


Milé majitelky a milí majitelé volných zdí a plakátů Posteronia,
e-book, který máte právě před očima, je parťákem pro plakát BabyON Batole. Ten toho má hodně společ-
ného se svým starším bratrem (plakátem BabyON Mimi) – formu, styl a také tenhle e-book. Některé části 
této příručky jsou natolik univerzální, že nám přišlo jako plýtvání našeho i vašeho času, psát a číst je znovu. 
Napsat je trochu jiným způsobem, aby to jako vypadalo, že jde o jiný e-book. 

Ale my chceme hned v úvodu přiznat, že nejde. Tedy z části. Z části je opravdu úplně nový. 

Takže pokud jste již četli e-book pro BabyON Mimi, přečtěte si tady jenom kapitoly na stranách 8, 12, 14. 
Ať máte víc času na přeměňování základního plakátu BabyON Batole na jeho dokonalou verzi.

S láskou, holky Posteronky



Proč byste měli k plakátu
číst e-book?
Správná otázka. Je to opravdu trochu zvláštní. Pla-
kát obvykle vezmeme a pověsíme na zeď. Připí-
náček. Kladívko. Tečka. Takhle snadné to s plakáty 
bývá. 

S těmi od Posteronia.cz to je ale trošku jiné. Máme 
k nim spoustu poselství a tipů. A chceme se s vámi 
o ně podělit. Sdílet s vámi pár slov o smyslu našich 
plakátů, o práci se vzpomínkami, o pozitivním pří-
stupu ke svým životům (a k plakátům), o designu, 
o fotografování. 

A kdybyste si náhodou při čtení chtěli říct: 

Odpověď je hned tady. NE, rozhodně si 
nic takového nemyslíme. Už jenom proto, že v ru-
kou držíte náš plakát. A e-book! 

Něco v něm jsou úplné základy, to ano. My ale vy-
cházíme z toho, že základy má každý jiné. A když 
jsme plakát tvořily, na to vše, o čem tady píšeme, 
jsme myslely, že by se vám mohlo hodit vědět. 
Třeba narazíte alespoň na jednu pasáž, která vás 
potěší a poučí. A umožní vám si ten náš ne úplně 
standardní plakát víc užít. E-book navíc nabízí pří-
mé odkazy, takže můžete jít přímo k tomu, co vás 
zajímá.

Proč nám tohle ty Posteronky 
píšou? Takovej základ. 
Myslí si, že jsme úplně hloupí?

„
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první kroky

Pevně věříme, že tahle věta zazněla u vás doma, 
když jste plakát BabyON Batole vyndali z tubusu. 
To byl první správný krok. Těmi dalšími jsou:

Vybrat vhodné místo na jeho pověšení. Ideálně 
někam, kde jej budete mít na očích, bude snadno 
přístupný na doplňování a taky vám bude připomí-
nat, že už máte vzít tužku a začít vyplňovat.

Přilepit jej můžete třeba washi páskou, připevnit 
připínáčky nebo si jej rovnou můžete dát zarámo-
vat (zatím bez skla, většinou není problém nechat si 
pak obraz přerámovat).

Rozmyslete si, jak budete postupovat. Pokud jste 
systematici jako my, můžete si vytvořit seznam po-
ložek k doplnění a seřadit je krok za krokem. A  po-
tom třeba hlídat, jestli máte každý měsíc doplně-
né dvě až tři položky - fotky nebo dopsaný text. 
A nebo to dělejte, jak vás zrovna napadne. V Poste-
ronii může někdy vládnout i anarchie:-)

Jééé to je krásný!
„



V hlavní roli
fotografie
Nebudeme si nic nalhávat, sice jsme se snažily vy-
tvořit plakát, který bude krásný na pohled i “prázd-
ný”, ale to, co mu dá skutečnou tvář a tu pravou 
hodnotu, jsou fotografie vašeho dítěte. 

Teprve ty z plakátu udělají umělecké dílo a báječ-
nou obrázkovou vzpomínku na batolecí léta va-
šeho prcka. 

A tahle kapitola slouží k tomu, abychom si řekli, jak 
si pomoci k lepším fotografiím. Svět internetu je 
zaplavený dokonalými fotografiemi dětí a vy určitě 

chcete taky takové. Většina z nich ale pochází z ate-
liérů profesionálů a není úplně snadné je napodo-
bit. Často taková snaha dopadá jako na fotografiích 
níže.

Proto je lepší mít přiměřená očekávání a v kapse 
(v e-booku) základní fotografická pravidla a pár za-
ručených tipů, jak fotit malé děti. 

Zdroj: http://www.prochlapy.cz/clanky/napodobeni-fotek-de-
ti-vtipne-vysledky/
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9 tipů, jak fotit děti

Dodržujte základní pravidla kompozice. To nejdů-
ležitější z obrázku patří na průsečíky zlatých řezů. 
Tedy míst, kde se protnou čáry, kterými obrázek vo-
dorovně a svisle rozdělíte na třetiny. U detailu obli-
čeje by na průsečíku měly být oči dítěte, u celku pak 
postava. Pokud se dítě někam dívá, mělo by to být 
vždy směrem do “prázdného” místa fotografie, ne 
na její okraj.

Nečekejte, že se každá fotografie hned povede. Vy-
zkoušejte vždy víc záběrů. Občas stačí jenom tro-
chu změnit úhel pohledu a vyzkoušet jinou varian-
tu. Kousek popojít, vyfotit miminko z jiného úhlu, víc 
se k němu sklonit atd.

Přemýšlejte, jak fotku vyfotit jinak, než vás napadlo 
jako první. Tak vznikají originální a tvůrčí fotografie.

Spolupracujte. Najděte si někoho, kdo upoutá po-
zornost dítěte. Fotografie pak působí přirozeněji.

 

Střídejte detaily a celky. Pro některé obrázky je dů-
ležité vidět je v kontextu okolního dění. Jiným víc 
sluší detail.

Jednoduchost nade vše. Příliš mnoho věcí na foto-
grafii tříští pozornost. Zbavte se tedy všech zbyteč-
ností a hledejte jednoduchá pozadí (pokud zrovna 
pozadí nehraje na snímku hlavní roli).

I rozmazané fotografie můžou být dobré. Lepší je 
rozmazaná fotografie s příběhem, než technicky 
dokonalá, ale nudná. Správným rozmazáním mů-
žete také dát fotografii pohyb.

Využijte svůj smysl pro humor. Hledejte vtipné de-
taily. Zaostřete na ně. Nebo je klidně “uměle” do-
tvořte.

Nevíte, jak snímek pojmout? Inspirujte se, třeba 
na Pinterest.com nebo v nějaké fotobance (např. 
Shutterstock.com). Inspirace je povolená, ale ne-
snažte se o přesnou kopii.

Pinterest.com
Shutterstock.com


tipy na jednotlivá 
fotografická 
zadání

Přemýšlely jsme i nad tím, jak bychom fotily jednot-
livá zadání pro plakát. To samozřejmě není třeba 
dodržovat, ani bychom vlastně nechtěly, aby byly 
všechny hotové plakáty stejné. Ale pokud narazíte 
na situaci, kdy si nebudete vědět rady, jak některou 
fotografii vystihnout, jsou tady naše tipy pro jednot-
livá zadání.

narozeniny
Už je to podruhé. A taky potřetí. Často říkáme, že 
na dětech vidíme, jak sami stárneme. I ty jejich osla-
vy narozenin se vyvíjejí a mění. Už podává ruku, 
dává pusu, děkuje. Ale to nadšení ze svíček na dor-
tu a z dárků je pořád stejné. Na téhle fotce si mů-
žete vyzkoušet koláž. Jak na ni, radíme na straně 11. 
A pokud na to máte čas a chuť, klidně to pojměte 
trochu netradičně. Třeba na koláži posaďte toho 
dvouletého i tříletého špunta vedle sebe k jednomu 
stolu. 

MOJE RODINA

JÁ A KNÍŽKY
Nejenom děti, i svět se střašně rychle mění. Mladé 
generaci se teď vyčítá, že málo čte. Zabavit se u ta-
bletu nebo mobilu je totiž jednodušší. Ale kdo ví, jak 
by na tom byly starší “neobrazovkové” generace se 
čtením, kdyby měly k dispozici tuhle jednoduchou 
zábavu. A kdo ví, co bude se čtením za dvacet let. 
Možná bude tohle jediné období v životě vašeho 
dítěte, kdy se zajímá o knížky. Věříme, že ne, ale 
stejně to bude chtít alespoň vzpomínku, jak nadše-
ně zírá do oblíbené knížky a “čte” své první příběhy. 
Můžete ho na téhle “čtecí” fotce navíc obklopit ob-
líbenými knížkami.

Co je ta velká kotva, která drží vaše loďky pohroma-
dě? To, že jste rodina, samozřejmě. Ale je tu ještě 
něco jiného? Výlety na kole? Sledování pohádek? 
Společné blbnutí v bazénu? Zkuste to “něco” vzít 
a udělat z toho na fotku rodinný příběh.



CHODÍM OD .......
Chození – ten malý zázrak už po čase považujeme 
za samozřejmost. Tak udělejte jednu hezkou fotku 
z počátku chodícího období, ať si můžete připomí-
nat, že se člověk může naučit úplně všechno, když 
mu ostatní věří.

NA HŘIŠTI

Chodit s dítětem na hřiště může být pořádná zá-
bava, nebo taky pořádný stres. Dětská hřiště si žijí 
vlastními pravidly, která my dospělí často nechápe-
me a připadají nám někdy i krutá. Pro děti to ale ne-
platí, ty milují, když jsou mezi svými, i když to třeba 
znamená, že se zase trochu poperou o ten modrý 
kyblíček na pískovišti. Vyfoťte dítě třeba v nějaké 
interakci s ostatními dětmi. I to přetahování může 
jako vzpomínka potěšit.

DOVOLENÁÁÁÁÁÁÁÁ
Možná už jste byli s batoleťákem i u moře. Bylo 
to nadšení nebo spíš strach z tolika vody? Tak jako 
tak máte před sebou v průměru pouhých dvanáct 
dovolených, než si ten najednou ne tak malý člo-
věk postaví hlavu, že už nikam s rodiči nechce. Co 
z toho vyplývá? Koukejte si ty společné prázdniny 
pořádně užívat. Jejich počet je omezený. Vyfoťte 
štěstí, které spolu na dovolené prožíváte. Jak vypa-
dá? To není otázka na nás.

V KOSTÝMU MÉHO HRDINY
Ještě se nechystáte na nějaké maškarní? Vyrobte 
si kostým oblíbence doma v rámci nějaké tvořivé 
chvilky a udělejte si rodinný karneval. Máloco baví 
děti tolik, jako být na chvíli někým jiným, dostat se 
do kůže svého hrdiny. Zkuste nacvičit i nějakou tref-
nou fotopózu, která bude nápovědou k masce – 
to kdyby to třeba všichni hned nepoznali.

ČISTÍM SI ZUBY
Z čištění zubů je potřeba udělat dítěti zábavu. Poví-
dání o zkažených zubech a o tom, kolik dneska stojí 
zubař, není nic pro něj. Na to ho určitě nenalákáte. 
Čistěte si třeba zuby společně, to je hned jiná sran-
da. A klidně z toho může být i společné selfíčko. 
A zrcadlo ať je třeba celé od pasty, prý to nosí štěstí.

PO PRVNÍM STŘÍHÁNÍ
Většina rodičů nechává první stříhání až po prvním 
roce dítěte. Svou roli tu hrají pověry ( jedna hrů-
zostrašná a jedna o hustotě vlasů). Jiná věc je ale 
jistá, po takovém prvním stříhání dítě neuvěřitelně 
“prokoukne”, už najednou nemá ten nahodilý účes, 
ale něco, co má nějaký styl. Všichni se pak nad tím 
“ostříhánkem” jenom rozplývají. To musí mít své 
čestné místo na plakátu. Chcete zaznamenat celou 
změnu? Můžete udělat koláž “před” a “po”.



běh na fotce vystihnout. Příklad? Oblíbeného plyšá-
ka musíte pořád zašívat? Vytoťte fotku, jak jej právě 
zašíváte. Jezdí s Vámi autíčko na všechny cesty au-
tem? Vyfoťte ho třeba v autosedačce.

MÁ NEJMILEJŠÍ HRAČKA
Máloco je pro tohle období tak symbolické jako 
hračky. Pravděpodobně každý den zakopává-
te o desítky různých dětských radostí, od těch, co 
jsou zajímavé několik vteřin přes ty oblíbenější až 
po hračky–hvězdy. Zřejmě máte doma takových 
hvězd během těch dvou let víc, tak vyberte třeba 
tu, ke které se váže nějaký příběh. A zkuste ten pří-

SLADKÝ SPÁNEK: 
SLADKÉ DÍTĚ
Usmíváte se, když vidíte své dítě, jak spí? Vsadily by-
chom poslední plakát na to, že ano. Spící děti jsou 
narozdíl od spících dospělých prostě k nakousnutí. 
Pozor, foťte bez blesku, jinak máte po siestě. JÍM PŘÍBOREM

Možná to spíš zatím vypadá jako boj s větrnými 
mlýny, ale první pokusy jíst jako dospělák jsou nej-
vhodnější pro vtipnou vzpomínku. A taky na to, aby 
vaše dítě vidělo, jaké to bylo, když jste mu ještě ne-
zakazovali olizovat nůž.
A pokud váš prcek příborem ještě nejí, vyfoťte ho 
klidně se lžící, žádný stres, naučí se to později.



máte fotky?
zpracujte je!
Cvaknutním fotoaparátu nebo mobilu to většinou 
nekončí. Dalším krokem je zpracování pořízených 
snímků. Díky jednoduchým a snadno dostupným 
aplikacím můžete fotografie upravit a vylepšit. Při-
dat nebo ubrat světlo, zaostřit, přidat barvy, redu-
kovat šum, oříznout chyby na okrajích snímků, vy-
retušovat kazy.

Nebo se můžete rozhodnout pro jednotný styl fo-
tografií na plakátu a použít na ně nějaký filtr. A mít 
vše dokonale sladěné. 

S úpravami a filtry vám kromě profesionálních pro-
gramů pomůžou i tyto mobilní a webové aplikace.
www.polarr.co - webová aplikace na úpravu fotek. 
I se začátečnickou verzí zdarma uděláte hodně pa-
rády. Můžete ořezávat, upravovat světlo, barvy, ap-
likovat filtry. Je snadno ovladatelná a intuitivní. Nic 
základního tam nechybí a není tam nic navíc. Přes-
ně to do začátku potřebujete.

Hodně podobná jsou i aplikace www.fotor.com,
www.picmonkey.com nebo www.befunky.com.

www.pixlr.com  a www.sumopaint.com jsou už 
o něco vybavenější aplikace. S tím ale souvisí, že 
i složitější. Pokud nejste zvyklí na nějaký profesio-
nální program na úpravu fotek, bude vás stát tro-
chu času se s Pixlr nebo Sumopaint skamarádit. Ale 
dočkáte se i pokročilých možností úprav a s aplika-
cemi se domluvíte česky.

Nemůžete se rozhodnout, kterou fotku použít? Tře-
ba u zadání “Moje pokroky”? Udělejte si koláž z více 
fotek. Můžete využít výše zmíněné aplikace.

Čistě na tvorbu koláží se zaměřuje 
www.photovisi.com. Tady najdete tolik vzorů 
a  možností, jak koláž uspořádat, až z toho přechází 
nejen zrak, ale i ostatní smysly. Jednoduché koláže 

si vytvoříte třeba v aplikaci PicFrame.

Pokud se vám nechce pronikat do žádné z nových 
aplikací, zkuste to, co nabízí váš telefon. Základní 
úpravy fotek najdete ve vašich galeriích fotek na ka-
ždém smartphonu.

Teď už jsou vaše vzpomínky připravené k vytištění. 
Možná máte své oblíbené místo, kde přicházejí na 
svět vaše tištěné fotky, možná fotky v době digitální 
fotografie vůbec netisknete. Potom můžete využít 
služeb některého z těchto poskytovatelů:

FotoŠkoda
HappyFoto
Online-fotografie.cz (Kodak)
Fotolab

DŮLEŽITÁ VĚC: 
FOTKY SI NECHTE VYTISKNOUT 
V ROZMĚRU 9x13 CM. 
PŘESNĚ PRO TENTO ROZMĚR JE 
PLAKÁT PŘIPRAVENÝ.

Ještě malé doporučení. Nenechávejte vytištění až 
na okamžik, kdy budete mít všechny fotky pohro-
madě, zvýšíte tím riziko, že nakonec nevytisknete 
nic a plakát zůstane prázdný. A nám, Posteronkám, 
za každý nevyplněný plakát přibyde jedna vráska. 
To byste nám přeci neudělali. Průběžné tištění fo-
tek mimča přináší jeden bonus, budete mít víc vy-
tištěných fotek. Teprve vytištěná fotografie se totiž 
z  jedniček a nul stává fotografií. Navíc se naučíte 
zaměřovat na výběr. Třeba tím, že si stanovíte počet 
fotek, které každý měsíc vyberete a dáte vytisknout. 

www.polarr.co
www.fotor.com
www.picmonkey.com
www.befunky.com
www.pixlr.com
www.sumopaint.com
www.photovisi.com
https://itunes.apple.com/us/app/picframe/id433398108?mt=8
https://www.fotoskoda.cz/vyvolani-fotografii/
https://www.happyfoto.cz/foto
http://www.online-fotografie.cz/digitalni-fotografie-kodak.html
https://www.fotolab.cz/fotografie.html


máte vytištěné fotky?
nalepte je!
Fotografie můžete na plakát přilepit washi páskou 
nebo lepidlem na fotografie (odkaz na Heureku 
máte přímo tady). 

Výhodou obou “lepidel” je možnost opakovaného 
použití. Máte najednou pro nějaké téma mnohem 
lepší fotku? Žádný problém, washi páska i fotolepi-
dlo jdou snadno odstranit a fotka vyměnit.

Myslely jsme i na to, že ne na všechny fotky se hodí 
použít washi páska a bude lepší sáhnout po lepidle. 
Jsou to ty fotky, kde byste překryli důležitou část 
grafiky plakátu. A druhá věc, pokud byste všechny 
fotky lepili washi páskou, mohl by plakát být ve vý-
sledku přeplácaný, hlavní zásada nejlepšího výsled-
ku je i tady přiměřenost.

Kde použít washi pásku?

 » Chodím od………
 » Moje rodina
 » Narozeniny
 » Na hřišti
 » Čistím si zuby

V našem e-shopu si můžete k plakátům 
dokoupit i některou z pečlivě vybraných 
a testovaných washi pásek.

Tady je navíc několik způsobů, jak to fotkám s washi 
páskou nejlépe sluší dohromady.

fotka

https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Fotolepidlo+Goldbuch+50+ml
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kde nestačí fotografie,
pomůžou slova
Přestože se říká, že jeden obrázek vydá za tisíc slov, 
jsou věci, které slovy vystihnete líp. I plakáty BabyON 
taková slova potřebují. Proto vy budete potřebovat 
vzít do ruky tužku a přispět několika tahy.

 

Slyšíme docela často. Fakt? Pokud si to i vy myslíte, 
vyzkoušejte naše tipy, s estetickou stránkou výsled-
ku budete nakonec určitě spokojeni.

Já neumím hezky psát.
„
6 tipů, jak psát
Najděte si vzor pro jednotlivá písmenka. Na plakátu 
toho psaní zase tolik není, takže se klidně můžete 
zaměřit na přepisování jednotlivých písmenek po-
dle vybraných fontů. Zkuste třeba stránku 
www.dafont.com, zaškrtněte Handwritting styl a vy-
bírejte ten nejhezčí podle vašeho vkusu.
Nám se třeba líbí tady ta:
 Honeymoon
 Luna
 Vendetta

Nepřistupujte k psaní s myšlenkou, že to neumíte a 
určitě vše zkazíte. Potom vede vaši ruku stres. Zkus-
te se radši co nejvíce uvolnit a soustřeďte se na ka-
ždý jednotlivý tah. Uvidíte, že výsledek bude lepší, 
než byste do sebe kdy bývali řekli.

Klidně si to předepište obyčejnou tužkou. To není 
žádná ostuda, i profíci se spoléhají na přípravu, kte-
rá se dá vygumovat. Na tužku netlačte a vyberte 
takovou, která se dobře gumuje.

Používáme papír, na který jde psát jakoukoliv tuž-
kou, propiskou, fixou. A nic se nerozmaže. Pište 
tedy tím, co vám nejvíc vyhovuje.

Opravdu to psaní nezvládnete? V tom případě si 
sežeňte arch lepícího papíru, napište vše do poža-
davaného tvaru v počítači a vytiskněte. Ale tuhle 
radu vážně přidáváme jenom na základě připomín-
ky jednoho muže, který tvrdí, že by to za žádnou 
cenu nezvládl napsat čitelně.

www.dafont.com
https://www.dafont.com/honeymoon-2.font
https://www.dafont.com/luna2.font
https://www.dafont.com/vendetta-2.font


tipy na jednotlivá 
psaná zadání

Zapište na dres datum narozenin – jako to nejslav-
nější číslo všech dob. Teď už chybí jen jméno maji-
tele dresu a jeho slavné přezdívky.

JÁ, BATOLE

Co k tomu dodat? Sem tam vemte tužku a připište 
k číslům na metru datum “přírůstku”.

rostu jako z vody

oblíbené večerníčky
Na čí příběhy koukáte doma pořád dokola? Tak čas-
to, že úvodní znělku kolikrát nedostanete celé dny 
z hlavy? Psychiatři radí: vypište se z toho. Napište 
názvy večerníčků na plakát a znělka je z hlavy ven-
ku.

z toho jde na mě strach
Je to až moc strašidelný? Nestyďte se obrázek 
přelepit nějakou fotkou. Nebo dokreslete duchovi 
úsměv, legrační uši, vybarvěte ho oblíbenou pas-
telkou. Ale nejdřív vypište, čeho se vaše dítě nejvíc 
bojí. A když si pak z ducha uděláte legraci, určitě to 
zabere i na ty jiné strachy.

takhle rychle běhám
Vybarvěte kolečko s odpovídajícím obrázkem, nebo 
třeba vybarvěte všechny a dopisujte k obrázkům 
data, kdy se váš prcek dostal do nové rychlostní ka-
tegorie.

Má oči po mámě a nos po tátovi? A ty uši, to je celý 
děda z Brandýsa? Občas je dítě celé po jednom 
z rodičů a jindy je to taková roztomilá skládačka. 
Popište na obrázku “původ jednotlivých dílků”.

tohle mám po tobě

Samotných slov už řeklo určitě hromadu. A pak při-
šla. A byla to celá věta. Podmět s přísudkem. Navíc 
dokonale roztomilá. Zázrak.

moje první věta

Slova, kterým rozumíte jenom vy. Nikdo jiný. Tak 
ostatním pomožte a vytvořte jim slovník. Buďte si 
jistí, že druhý podobný jinde nenajdete.

vem si na mě slovník

Na notové linky můžete vypsat názvy oblíbených 
písniček, kousek z jedné vybrané, nebo klidně udě-
lejte notový zápis. 

to si zpívám nejradši

Jenom hvězdičky za oknem, nebo nalepené na zdi, 
malá lampička, nebo velké světlo? Čím svítíte v noci 
u vás doma?

na spaní chci tolik světla

Nechte prcka, ať nakreslí obrázek pastelkami přímo 
na plakát. Uvidíte, že z toho bude mít radost. Co? 
Bojíte se, že přetáhne? A nebude to tak autentič-
tější? Přece vám nevadí pár barevných čar někde 
na zdi.

takhle parádně kreslím

Prostě jenom doplňte datum, kdy proběhl první 
skutečný krok.

chodím od ..........



něco navíc -
kreativní přístup
Jedním z cílů, proč se pouštíme do tvorby plakátů, 
je povzbudit v lidech jejich vlastní kreativitu, touhu 
nějak se projevit. 

Takže by se nám líbilo, kdybyste si stoupli před po-
věšený plakát a chvilku přemýšleli nad tím, jak byste 
ho mohli vylepšit po svém. I to je důvod, proč je 
v základu černobílý. Abyste mu mohli dát svůj vlast-
ní styl. Je to vlastně taky takový vzkaz pro vaše dítě, 
váš otisk v jeho vzpomínkách.

Takže vybarvujte, dokreslujte, vymýšlejte si, poru-
šujte naše pravidla, tvořte si svá vlastní. A pak se se 
svým výtvorem nezapomeňte pochlubit ostatním. 
Jak? Sdílejte fotky na našich sociálních sítích nebo 
kdekoliv jinde na internetu s hashtagem #BabyON 
a #Posteronia. Nebo nám pošlete fotky přímo 
mailem na adresu vzkaz@posteronia.cz a my je 
zveřejníme v referencích na našem webu. Jsme váž-
ně moc zvědavé, co vše s plakáty vytvoříte.

plus 3: výhody
plakátů posteronia
Plakáty Posteronia mají (nebo budou mít) společ-
nou jednu věc, vždy se zaměřují na to pozitivní. 
Tedy snaží se hledat to dobré v každé situaci. Ane-
bo alespoň brát věci s humorem. Vaše batole je k 
nezastavení? Všechno bere, chvíli neposedí? Jeho 
spící fotku budete milovat, vždyť je to úplný andílek. 
A všechny ty zážitky při objevování světa, co spolu 
máte. To vydá na hromadu radosti. A na plakátu 
BabyON máte všechno to štěstí pořád na očích.

1 2Zlepšujete se v rozhodování. Kterou fotku vybrat? 
To může být obzvlášť v dnešní době složitý proces. 
Předrevoluční generace dětí má na své dětství vět-
šinou jenom pár fotografických vzpomínek. S roz-
vojem dostupnosti fotoaparátů se tahle skutečnost 
zásadně změnila. Dnešní batole už má v “portfoliu” 
klidně i tisíce snímků. A máme tady další extrém. 
A vážně si chceme prohlížet stovky téměř totož-
ných fotografií? Výhodou plakátu BabyON je po-
moc se zaměřením pozornosti na výběr těch nej-
lepších a nejvíce vypovídajících fotografií. Naučit 
se dát přednost kvalitě před kvantitou. A taky je to 
přímo skvělá příležitost trochu zlepšit a zrychlit své 
rozhodovací procesy.

mailto:info%40posteronia.cz?subject=Holk%C3%A1m%20Posteronk%C3%A1m


Díky plakátům Posteronia se rozvíjíte a zlepšuje-
te v mnoha dalších oblastech. Ve fotografování, 
v tvořivosti, v plánování. A to nás vrací k bodu čís-
lo 1. Protože i když si u vyplňování plakátu někdy 
projdete krizí, to hlavní je, že zároveň vidíte svůj 
vlastní pokrok. A hlavně vidíte to, že vašemu dítě-
ti vytváříte originální a cennou vzpomínku na jeho 
dětství. Co bysme my, holky Posteronky, za takovou 
vzpomínku daly. Protože přesně jako ostatní máme 
doma nějaký deníček dítěte vyplněný na prvních 
dvou stranách. A možná, že kdyby rodiče brali jeho 
vyplnění jako výzvu k vlastnímu zdokonalování, těch 
stran by bylo vyplněných víc. 

3

tipy, jak se na to
nevykašlat

 » Udělejte si plán. Vás nebaví vytvářet plány? 
Tak v tom případě použijte tady ten náš. Najde-
te ho v sekci E-booky na webu Posteronie. Máte 
v něm připravené všechny položky, které je třeba 
zpracovat. A také kolonky na připsání měsíce, ve 
kterém zadání doplníte. 
 » Najděte si pomocníka. Třeba některou z ba-

biček, nebo kamarádku. Někoho, kdo je tvůrčí, 
má o něco víc času a pomůže vám s vytvářením 
plakátu. Užijete si spolu při tvoření legraci. A nad 
tématem, které vás nejvíc zajímá.

 » Propojte se s komunitou na našich sociál-
ních sítích a vzájemně se inspirujte a podporujte. 
Co kdo už vyplnil a jak se která fotka povedla. 
Uvidíte, že s takovou inspirací se bude i váš plakát 
rychle zaplňovat.

http://posteronia.cz/e-booky/


1
2

posledních pár slov,
vážně
Plakát je vyplněný a krásný, vašemu človíčkovi jsou 
už tři roky a vás čekají zase jiné výzvy. A my dou-
fáme, že je zvládnete stejně dobře, jako tvorbu Ba-
byON plakátu. 

A pokud nechcete naši Posteronia zemi ještě opus-
tit: 

Kupte si plakát pro větší děti. V nabídce budeme 
mít i jeden pro děti od 3 do 6 let. Uvidíte, že to 
bude zase trochu jiná legrace. 

Rozhodněte se, jak budete váš plakát archivovat. 
My, Posteronky, jsme pro to, abyste ho dali zará-
movat a pověsili v pokojíčku jako dekoraci. Nebo si 
pořiďte desky na výkresy o rozměru A1. Seženete je 
již od dvou set korun a můžete je využít i na ostatní 
plakáty od Posteronia.



POSTERONIA.CZ, 
země plakátů -
její cíle a nabídka
Posteronia je země plakátů. Úplnou prioritou pro 
nás byly plakáty BabyON, ale vyrábíme a chystá-
me i spoustu dalších témat. Také vyrábíme plakáty 
na míru, třeba pro firmy a školy. 

Chceme zkrátka vytvářet plakáty, které pomáhají 
uchovávat naše vzpomínky a které nám nějak po-
máhají rozvíjet se a organizovat si a  plánovat věci. 
To vše efektivně, smysluplně a kvalitně. A hezky.

Pokud máte jakoukoliv připomínku nebo nápad, 
budeme rády, když nám dáte vědět. I díky vám se 
můžeme stále zlepšovat. Pište nám na 
vzkaz@posteronia.cz.

A taky sledujte náš web Posteronia.cz a sociální sítě.

Děkujeme, že jsou vaše zdi s námi. 

mailto:info%40posteronia.cz?subject=Holk%C3%A1m%20Posteronk%C3%A1m
http://www.posteronia.cz

