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LETNÍ
"ŠPINDL"

Je králem zimních
dovolených, a teď chce

ovládnout i  ty letní .
Alchymie poctivé letní
dovolené namíchána!

KDO SE V TOM MÁ
VYZNAT

Rozšifrovali  jsme pro vás
funkční oblečení .  Teď už

se konečně obléknete
správně, aby vám nebyla

v létě zima.

VÍC NEŽ 
KLIMATICKY
NEUTRÁLNÍ.. .

Vyznejte se -  konečně - v
pojmech, které se týkají

ochrany přírody.  Už to
dávno není jen o třídění

odpadu. . .



Tenhle editorial píšu na dovolené, ve čtvrt na
jednu ráno. A říkám si, nejsem já blbá?

Miminko vedle spokojeně odfukuje, jen tak v
bodýčku, protože vzduch je i v noci příjemně
teplý, dcerce se zdá asi o té horské dráze, kde
řádila, nebo si snad představuje delfíní show, kam
strašně nutně potřebuje jít?

A já si říkám, neměla bych si číst spíš knížku?

Posílat kamarádkám fotky?  Poslouchat šumění
moře? Dávat si rosé na terase?

Místo toho sedím u notebooku. Pracuji. Po nocích.

Ale pak si říkám, že ne, že hloupá rozhodně
nejsem, že je to moje volba. 

Že bez práce to nejsem já. Že jsem se tak rozhodla
dobrovolně, že všechny svoje projekty miluju
natolik, že se jich nevzdám. Že jsem ochotná
obětovat kus spánku... A nejen toho. Kvůli
MAMAblogu roku, projektu, který jsem před pěti
lety založila, i kvůli časopisu, který je letošní
novinkou. Že to tak prostě dělat chci.

Protože my, mámy, si to stejně vždycky uděláme
po svém. Víme, co nám vyhovuje. Dělejte dál
všechno tak, jak chcete jen vy. Fandím vám!

Po nocích

MICHAELA ŠVESTKOVÁ ČERVENÁ
ZAKLADATELKA MAMABLOGU ROKU
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vysává právě mě

19 Babičky říkaly...
Ale my víme, co už neplatí.
Alespoň při péči o dětskou
pokožku On-line časopis MAMAnews je jako dárek 

pro všechny hlasující v projektu
MAMAblog roku zdarma ke stažení.



VÍTĚZOVÉ

KDO VYHRÁL
MAMABLOG 2021

Christie&Babies
V kategorii Extra -
Maxi - nad 100 000
odběratelů
zabodovala oblíbená
youtuberka, která má
kromě dětí i chovnou
stanici psů.

Už pátý ročník! "Nemůžu tomu uvěřit. Když jsem anketu
organizovala poprvé, nebylo to s cílem ji zopakovat. Chtěla jsem
jen zorganizovat akci pro kamarádky-blogerky, které neměly
šanci zabodovat v jiné soutěži," svěřuje se organizátorka Michaela
Švestková Červená. V loňském roce se MAMAblog roku kvůli
covidové situaci nekonal, ani letos nemohl proběhnout on-line
event, a tak se vyhlášení uskutečnilo netradičně. Díky partnerovi
projektu, Zásilkovně, byli hned druhý den po podání doručené
skvostné makronky plněné bílou čokoládou s logy
nejvýznamnějších partnerů, láhev nealkoholického perlivého
vína Revine pro všechny influencery, díky zásilce se dozvěděli své
umístění. A pro MAMAblogerky na čelních pozicích jsme přibalili
i další dárky od partnerů - vouchery do Pompo, které už dávno
není jen hračkářství, dárky od ROSSMANN, balíky s celou novou
řadou dm Pro Climate, moderní spotřebiče od Babymoov,
dárkové balíčky plné dobrot a kosmetiky od HiPP... A pro vítěze
na prvním místě pak bundičky unuo - softshellové bundičky od
české značky, nejvýznamnějšího partnera letošního ročníku. 
 "Tentokrát bylo MAMAblogerek na prvním místě víc. Hlasovalo
se totiž nejen v kategorii Lifestyle pro influencerky, které se věnují
hlavně psanému blogu. Kategorii Extra pro působící na
sociálních sítích jsme rozdělili do více podkategorií, a ocenili tak i
influencerky, které teprve začínají," vysvětluje zakladatelka s tím,
že se podruhé vybíral také TATAblog roku. 

Děkujeme za vaše hlasy i
partnerům za podporu

Mili Teri
Život mladé mámy,
která je z dětského
domova: vítězka
kategorie Extra -
Mega - nad 50 000
odběratelů/fans je Mili
Teri.

Nasraná máma
Nejenže vydala
knížku, ale baví i na
sítích. Tereza alias
Nasraná máma
zabodovala v Extra -
Makro – do 50 000
odběratelů/fans.

Extra21_natali
Vybírali jste i
influencerku v
kategorii Extra - Mikro
– do 10 000
odběratelů/fans. A
zvítězila
extra21_natali.

Máma v kuchyni
Barbora alias Máma v
kuchyni funguje nejen
na sociálních sítích,
ale pořád vede i
klasický blog. A tak
vyhrála v kategorii
Lifestyle.

Potetovanej fotr
Jeden fotr a tři ženský
na krku. Není divu, že
Denis zabodoval ve
druhém ročníku
TATAblogu roku a
umístil se na prvním
místě.

mamca_natalky
Na počtu fanoušků
záleží - i v té nejmenší
kategorii Extra - Nano
(do 2000 fans) máme
vítězku. Je jí mamča
Pája alias
mamca_natalky.
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Každý čas, který děti stráví venku, se počítá.
Abychom je mohli bez obav vyhnat na zahradu,
na písek nebo je vzít na výlet za jakéhokoli
počasí, neobejdeme se bez pořádného oblečení
do přírody. Zatímco naše maminky si musely
vystačit s šusťákovkou (ano, tou fialovou nebo
azurovou, kterou měl na sídlišti naprosto
každý), my máme k dispozici funkční dětské
oblečení, třeba od Unuo. Jak se ale vyznat ve
všech materiálech? Následujte náš manuál! 

1. Softshell
Softshell je funkční materiál, který je do určité
míry voděodolný. Není to pláštěnka, ale běžný
déšť hravě zvládne. Navíc chrání proti větru.

Sám od sebe sice nehřeje, ale protože díky
speciální síťovité membráně propouští páru,

člověk se v něm nezapotí a tolik neprochladne.

Maminky také ocení jeho nemačkavé vlastnosti.
Hlavními složkami tohoto materiálu, který se
vyrábí hlavně z použitých PET lahví, je 100%

polyester a 100% polyuretan. Tento typ látky
bohužel nelze sušit v sušičce. 

Hodí se na dobu, kdy není úplná zima, ale zároveň je
vlhko nebo větrno
 Bundu můžete přibalit dětem do batůžku, pokud se
chystáte na jaře či v létě na horskou túru, nezabere
příliš mnoho místa, zmuchlání ji nevadí
Nepromokavé kalhoty a bundu oblečte potomkům,
pokud si chtějí hrát v jarním deštíku a skákat do kaluží,
nebo čekáte přeháňky, ideální jsou i do školky
 Na podzim, pokud už je chladněji, oblečte dětem pod
softshell legíny nebo punčochy a teplejší mikinu.

Řiďte se zimomřivostí konkrétního dítka
Softshell s bambusovou podšívkou lze pohodlně
nosit zhruba do pěti stupňů nad nulou
S termoprádlem, například z merina, můžete použít
i při teplotě kolem nuly
Pokud už opravdu mrzne, doporučujeme raději
softshell s fleeceovým zateplením a klidně i
termoprádlo

2. Softshell s podšívkou
 Softshell s podšívkou se používá tehdy, kdy je
potřeba, aby oblečení kromě dalších skvělých
vlastností také hezky hřálo. Kupříkladu Unuo
používá jako podšívku většinou bambusový
úplet nebo fleece – to pro případy, kdy už je
venku opravdu zima. Bambusový úplet se
vyrábí z bambusové viskózy, zatímco fleece z
polyesteru a polyuretanu. 

Softshell, merino, bambus
VYZNEJTE SE VE FUNKČNÍCH MATERIÁLECH
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 Neoprenové plavky se hodí zvlášť pro děti, které
ještě neumí chodit na nočník
 Bez obav je můžete použít i do bazénu, případnou
nehodu udrží lépe než jednorázová plena, a navíc
jsou ekologické
Neoprenové plavky nebudou dítě díky svým
vlastnostem studit

3. Neopren
 Neopren je speciální látka, která se vyrábí (překvapivě!)

již od roku 1935. Jedná se v podstatě o polymerovaný
kaučuk získaný z látky zvané chloropren. Mezi jeho hlavní
výhody patří termoizolační vlastnosti a nepropustnost
vody. A jak to celé funguje? Na holé tělo si natáhnete
neoprenové oblečení. Zipy a lemy takového obleku
propustí maličké množství vody. Protože je ale neopren
sám o sobě nepropustný a těsně naléhá na tělo, zůstane
zmíněná voda uvnitř, kde velmi rychle získá stejnou
teplotu jako lidské tělo. I když je tedy voda, ve které se
koupete, velmi studená, nebo je naopak venku horko,

vám je stále příjemně. Kromě toho vás kupříkladu
neoprenová kombinéza ochrání před nepříjemným
spálením. Není proto divu, že se takový materiál obzvlášť
hodí pro výrobu dětského oblečení. Například Unuo
neoprenové kojenecké plavky oproti těm jednorázovým
nenasakují okolní vodu. Snadno se oblékají, lem na
nohavicích a kolem pasu je totiž extrémně pružný. Boční
švy jsou sešité plochým švem, děťátko tak nikde nic
netlačí. Lem zároveň brání vyklouznutí případných
nehod.

4. Bambusové vlákno
Heboučké a extrémně pružné dětské bambusové
oblečení ocení i prťata s nejcitlivější pokožkou (třeba i s
atopickými obtížemi). Bambusové vlákno skvěle saje pot,
můžete jej chytře využít jako spodní funkční vrstvu. V
chladnějším počasí bambusová viskóza zahřeje, v letních
teplejších dnech naopak ochladí. Kromě toho se v něm
bakteriím daří o poznání hůř než v bavlněné látce,

oblečení z bambusu je tedy výrazně hygieničtější. 

 Bambusové oblečení oblékněte dítěti, když je teplo
a potřebujete odvést pot
 Hodí se jako spodní vrstva pod softshell bez
zateplení, pokud se na jaře prudce ochladí
 Bambusové spodní prádlo zvolte pro jakoukoli
sportovní aktivitu, netlačí, neškrábe a poradí si i s
trochou potu

MERINO VLNA JE VHODNÁ I
NA LÉTO - CHLADÍ.

 Prádlo z merina vytáhněte, jakmile se teploty
přiblíží nule
 Hodí se pod softshell s fleecem (i pro lyžování)
 Ponožky z merina jsou ideální na delší výlety v
chladnějším počasí, malí dobrodruzi je jistě ocení

 Hodí se pro pobyt na přímém slunci
(nezapomeňte, že děti byste mu měli vystavovat
co nejméně) 

5. Merino vlna
Dětské merino termo prádlo ochrání cvrčky za každého
počasí stejně jako ovečky na pastvinách jejich kožíšek. V
létě příjemně chladí a v zimě naopak úžasně hřeje.

Merino vlna se získává ze speciálního plemene ovcí.
Jejich vlna je velmi hrbolatá, a proto se v jednotlivých
záhybech dobře drží teplo. Dobře také absorbuje vlhkost,
a to dokonce až třetinu svého vlastního objemu. Voda se
ale rychle ohřeje, a tak člověku v takovém oblečení není
zima. Na nerovných vláknech se také hůře zachytávají
všelijaké bakterie a pachové molekuly, proto ani po
delším nošení nebude třeba svetr nebo jiný svršek
nepříjemně cítit. 

6. Funkční oblečení s UV ochranou
Je skvělé k rybníku, do moře, na sport. UV

ochrana u unuo není dána povrchovou

úpravou, ale použitým materiálem. Ten se

vyrábí ze směsi polyamidu a elastanu a je

upletený tak, aby propustil co nejméně

slunečních paprsků. Děti jsou v UVéčku

chráněné i bez krému.
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JAKÉ SPOTŘEBIČE
SE BUDOU HODIT,
KDYŽ:

USNADNĚTE SI
ČAS V KUCHYNI

připravujete mléko
Pro častou přípravu
kojeneckého mléka
využijete přístroj Milky
Now od Babymoov, s
nímž budete mít
kdykoliv připravenou
teplou vodu.

Ve dne - v noci, kdykoliv potřebujete.
Jen zmáčknete tlačítko a voda
připravená na správnou teplotu se vám
nadávkuje do lahvičky. V budoucnu
využijete třeba i na čaj teplý tak akorát
pro malého předškoláka.

ohříváte příkrm

S přístrojem Nutri
Smart nemusíte
ohřívat jen příkrmy na
správnou teplotu.
Využijete ho i pro
ohřev kojeneckého
mléka nebo vody.

Ano, nejspíš byste se obešla i bez speciálního vybavení,
koneckonců naše babičky si také vystačily s hrnci a pařákem.
Jenže většinou to byly ženy v domácnosti a kromě hospodaření a
péče o děti neměly nic dalšího na starost. Dnes máme spoustu
jiných aktivit a každá ušetřená minuta se hodí.

Už od prvních chvil, i když kojíte, se může hodit ohřívač mléka či
vody. Jaký je v nich rozdíl? Ohřívač lahví využijí i maminky, které
chtějí jen občas ohřát mléko odstříkané nebo třeba později
příkrm. Pokud budete pouze připravovat umělé mléko, možná
více využijete ohřívač vody, který dokáže ohřát vodu na vámi
zvolenou teplotu a po dobu několika hodin ji v takovém stavu
udržet. Oceníte ho také pro přípravu čaje nebo kávy. 

I pro sterilizaci lahviček se přimlouváme za chytré přístroje -
třeba Turbo+ od Babymoov dokončí proces do 6 minut. Láhve
rovnou vysuší, ušetříte tedy čas i místo na odkapávači. 

Nejvíce času pak budete potřebovat na vaření dětské stravy.
Abyste mohla připravovat příkrmy ve formě pyré, je ideální
rovnou pořídit elektrický parní hrnec, protože vařit v páře na
sporáku a potom vše přesunovat do mixéru je zdlouhavé a
nepraktické. Multifunkční přístroje zkombinují oboje, a ty
nejchytřejší umí i rozmrazovat, sterilizovat skleničky s jídlem
nebo uvařit rýži či těstoviny. 

Víme, že maminkám se hodí
každá minuta navíc

Je to všestranný pomocník, takže ho
nemusíte využívat jen doma, ale díky
chytrému konektoru také v autě. Pokud
často cestujete, uvidíte, jak se bude
hodit. Už žádné shánění špinavé
mikrovlnky na čerpací stanici. Dovede
mléko rozmrazit i ohřívat v páře.

vaříte pyré
Od první lžičky batátů
a mrkvičky až po
polévky pro dospělé -
NutriBaby XL+ se hodí
pro zdravou přípravu
jídla v páře. A to nejen
zeleniny.

S přístrojem od značky Babymoov
můžete ukuchtit i maso nebo
brambory. Zvolíte si délku přípravy a
necháte přístroj pracovat za vás. Jídlo
pak můžete namixovat na pyré nebo
jako krémovou polévku. Na kuchyňské
lince navíc vypadá skvěle. 
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Zelená hitovka
RECEPT NA DALGONA WHIPPED MATCHA

Už jste zkusili Dalgona Coffee? Jeho zeleným
sourozencem je Dalgona Matcha Latte, nápoj
připravený z jemného prášku ze zeleného čaje.

To bude nakopávák po probdělé noci!

Krémovou matcha pěnu vytvoříte kombinací
vaječného bílku (nebo aquafaba, pokud
chcete), cukru a prášku z matcha.

Ingredience:
2 vaječné bílky (nebo Aquafaba – nálev z cizrny,

vhodné např. pro vegany)

2-3 lžíce moučkového cukru
1 lžička matcha
Mléko a led

Vyšlehejte v misce ručně metlou nebo
šlehačem (usnadníte si výrazně práci) vaječný
bílek do tuhé, bílé, krémové textury. U aquafaba
to může trvat ještě trochu déle, tak to
nevzdávejte předčasně. Přidejte cukr a šlehejte
dál, dokud se netvoří tuhé špičky. Poté
vmíchejte prášek matcha – nejlépe ho do bílků
prosijte přes sítko. Navrstvěte lžičkou na
studené mléko s ledem a užijte si tu chuť!
Druhá verze přípravy spočívá ve vyšlehání lžičky
matcha s lžící vařící vody do hustého krému.

Poté přidejte 2 lžíce kokosového cukru a 3 lžíce
kokosové smetany a šlehejte. Opět servírujte na
ledovém mléku, ve sklenici by ho měly být 2/3.

Přidat můžete třeba muškátový oříšek, skořici,
vyměnit mléko za sójové či kešu.



Pro klima s radostí
OTESTOVALI JSME NOVOU ŘADU DROGERIE DM

Je víc než klimaticky neutrální. Nová řada Pro
Climate, kterou vpustila na trh drogerie dm, je
vytvořená tak, aby zanechala co nejmenší
ekologickou stopu a ještě ji vykompenzovala. 

Mezi hlavní faktory, které se dm snaží zohlednit
při výrobě zcela nových produktů, patří
omezení emisí skleníkových plynů, zatížení vod,

okyselování půdy, oxidační smog či narušování
ozonové vrstvy. Věci, které se nás zdánlivě
netýkají, protože je nemáme dennodenně před
očima, přitom jsou pro naši budoucnost klíčové
– a pro budoucnost našich dětí ještě víc. Žádná
planeta B nebo číslo 2 totiž není. A my jsme
mámy zodpovědné.

Občas nám přišlo, že u eko produktů intimní
péče i hygieny výrobci tak trochu zaspali dobu. I
když chceme šetřit životní prostředí, nechceme
se vzdát komfortu. A v dm to konečně
pochopili. 

Tak třeba takové základní věci jako jsou vložky
či toaletní papír... Vložky jsou jemné, příjemné,

tenké, dokonce s perforací ve tvaru srdíčka,

jednotlivě balené. Jsou bez křidélek. Horní
vrstva je ze 100% recyklované bio bavlny. Stejný
potlesk si zaslouží toaletní papír! Konečně
neznamená eko jen takový ten divně
šedohnědý neohebný cár papíru, který nám až
příliš připomínal kartonovou krabici. Tenhle
působí přesně naopak!
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Denkmit Pro Climate Prací gel
na barevné prádlo se nám
osvědčil i při nízké teplotě - jako
první ho otestovala Míša na
dětské bryndáčky a utěrky, a
dala mu jedničku. Daniela si ho
pochvalovala na sportovní
oblečení, které kvůli jeho
vlastnostem může prát jen na
20 stupňů, ale přesto z něj
potřebujete dostat pot. A opět -
skvělý výsledek.

Na nízké teploty (dokonce za
studena) skvěle funguje ze
stejné řady přípravek na mytí
nádobí. Poslali jsme ho s naší
spolupracovnicí do karavanu,

kde je občas potřeba umýt pár
talířků od snídaně bez teplé
vody. Inu, usadil se pak i u ní
doma. 

K moři zase vyrazil opalovací
krém - ten vyžaduje důkladnější
roztírání, ovšem chrání
spolehlivě.

K našim nejoblíbenějším
prostředkům se zařadilo tělové
mléko Pro Climate. Daniela
vzkazuje: "My ho doma dali do
skleněné lahvičky a používáme
jako po každém mytí rukou jako
krém na ruce. I manželovi
vyhovuje, a to díky té neutrální
parfemaci. Meduňka je z něj cítit
opravdu příjemně, připomíná mi
letní drinky. Stačí ho navíc
neuvěřitelně málo." Míša dodává,

že rychlost, s jakou se vsákne, je
ohromující. A to, jak příjemně
hebké celé tělo zanechá, je
fantastické. A kdyby rozdávala
známky ve škole, má to za jedno.

Ostatně, takové vysvědčení by si
odnesla celá řada dm Pro
Climate. Máme s ní ty nejlepší
zkušenosti - a tak doufáme, že
se bude jen a jen rozrůstat.

Důkladný test je na
mamablogroku.cz/blog.

Pojmy z udržitelných
nákupů, ať je konečně

pochopíte

Klimaticky neutrální
Taková je už celá řada produkt – znamená to,

že dopady na klima při produkci, dopravě a
spotřebě jsou kompenzovány jinak. Jde o to,

aby se do vzduchu dostávalo co nejméně
nevyhnutelného, přesto maximálně sníženého
CO₂ - a ten se snaží společnosti
vykompenzovat. Zkrátka 1:1.

Kompenzace, komp. proces
Spočítají se a zhodnotí dopady na životní
prostředí za každý vyrobený produkt – a to v
kategoriích klimatických změn, eutrofizace,

okyselování, oxidačního smogu a narušování
ozonové vrstvy. Takto zjištěné dopady se
přepočítají a nacení. Potom jsou investovány
do vyrovnání dopadů na životní prostředí. V
rámci kompenzačního procesu se výrobci
snaží navrátit životnímu prostředí to, co mu při
výrobě produktu bylo odebráno. Třeba díky
zalesňování a obnově půdy. Může jít například
o obnovu oblasti, která je zasažená hornictvím
a průmyslovou činností. Dojde pak k
ekologickému zhodnocení.

Ekologické zhodnocení 
Vybrané plochy, které mají nízkou ekologickou
hodnotu a jsou zasažené především
hornictvím a průmyslovou činností, se
zhodnocují = obhospodařují a obnovují, jak to
jen nejlépe jde. Pomáhá se krajinám s nízkým
obsahem živin nebo přírodním lesům, ze
kterých se stávají ekologicky hodnotné
biotopy. Ty přispívají k biodiverzitě.

Biodiverzita
Biologická rozmanitost, která si dokáže lépe
poradit s klimatickými změnami a která
pozitivně ovlivňuje lidské zdraví.

Neutrální k životnímu prostředí
Tady je průkopníkem dm drogerie – ta se svou
řadou Pro Climate vyrábí produkty neutrální k
životnímu prostředí. Jsou vyráběny tak, aby
zanechaly pokud možno co nejmenší
ekologickou stopu, a během jejich životního
cyklu dm vykompenzuje jejich dopad na
životní prostředí v 5 oblastech, které ovlivňují
životní prostředí. Vedle emisí skleníkových
plynů je to rovněž eutrofizace (zatížení vod),

okyselování půdy, oxidační smog a také
narušování ozonové vrstvy.

Ekobilance
Posuzování životního cyklu. V rámci
ekobilance značky (nebo ještě lépe
odborníci/vědci) posuzují dopady celého
životního cyklu těchto produktů na 5 oblastí
životního prostředí (klimatická změna,

eutrofizace, okyselování, oxidační smog,

narušování ozonové vrstvy) - od získání surovin,

výroby materiálu a produktu přes přepravu a
spotřebu až po likvidaci. Třeba dm drogerie se
obrátila pro sestavení své ekobilance
odborníky z Technické univerzity v Berlíně.



NÁŠ VÝBĚR
EKOLOGICKÝCH
JEDNORÁZOVEK

ZE SVĚTA
EKOPLEN

Česká značka
Milovníkům lokálních
značek se dává na
vědomí, že se v Česku
vyrábí bambusové
eko plenky Bamboo
od Monperi. Přirozeně
antibakteriální, 

neutralizují pachy, prodyšné a
hypoalergenní. Bambus je přírodní,
obnovitelný, rychle rostoucí, 100%
biologicky rozložitelný materiál. Je
přirozeně antibakteriální, prodyšný a
hypoalergenní.

Švédský hit

50 – 60 % plenky je
vyrobeno z biologicky
odbouratelných
zdrojů, tzn. je
okamžitě rozložitelné.
Celá plenka se pak
rozloží výrazně 

Každé miminko za svůj život spotřebuje 8–10 tisíc plenek. Navíc
obvykle takových, které se rozkládají 200–400 let. Nemusíte být
dobří počtáři, abyste si uvědomili, jak obrovská zátěž je to pro
naši planetu. Nehledě na to, že konvenční plenky obsahují
škodlivá bělidla a další látky, které dráždí pokožku. Co s tím?
Řešením jsou ekologické plenky. 

Taková plenka se v přírodě rozloží mnohem rychleji než
konvenční plenka. Nevýhodou je, že ani tyto eko pleny nemůžou
přijít na kompost, protože obsahují biologické materiály (vy víte,
o čem mluvíme...) a v takovém případě se na kompost nehodí.
Skvělé je, když se ale na skládce rozloží daleko rychleji než ty
běžné.

Většina eko značek vyrábí hebké plenky z rostlinných materiálů,
bez zbytečné chemikálie - jen certifikovaný přírodní materiál
dotýkající se dětské pokožky. Může to být například vnější plášť z
kukuřičného škrobu – plenka je pak přirozeně prodyšná. Záleží na
každém detailu, takže třeba i na obalu - někdy vás může zmást,
že je plastový, ale ten může být z certifikovaného bio plastu. Je
skvělé, pokud si pohlídáte ekologické certifikáty a šetrné
zpracování. A stejně tak hlídají i šetrnost a zdravotní nezávadnost
- například certifikát TCF  značí, že jsou plenky vyrobené bez
chlóru (totally chlorine free).

Když myslíte na přírodu
mnohokrát za den

rychleji než běžná plenka, které to
může trvat až 400 let. Žádné zbytečné
chemikálie. Pouze certifikovaný
přírodní materiál dotýkající se dětské
pokožky. Eco by Naty fandíme moc.

Nový objev
Žádný parfém, chlór
ani latex. Vnitřní
vrstva dotýkající se
pokožky děťátka je
100% z přírodních
zdrojů. A díky přidané
bavlně jsou plenky

ještě měkčí a pohodlnější pro nošení.
Mají dobře padnoucí tvar, který děti
neomezuje v pohybu. Elastické pásky se
systémem "Comfort Stretch" zaručují,
že plenka vašemu dítěti opravdu
padne. To je Moltex, který si zaslouží být
vámi objeven.
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TOHLE ŽE JSOU
PŘÍZNAKY PORODU?

 P O C I T  N E K L I D U  N E B O  N A O P A K  V E L K É
M N O Ž S T V Í  E N E R G I E ,  T O  J S O U  N E T R A D I Č N Í
P Ř Í Z N A K Y  P O R O D U .  P Ř I Č T E M E  J E  Ž E N S K É

I N T U I C I ?

Mezi ty nejvýraznější a nezpochybnitelné příznaky

patří odchod hlenové zátky, krutá bolest v zádech,

stahy a náhlý únik plodové vody. 

A pak jsou tady zdánlivě vágní narážky, které můžou

signalizovat první známky porodu.

Pamatujte, že se nemusí objevovat v žádném

konkrétním pořadí, můžou být i několik dnů po sobě,

nemusíte prožít všechny (nebo ani jeden), ale také

můžou znamenat, že už je čas jet do porodnice.

Volnější dýchání – dítě už netlačí na bránici,

protože kleslo blíže k pánvi, směrem do

porodních cest

Tupá bolest v zádech, která přichází a odchází

Zvýšení vaginálního výtoku, případně změna

barvy na nahnědlou či narůžovělou

Mírný úbytek na váze

Časté pohyby střev (až průjem) – jde o způsob, jak

si tělo samo pomáhá, střeva se vyprazdňují, aby se

děloha mohla pohodlně stahovat

Zvracení

Nechutenství

Pocit tlaku v konečníku či v pánvi

Pocit neklidu nebo naopak zvýšená energie

Takže jaké jsou ty jiné, méně známé příznaky

porodu? Tyhle signály napoví, že se porod blíží:

Řada příznaků se vám vybaví „na první

dobrou“ a nemusí být zrovna malé. Jen jsou

těžko interpretovatelné. U křečí v břiše

můžete pořád váhat, jestli za nimi náhodou

nestojí zelňačka zhltnutá včera večer. Trocha

tekutiny, která z vás vyteče, může být jen tlak

na močový měchýř, na který se navalilo

tříkilové děťátko.

MAMATÉMA
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#VICNEZJENBIO

P R O Z K O U M A L I  J S M E ,  C O  D Ě L Á  H I P P
# V I C N E Z J E N B I O

se jim dobře daří a kde je to pro zdravotní

nezávadnost ideální: poblíž silnic tak sady a pole

nenajdete. Pesticidy a jiné chemikálie tam také

nemají místo a pro jistotu se denně odebírají

vzorky půdy, které potom putují přímo na

laboratorní testování. 

 Pokud máte někdy trochu černé svědomí, když si

s dětmi prohlížíte v leporelu obrázky zvířátek na

farmě, v případě potravin HiPP se špatně cítit

nemusíte. Veškeré maso a další živočišné

produkty totiž pochází z bio hospodářství. To

znamená, že krávy se většinu roku pasou volně na

loukách, a telátka zůstávají s mámou a po celých

8 měsíců se živí mateřským mlékem, než jsou

dost velká na osamostatnění. Veškeré krmivo

pochází také z biohospodářství a naprostá většina

toho, co zvířata dostávají, je čerstvé. Tak, jak to má

být!

Kolem dětských příkrmů koluje řada mýtů.

Asi největším je představa, že dětské

skleničky z obchodu jsou plné staré zeleniny

a “bůh ví, co v tom všechno je”. Možná to

platilo někdy v minulosti, dnes však

potraviny, určené pro děti, podléhají

mnohem přísnějším kontrolám, než ty, které

běžně kupujete pro sebe v supermarketu.

Minimálně ty kvalitní z nich, jako jsou

například ty od značky HiPP, se tak vůbec

nemusíte obávat svým potomkům podávat.

Na složení i výrobních postupech si dávají

opravdu záležet!

MAMATÉMA

Standardy pro bio potraviny jsou v Evropské unii

poměrně přísné. HiPP však zachází ještě dál a od

všech svých dodavatelů požaduje mnohem víc.

Proto se ovoce i zelenina pěstuje v oblastech, kde 
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HiPP myslí nejen na
hospodářská zvířata, ale také na
ryby. Aby se rybolov mohl
prohlásit za udržitelný a planetu
příliš nezatěžující, je třeba
ponechat v oceánu dostatek ryb
daného druhu. 

Kromě toho je nezbytné
využívat skutečně pouze místa
určená k rybolovu, aby rybáři a
další lidé, kteří se v tomto
průmyslu živí, do budoucna
nepřišli o práci. 

Děti si zamilují tresku, lososa
a platýse

V HiPP příkrmech tak najdete
třeba aljašskou tresku, tresku
tmavou, štikozubce obecného,

tresku obecnou, divokého
lososa a platýse – vždy pochází z
otevřeného moře a maso je
zpracováno hned na lodi, aby
do dobrot pro nejmenší
putovalo vždy čerstvé. 

 

Ale to pořád není všechno –

vždyť se také řeklo
#vicnezejnbio! HiPP se angažuje
v ochraně klimatu. Výrobny
využívají obnovitelné zdroje
energie, značka je také členem
iniciativy „Wirtschaft pro Klima“.

A tak šetří klima třeba vývojem
nových, co nejlépe
recyklovatelných obalů,

optimalizací logistiky a také,

ačkoli je to u velkého podniku
možná překvapivé, se své
přebytky, pro které již není
využití, snaží kompostovat. Ve
spolupráci s vědci z Mnichovské
technické univerzity se testují
nové zemědělské metody na
podporu BIO zemědělství a
biologické rozmanitosti
jednotlivých druhů
hospodářských plodin i zvířat.
Ta se dá podporovat třeba
chovem původních plemen
dobytka nebo pěstováním
takových plodin, které jsou pro
danou oblast typické. 

Kvalitní suroviny mají vliv nejen
na zdraví, ale také na chuť.
Všechny pokrmy opravdu
krásně voní a z vlastní
zkušenosti mohu poctivě
potvrdit, že dětem skutečně
chutnají. A co víc, mnohé by
(možná s trochou soli) s chutí
spořádal i dospělý. 

Kromě toho nabízí HiPP také
poměrně velké množství
vegetariánských pokrmů, což je
informace, kterou mnohé
maminky jistě ocení. Pokud
tedy nemáte čas dětem vařit,
chcete usnadnit práci tatínkovi,
případně prostě nerady vaříte,

nemusíte mít špatný pocit,
pokud po některé HiPP
skleničce nebo jiném výrobku
sáhnete. Vaše dítko určitě
nebude nijak strádat a vy
budete vědět, že v celém
procesu se nestal ani jeden
chybný krok, který by očernil
přírodu.



Ať má hodně tekutin
Aby mělo dítě v létě hodně tekutin (a nejen v
létě), musí být pro něj pití pohodlné a musí ho
bavit. Když je neustále napomínáno, že pití
rozlévá, že mu to nejde, ztrácí chuť (a má žízeň). 

Zkuste takové nádobí, které je uzpůsobené pro
malé dětské ručičky a nekoordinované pohyby.

Třeba b.box. Tahle značka, která je k dostání na
mimmo.cz, podporuje samostatnost dětí - a vše
jim usnadňuje. Třeba hrneček s brčkem má
brčko se zátěží, díky níž se brčko pohybuje
spolu s nápojem a lze tak pít z hrnečku pod
jakýmkoli úhlem. A nic se nevylije!

KDYŽ DÍTĚ NEUSTÁLE
NAPOMÍNÁTE, ŽE PITÍ
VYLÉVÁ, ZTRÁCÍ CHUŤ PÍT.

Originální, a přitom tak jednoduchý nápad.

HiPP vyslal do našich mrazáků ovocné pyré v
bio kvalitě ke zmražení, bez přídavků cukrů,

aromat, barviv či konzervačních látek. Pyré plné
ovocné šťávy nemusíte shánět v mrazicím boxu
(koupíte ho třeba na Rohlík.cz), skladuje se při
pokojové teplotě a v suchu. Zmrazit ho dáte až
vy doma (na minimálně pět hodin). Pak už jen
odstříhnete horní část, vytlačíte z obalu, sníte.

Nic složitého.

Pár hodin v mrazáku změní šťávy a pyré z ovoce
na chutnou ovocnou dřeň, kterou si můžete
vychutnat nejen v parných dnech. Porce jsou
pěkně individuální, tak akorát velké, aby to
ochladilo a zahnalo chuť na sladké, ale ještě to
děti neodehnalo od plných talířků. My jsme si
zamilovali obě dvě příchutě - oranžovou
mangovou i červenou s červeným ovocem.

Mrzne!

15



Do lesa
Schovávat se před větrem mezi stromy, chodit
ven jen když je sucho je možné, ale mnohem
zábavnější je vzít si softshellku a vyrazit za
každého počasí.

A obzvlášť s tou od unuo - když ji zdobí stromy.

V nové kolekci vyčnívá bundička Kouzelné
stromy, kterou si zamilují kluci i holky.

Nemusíte čekat, až přestane pršet, protože
unuo bundičky vaše děti ochrání v deštíku a
není třeba běžet k sousedům pro lopuch.

Náplety v rukávech chrání před ofuky a delší
střih udrží záda v teple. Bunda navíc tak vydrží
až 2 sezóny. Celá bunda je opatřena reflexními
prvky, protože bezpečí je vždy až na 1. místě!

Zipy používané v bundách jsou opravdoví
držáci, díky velkým zoubkům zkousnou i hrubší
zacházení, protože svět se točí a lumpárny
nečekají. 

Milujete víno? My také, to přiznáváme. Jenže
jsou situace, kdy si ho dopřát nemůžeme – v
těhotenství, při kojení, při redukční dietě či
onemocnění. Ale připít si chceme. A tak volíme
řadu jemně perlivých vín Revine z vinařství
Vinselekt Michlovský. 

Perlivá vína Revine původem z jižní Moravy
skvěle chutnají a bez výčitek si je můžete dát, i
když řídíte, nebo se staráte o děti, protože jsou
bez alkoholu. Dopřát si můžete červené, bílé, či
oblíbené rosé (za nás ideální nealkoholická
volba do parných dnů, prostě „bazénovka“).

Všechna vína Revine jsou připravována ze
svěžích mladých vín, proto jsou i ve výsledné
chuti svěží, aromatická a lehká.

Přípitek pro těhotné
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Pomoc, na hřišti je upír
A VYSÁVÁ PRÁVĚ MĚ

Když jdete s dobrou náladou na víno s
kamarádkou, ale odcházíte pěkně
„zpruzená“, zřejmě jste právě dopila láhev
chardonnay s energetickým upírem (pokud
vás tedy neobtěžoval taxikář a servírka vás
neošidila o tři stovky). Vysaje z vás pořádnou
dávku energie.

S náladou na bodu mrazu nebo i pod jeho
bodem, rozmrzelá, s bolestí hlavy, vysátá, s
hlavou jako balon, unavená, depresivní,
podrážděná, taková se vracíte do svého pohodlí
domova, když se potkáte s člověkem, který se
nazývá energetický upír. Typické příznaky!

Nemusíte mít všechny, ale pár značí, koho jste
právě potkala.

Kdo jsou energetičtí upíři?
Jsou to vysavači vaší energie, kteří ovlivní vaši
psychickou (no, mnohdy i fyzickou) kondici. A s
tou byste měli přece hospodařit co nejlépe.

Žijou kdekoliv, potkáte je všudemožně. Někdy
to může být pětiminutové setkání s paní
Plačkovou odnaproti, jindy pravidelný pondělní
sedánek „s babama“ na dětském hřišti, ale
každé takové propojení by vám mělo energii
spíš dávat (než odebírat). Jasně, může se stát, že
vaše děti si zrovna vmetly do očí písek, kurýr po
telefonu prohodil, že nepočká na váš příchod
ani minutu a Blanka přišla zase pozdě, ale to se
bavíme o něčem jiném.
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Typický stav je, když se z pískoviště pravidelně
vracíte jako zpráskaný pes, protože Blanka
pořád mele o svých dětech, kritizuje ty vaše,

nadává na kolemjdoucí, nesnáší vše od avokáda
po žížaly a nezapomene vám to připomenout
se všemi detaily, vaše zážitky ji nezajímají a
boty, tak ty taky máte hnusné. Každé pondělí
jiné boty, každé pondělí hnusné, dodejme.

Nenechte ze sebe vysávat energii a upírům se
braňte – nejlépe tak, že se s nimi nesetkáte.

Snadno se to řekne, že? Tihle lidé ani nevědí
(nebo si to nepřipouští), že upíry jsou, že
odsávají energii ze svého okolí. Asi je to nabíjí k
dalším skutkům.

Nepoznáte je na první pohled, většinou až když
se vrátíte do své komfortní zóny, někdy až po
opakovaném střetnutí vám dojde, s kým máte
tu čest. Rozpoznání je ale prvním dobrým
krokem, gratulujeme. Možná vám až teď při
čtení dochází, že TOHLE je ten důvod, proč
protočíte panenky, když na telefonu uvidíte
„Klára“ a jen jí večer napíšete smsku, jééé,

promiň, jsem si toho hovoru všimla až teď… A
prostě se s ní zase nechcete vidět.

Zkuste si lidi, kteří do vašeho života zkrátka
nepřinášejí příliš radosti, sepsat. A kontakt s
nimi omezit. Nebo je zcela vyškrtnout ze
žebříčku přátel.

„Jenže co když je upírem váš nadřízený nebo
člověk, se kterým se prostě musíte jednou za
čas potkat?“ zamýšlí se koučka Lenka Černá ve
své knize Cesta mimořádné ženy (vydavatelství
CPress, 2018) a servíruje 3 netradiční techniky k
ochraně před energetickým upírem.

Jděte na psychiku přes fyzično

„Naučte se energii chránit pomocí energetický a
fyzických cvičení. Pokud budete ve své plné síle
a svém středu, dokážete si energii uchovat,“
radí. Stačí pár minut protahovacích cviků,

dřepů nebo jógových ásan, abyste byla stabilní
ve středu těla a zároveň ohebná. „Když vaším
tělem koluje energie, jste v mnohem větší
duchovní síle a dokážete tak útok upíra
odklonit.“

Obalte se zlatým světlem

Další technika popisovaná koučkou Lenkou
Černou vám možná bude znít jako šílenost,
avšak podle ní skutečně funguje. „Pokud se
cítíte energeticky v ohrožení, představte si
kolem celého svého těla zlatou barvu, která vás
ochraňuje před útokem. Můžete si také v duchu
říci: Jsem pod ochranou, negace na mě nemají
vliv.“

Vizualizace růže

I tohle doporučení se vám může zdát bláznivé,

ale koučka při jeho praktikování zjistila, že je
skutečně funkční. „Když jednáte s energetickým
upírem, představte si mezi ním a sebou květ
růže. Ten údajně ruší přenos negativní energie a
zamezuje tak již zmíněnému vysátí.“
Když budete v dobré kondici, tělo i mysl budou
fungovat na jedničku, ubráníte se útoku a
budete ho brát spíše jako výzvu.

18

https://www.lenkacerna.cz/
http://www.cpress.cz/uvod/


BABIČKY ŘÍKALY... 

A L E  M Y  M Á M E  N O V Á  P R A V I D L A  P Ř I  P É Č I  
O  P O K O Ž K U  M I M I N E K  ( A  A T O P I K Ů ) !

Projděte si náš seznam tipů, které se zakládají na

nejnovějších vědeckých poznatcích. Ocení jej nejen

maminky malých dětí, ale také všichni, kdo se

potýkají s atopickým ekzémem a potřebují své kůži

věnovat zvláštní péči. 

Babičky říkaly: Čistota půl zdraví, koupej dítě

každý den

 Všichni víme, že je potřeba dodržovat hygienu. Už se

ale mnohdy neshodneme na tom, co přesně to

znamená. Naše maminky nás jako malé obvykle

koupaly každý večer, ukazuje se ale, že to není

nejlepší nápad. Pro člověka je totiž důležitý jeho

kožní mikrobiom, což je v podstatě ochrana těla,

tvořená různými druhy mikroorganismů. Malé

miminko si jej teprve vyvíjí, proto není úplně ideální

jej koupat denně, navíc ještě za použití mycích

prostředků. Ty vysouší přirozený kožní film, který dítě

chrání. 

Podle lékařů bohatě postačí koupel dvakrát nebo

třikrát týdně, samozřejmě podle aktuální potřeby.

Pokud už chcete koupat dítě každý den, třeba proto,

aby se uklidnilo před spaním, koupel by podle

pediatrů měla být spíše krátká a neměli byste do ní

přidávat mýdla ani pěny.

Když přijde řeč na péči o miminko, zvláště na

péči o jeho pleť, dozví se člověk mnoho dobře

míněných rad, ale bohužel také pověr. V

dobré víře „rad od babičky“ ze staré školy tak

můžeme děťátku spíše uškodit nevhodnou

nebo přehnanou péčí. Jak na to správně? 

LETNÍ TÉMA
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Babičky říkaly: Dej mu do vany
hodně pěny, to se mu líbí

 My říkáme: Ano, tříleťák už na
hraní pěnu ocení, ale miminko ji
nepotřebuje. V regálech
obchodů samozřejmě najdete
všechny možné koupele, pěny,

mýdla a šampony, ale ne
všechny z nich jsou pro děti
skutečně vhodné. Často
obsahují mnoho umělých
příměsí, barviv a jsou silně
parfémované, což možná
zvládnou dospělí (a to ještě
neznamená, že je to pro ně
dobré), miminku by to ale kůži
mohlo pořádně podráždit. 

 Proto se snažte vybírat
produkty s maximem
přírodních složek. Dokud se dítě
nepotí a nemáte pocit, že
zapáchá, není třeba jej drhnout
mýdlem a šamponem. Někdy
můžete přidat do vany přidat
pár kapek vhodného oleje,

určeného pro miminka, 

případně jednou za čas trochu
pěny, třeba když jste miminko
mazali opalovacím přípravkem,

zapotilo se v kočárku nebo jdete
z chlorovaného bazénu. 

Babičky říkaly: Mazej ho tím
„modrým“ krémem 

 I střídmá koupel může dětskou
pokožku pořádně vysušovat.
Protože se jemná pleť teprve
učí, jak správně regulovat své
funkce, není od věci jí pomoci
promazáním. Ovšem pozor,
nehodí se na to krémy, jaké jste
zvyklí používat pro sebe.

Sáhněte buď po přírodním
dětském krému nebo dětském
oleji. Není třeba to s ním
přehánět, po koupeli to bohatě
stačí. 

 Za vyzkoušení stojí například
krém Bébé Stelatopia, který
vyrábí tradiční francouzská
značka Mustela. Ta se zaměřuje
především na organické aktivní
složky, které pochází 

z udržitelného zemědělství a až
95 % jich je přírodního původu.

Proto je tento krém vhodný
nejen pro děti, ale také pro ty,

kdo bojují se suchou pletí nebo
atopickým exémem. 

Babičky říkaly: Používej
pořádně pudru pod plenku

Ačkoli dříve byl v kojenecké
výbavičce doslova must have,

dneska je to takřka tabu. Proč?

Pudr se nalepí na vlhkou pleť
miminka, utvoří se z něj hrudky
a ty poté jemnou pokožku
odírají. Kromě toho se v nich
vlhkost drží, ta je přímo živnou
půdou pro bakterie, a tak není
divu, když místo hebké pokožky
najdete v plence mokvající
bolavou pohromu. Daleko lepší
je tak používat speciální krémy
proti opruzeninám, třeba Bébé
Change od Mustela, který je
založený na přírodě a jen velmi
jemně parfémovaný. Krém se
vsákne do pleti a zanechá ji
ošetřenou a krásně hebkou. 
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Užijte si léto plné slev: 
aquaparky, dinoparky i Mirakulum
Jak si s dětmi užít prázdniny? Pokud dáváte přednost kreativním výletům, máte
možnost při nevšedních zážitcích ušetřit. Prozradíme víc.

Snad každé dítě i kdejaký dospělý zbožňují bazény a aquaparky. Vy budete mít
možnost navštívit dva z nich – Aqualand Moravia a Centrum Babylon. V prvním
zmíněném na vás čekají bezmála dva kilometry tobogánů a všelijakých
adrenalinových skluzavek. Těšit se můžete na divokou řeku, jízdu peřejemi,
tobogán s hvězdným nebem nebo strmý pád. V libereckém Babylonu kromě
vodních radovánek můžete navštívit i lunapark, virtuální realitu nebo laser game.

Na své si tak přijdou děti i rodiče.

V Liberci ještě chvíli zůstaneme. Právě zde se totiž můžete s klubem Pompo vydat
až do pravěku. Další výlet vás totiž zavede do místního Dinoparku, plného mnoha
obrovských a pohyblivých figurín těch nejzajímavějších ještěrů z dávných dob.

Kromě toho můžete také zavítat do 3D kina nebo si na paleontologickém hřišti
vykopat vlastní zkamenělinu. 

Kdo má rád klouzačky, ale nechce se mu do bazénu, určitě ocení návštěvu
rodinného zábavního parku Toboga. Můžete se do něj vydat v Praze, Brně, Hradci
Králové nebo Zlíně. A co vás čeká? Obrovská hala plná skluzavek, trampolín,

prolézaček a dalších atrakcí, na kterých můžete řádit doslova celý den. Další výlet
nás zavede do země zázraků, totiž parku pro celou rodinu, který nese jméno
Mirakulum. To se nachází v Milovicích a otevírá své brány pro všechny malé
dobrodruhy a jejich doprovod. Na deseti hektarech je pro vás připraveno lesní
hřiště, trampolíny, houpačky, obrovské lanové centrum, nebo také podzemní
chodby, zookoutek se živými zvířátky a mnoho dalšího.

To však není zdaleka všechno, co věrnostní klub Pompo nabízí. Výhodné slevové
kupony a další výhody pro vás domluvil například s nakladatelstvím Grada nebo
výrobci výživových doplňků NaturaMed a Terezia. Jediné, co nyní musíte udělat, je
navštívit stránky věrnostního klubu https://pompo.cz/vernostni-klub/ a
zaregistrovat se. Zde se také dovíte konkrétní podmínky, jak využít jednotlivé slevy
a další odměny, které jsou pro členy klubu připraveny. 

Ta nejzákladnější rada hned na začátek: Zaregistrujte se do věrnostního klubu Pompo. Pompo už dávno není
jen hračkářstvím, je světem pro těhotné maminky, výbavičky pro miminko, a nově i dětské radosti. Členství v
klubu vám kromě slev na nákup hraček, dárkového voucheru k narozeninám dítěte a řady dalších výhodných
akcí, na jaké jste zřejmě z podobných klubů již zvyklí, nabízí věrnostní klub Pompo ještě něco navíc. Spojil své
síly s nejrůznějšími zábavními parky a dětskými areály napříč republikou, a vy se do nich tak můžete podívat za
výhodnější ceny, nebo v některých případech dokonce zcela zdarma! Zábava zaručena!
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Víkend ve Špindlu - s dětmi
T a j e m s t v í ,  j a k  s i  h o  u ž í t  i  s  k o č á r k e m  č i  n á r o č n ý m  g u r m e t e m

Pokud patříte mezi ty, kdo se rozhodli letos
strávit dovolenou v Česku a rodinná dovolená na
horách je to, po čem toužíte, rozhodně zavítejte
do Špindlerova Mlýna! Není jen králem zimní
sezóny, ale i té letní. Málokde najdete tolik
možností vyžití pro celou rodinu během
prázdnin jako právě tady. Pokud si nevíte rady,

pomůže vám náš průvodce, se kterým během
pobytu na horách nevynecháte jedinou
příležitost k dobrodružství a dobré zábavě (a
spolehlivě unavíte potomky)! Nabízíme
koloběžkovou dráhu, buggy park, dovádění,
poznávání přírody i grilování.

Koloběžková dráha i aquapark 

Pro dobrodruhy můžeme doporučit
koloběžkovou dráhu, která vede od Špindlerovy
boudy. Na kopec vás vyvezou, půjčí vám terénní
koloběžku a přilbu a na vás potom je, vychutnat
si deset kilometrů jízdy z kopce dolů. Jet může
kdokoli, komu bylo alespoň šest let. Pokud je to
pro vás až moc akční, vyzkoušejte místo toho
třeba bobovou dráhu nebo místní aquapark se
třemi tobogány, divokou řekou a spoustou
dalších zábavných atrakcí. 



Zábavní park pro menší děti ve
Špindlu, to je Monkey Park

 Určitě vás bude zajímat, jak ve
Špindlu zabavit menší děti. Hned
vedle bobové dráhy naleznete
lanové centrum Monkey Park. To
má část pro mrňata, na které se
mohou vyřádit i předškoláci.
Rodiče určitě potěší i informace,

že tato dětské atrakce jsou zcela
zdarma. 

Trasa, kterou zvládnou i děti

Lehký výlet vhodný i pro rodiny s
dětmi je pak k Boudě u Bílého
Labe - jede se proti proudu Labe
směrem na Dívčí Lávky, přes
Čertovu Strouhu, případně přes
Dřevařskou cestu.

Milují vaše děti dobrodružné
stezky? Superhrdinou plnícím
úkoly se stanou u vrcholku
Medvědína, kde začíná stezka plná
úkolů a hádanek: mise tajemného
hrdiny Špindlmana. Vyjeďte na
Medvědín lanovkou (u ní vám dají
mapičku k vyplnění) a dolů jděte
po stopách hrdinů.

Pokud byste ocenili spíše pěší

výlet, ze Špindlerovy boudy

vede zhruba sedmikilometrová

trasa přes dětskou naučnou

stezku “Krkonošská zvířata”

přes Moravskou boudu, a poté

kolem Davidových bud zpět do

Špindlu. Dobrá zpráva je, že to

bez problému zvládnete i s

kočárkem! 
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Rodina chce taky wellness

 A konečně, informace, které
nejspíš budou zajímat především
rodiče. Kde se během řádění ve
Špindlu ubytovat a kde se dobře
najíte? 

My můžeme s čistým svědomím
doporučit hotely Soyka a Savoy
patřící do skupiny butikových
hotelů společnosti Asten Hotels.
Jejich nespornou výhodou je
poloha - nacházejí se přímo v
centru Špindlerova Mlýna a je z
nich výhled na město a do lesa jen
pár kroků. Hotel Soyka se na
rodiny zaměřuje, a proto nabízí
hned šest velkých rodinných
apartmá. Můžete si zde
odpočinout ve wellnessu a nasát
atmosféru moderní horské
chalupy. Kromě toho si užijete i
místní gastronomii: v restauraci
hotelu Soyka vám připraví české
klasiky v moderním a svěžím
podáním, maso na grilu a
nabídnou pivní speciály. 

Hotel Savoy zase nabízí dětem
možnost navštívit Game Room:

čekají na ně prolézačky, Play
Station, hry a spousta další zábavy.

A v hotelové restauraci Savoya si
můžete vychutnat jak národní, tak
mezinárodní kuchyni. 

Špindlerův Mlýn je místo plné

zábavy a nezapomenutelné

atmosféry, odkud si s rodinou

přivezete ty nejlepší zážitky.

Kdo říkal, že dovolená bez

moře musí být nuda?

Koneckonců se přijeďte

přesvědčit sami! 
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VŽDY PŘIPRAVENI
Máme pro vás tipy, jak s batoletem
zvládnout léto v ještě větší pohodě

Na cestách si usnadněte

práci s přípravou

kojeneckého mléka -

použijte tekuté (HiPP,

Bio Combiotik).

Nezapomeňte

batolatům přibalit

softshellky, co kdyby

sprchlo (doporučujeme

unuo). Jistota je jistota,

plenky nejen na noc se

hodí (Eco by Naty).

Džusík v restauraci klidně

přelijte do oblíbené

lahvičky (babylove, dm),

aby se jim dobře pilo.

Věděli jste, že některé

děti se vyprazdňují jen

do "svého" nočníku a do

jiného to nedovedou?

Nedivíme, když mají

krasavce jako je Bo

Jungle (andys.cz). A

někteří zase neusnou bez

svého oblíbeného

plyšáka (SCANquilt). Bez

vlhčených ubrousků se

neobejde žádná výprava,

kolikrát už nás zachránili

(Monperi). Když dítě

večer pod vlivem zážitků

nemůže usnout, uvařte

mu bylinkový čaj

(Babydream,

ROSSMANN). Obzvlášť

když celý den dovádělo

ve vodě s ponorkou (Mac

Toys, Pompo).. Svačinku

nachystejte do stylového

boxu (b.box, mimmo.cz),

nezapomeňte na

oblíbený sprchový olej

(Mustela) s pumpičkou

pro snadnou aplikaci a

vždycky poctivě mažte

proti sluníčku (Attitude).
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Dream
ROVNOU BABYDREAM! VYZKOUŠELI JSME TO
NEJLEPŠÍ Z ROSSMANN PRO DĚTI A MAMINKY.

My testujeme ,  vy si pak už jen užíváte - bez starostí ,
že jste vybrali špatně .  U řady Babydream ,  která je k
dostání v síti drogerií ROSSMANN ,  se vám to
nestane .  Víme ,  že si ji zamilujete ,  když fandíte
přírodě a milujete nevtíravé vůně .  

Konečně jste si udělala chvilku času pro sebe ,  a tak  

se jako první vrhneme na test kosmetických
přípravků Babydream pro maminky .  Mimochodem ,

produkty z této řady drogerie ROSSMANN označila
svou pečetí “Bez mikroplastů , ”  takže jsou šetrné k
přírodě a samozřejmě k vaší pokožce .  

Čas na koupel je pro maminku velmi vzácný ,  co si
budeme nalhávat ,  proto si zasloužíte vychutnat
každou minutu .  Tak jako jsme to udělali my .  Ten
správný relax lze navodit nejen pomocí svíček ,  ale i
díky vhodně zvolené pěně do koupele .  Uvolňující
koupel Mamas se syrovátkovými bílkovinami a
mandlovým olejem díky jemné a nevtíravé vůni
osvěží tělo i mysl .  Syrovátka navíc důkladně vyživuje
pleť ,  to věděli už naše babičky (díky ,  tentokrát na
vaši radu dáme) .  Po pořádném odmočení je
důležitá hydratace ,  která by měla být stejně
důkladná jako koupel .  Užijte si svou chvilku klidu a
natřete celé tělo tak ,  jako kdybyste mazala
miminko vyživujícím a zpevňujícím tělovým
mlékem s mandlovým mlékem a výtažkem z řas .

Součástí řady Babydream pro maminku jsou i další
produkty ,  které oceníte nejen v těhotenství ,
například olej proti striím ,  bylinný čaj či prsní
vložky .

My víme ,  na vás se většinou dostane až po
celodenní honičce zakončené vykoupáním celé
smečky ,  a tak jsme otestovali i další produkty ,  které
vám usnadní celý den s miminkem i větším
děťátkem .  Od první ranní lžičky až po večerní
čištění oušek .

Recenze řady Babydream: milujeme tyčinky i
vlhčené ubrousky

Začneme pěkně od rána .  Cereální a zdravou snídani
či svačinku v podobě obilno-ovocné tyčinky můžete
dát dětem už od 12 měsíců .  Obsahuje ovesné vločky ,

kukuřičné lupínky a červené ovoce ,  takže samé
dobré věci .  A je samozřejmě v bio kvalitě .  Žízeň
malého strávníka uhasí BIO ovocná šťáva s několika
druhy ovoce ,  kterou můžete servírovat ve stylovém
pohárku s měkkým náustkem ,  aby se děťátku dobře
pilo a nic se nevylilo .  Těm nejmenším je klidně
zkuste podávat po lžičkách ,  když s ovocnou chutí
teprve začínají .

Nám se ovocné tyčinky z ROSSMANNa osvědčily i u
šestileté dcery – je to pro ni svačina ,  kterou nikdy
nepohrdne .  Jak je „placatá“ ,  můžu ji mít i v té
nejmenší kabelce ,  když jdeme třeba na hřiště nebo
jedeme na kroužek .  Stejně tak miluje křupky –

nasype je do misky a už letí nabídnout kamarádům .

Díky bio kvalitě nad nimi přimhouří oči nejedna
maminka ,  která jinak sladké příliš neschvaluje .

Někdy jí je nenápadně přistrčím (té mamince ,

chápeme se) ,  aby ochutnala ,  že to není žádná
slaďárna ,  ale jsou to příjemně ochucené kousky s
ovocem .

Když už jsme u toho hřiště… Souhlasíte ,  že stejnou
službu jako mýdlo a voda v jednom vám na cestách
udělají vlhčené ubrousky? Jak jsme bez nich dřív
vůbec mohly žít? Tento výdobytek moderní doby je
dnes stejně potřebný jako – no dosaďte si sami bez
čeho se neobejdete ,  od mobilu přes myčku až po
bankovní účet .  U vlhčených ubrousků řady
Babydream bylo cílem snížit množství přísad na
minimum ,  proto z 99 % obsahují vodu .  Tleskáme !  A
hlavně i tomu ,  jak jemně čistí a nedráždí .  Takže s
nimi klidně utřu i pusinku miminka .  Neobsahují
parfémy ,  barviva ,  oleje ani emulgátory a jsou
veganské .  Zkrátka nezbytný doplněk do kabelky
každé mámy .  Vlhké tak akorát – my totiž nesnášíme
ty ,  z nichž voda přímo odkapává ,  ani „sucháče“ ,

které se slovem vlhčené nemají nic společného .

Ze hřiště domů a rovnou do vany !  Řada Babydream
představuje nejen kvalitní kosmetiku pro citlivou
dětskou pleť ,  ale i stejně užitečné detaily ,  jako jsou
třeba jemné vatové tyčinky .  Co potřebujete vždycky ,

a co jsme vyzkoušeli na vlastní kůži ,  je Sprchový gel
a šampon v jednom .  Jemná gelová konzistence bez
parfémů ,  barviv ,  silikonů a mikroplastů v kombinaci
s organickými přísadami zbaví pokožku nečistot ,

bez podráždění .  Výrobek je dermatologicky
testován a jako by pokožku pohladil .  My posíláme
jedno velké pohlazení i do ROSSMANNa – protože
tahle řada se vážně povedla .

https://www.rossmann.cz/
https://www.rossmann.cz/o-nas/udrzitelnost/mikroplasty/rossmann-zavadi-vlastni-pecet-bez-mikroplastu
https://www.rossmann.cz/nase-produkty/pece-o-deti/pro-maminky/uvolnujici-koupel-mamas
https://www.rossmann.cz/nase-produkty/pece-o-deti/pro-maminky/telove-mleko
https://www.rossmann.cz/leafletblob/nase-produkty/pece-o-deti/pro-maminky#catalog-content
https://www.rossmann.cz/nase-produkty/pece-o-deti/detska-vyziva/bio-ovocno-obilna-tycinka-pro-male-deti-cervene-plody-12m
https://www.rossmann.cz/nase-produkty/pece-o-deti/detska-vyziva/bio-ovocna-stava-banan
https://www.rossmann.cz/nase-produkty/pece-o-deti/dudliky-lahve-hrnky/poharek-na-piti
https://www.rossmann.cz/nase-produkty/pece-o-deti/prakticti-pomocnici/detske-lzicky
https://www.rossmann.cz/nase-produkty/pece-o-deti/plenky-prebalovani/vlhcene-ubrousky-s-99-vody-30-ks
https://www.rossmann.cz/nase-produkty/pece-o-deti/detska-kosmetika/sprchovy-gel-a-sampon-babydream-natural





