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Na&scaron;la jsem v této kníÅ¾ce hezký citát Karoliny SvÄ›tlé: "Malé dÄ›ti jedí chléb rodiÄ•Å¯, velké jejich srdce." Milá paní
Karolino, vy jste urÄ•itÄ› vÄ›dÄ›la, jaké to je, mít dÄ›tiÄ•ky :-))). Ano, ale kdyÅ¾ ono je tak krásné, drÅ¾et v náruÄ•í malé heboun
tÄ›líÄ•ko, kus nás dvou a pÅ™eci nÄ›co nového, zcela originálního... Miminko, tak bezbranné a na rodiÄ•e ve v&scaron;em
odkázané, si vás rázem podmaní.

Autorka kníÅ¾ky MANUÁL PRO ZAÄŒÍNAJÍCÍ MAMINKY, Jana Abelson TrÅ¾ilová, své první dítÄ› porodila daleko od dom
&Scaron;okem z prvních dní mateÅ™ství si tak musela projít sama, bez varování nebo dobrých rad. AÅ¾ po návratu zpátky do
ÄŒech zjistila, kolik moudra lze získat od zku&scaron;enÄ›j&scaron;ích matek. Kdybych to bývala vÄ›dÄ›la, Å™íkala si prý
mnohokrát. JistÄ›, hromadu chytrých kníÅ¾ek mÄ›la na noÄ•ním stolku uÅ¾ dlouho pÅ™ed porodem stejnÄ› jako skoro kaÅ¾d
maminka. Ale kdyÅ¾ pak drÅ¾ela svoje miminko v náruÄ•í, Ä•asto jí pÅ™ipadalo, Å¾e to nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í se z nich ne
Co má dÄ›lat? Je to takhle správnÄ›? Je dobrá matka? A mají podobné pocity i ostatní maminky? Nebo je jediná na
celém svÄ›tÄ›?
JistÄ›, Å¾e není! Dneska uÅ¾ to ví. A také to, Å¾e kaÅ¾dá &bdquo;zaÄ•ínající maminka&ldquo; si tím obdobím nejistot, poc
vyÄ•erpání asi musí projít. Ale proÄ• jí trochu nepomoci? VÅ¾dyÅ¥ je tolik zku&scaron;ených maminek, které mají spoustu
zku&scaron;eností a dobrých rad, v neposlední Å™adÄ› mohou potÄ›&scaron;it tím, Å¾e toto období proÅ¾ívaly stejnÄ›. A nav
o dÄ›tech specialista v bílém plá&scaron;ti opravdu víc neÅ¾ jejich mámy? A tak zaÄ•al vznikat nápad napsat tuhle knihu.
Vznikal postupnÄ› &ndash; na laviÄ•ce v parku, na hÅ™i&scaron;ti a na pískovi&scaron;ti, v Ä•ekárnÄ› u doktora nebo ve frontÄ
supermarketu. Zkrátka v&scaron;ude tam, kde se dají vyposlechnout rozhovory maminek, které si sdÄ›lují své záÅ¾itky a
zku&scaron;enosti ze Å¾ivota s dÄ›tmi, pÅ™edávají rady a tipy, co se jim osvÄ›dÄ•ilo, a navzájem si poskytují podporu, kdyÅ¾
potÅ™eba.
A právÄ› je &ndash; Ä•eské maminky &ndash; jsme oslovili s nabídkou, aby se podílely na pÅ™ípravÄ› této knih
pomohly tak ostatním. Nad&scaron;enÄ› souhlasily, ale to byl teprve poÄ•átek. Bylo potÅ™eba je v&scaron;echny objet,
vyptat se jich, potom jejich povídání sepsat, seÅ™adit, vybrat, co je dÅ¯leÅ¾ité a uÅ¾iteÄ•né, dohledat odborné informace a
zkonzultovat je s odborníky&hellip; Byla to spousta práce, ale také spousta zábavy, seznámení se zajímavými lidmi a
pÅ™íjemné chvilky strávené povídáním. A navrch pÄ›kný díl pouÄ•ení a dobrých nápadÅ¯.
O tuto kníÅ¾ku mÅ¯Å¾ete nyní s
pi&scaron;te a posílejte pÅ™íbÄ›hy o dÄ›tech va&scaron;ich, va&scaron;ich pÅ™íbuzných Ä•i známých. Vzhledem k vánoÄ•ním
svátkÅ¯m a pÅ™ípadnému "obluzení" silvestrovsko-novoroÄ•nímu vám dávám Ä•as aÅ¾ do 11. ledna 2009. KníÅ¾ka je to
opravdu prima - tak se snaÅ¾te, kudlanky a kudlánkové! d@niela
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