
OCHRAŇTE SVÉ DÍTĚ 
PŘED NEBEZPEČÍM,

KTERÉ NA NĚJ ČÍHÁ NA INTERNETU,
DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ!

Vybavte znalostmi 
už i ty nejmenší!

NĚKTERÉ DĚTI SLEDUJÍ PORNO JIŽ OD 6 LET. 
VÝSLEDKY NEJNOVĚJŠÍHO PRŮZKUMU.*

* Sejbalová, Martincová: Děti ohrožené pornografií 
a online sexuálními agresory (září 2020, 1655 respondentů)

 Včas informované dítě nebude mít důvod hledat na internetu, kde může velmi  
 rychle skončit na pornostránkách.

 Děti vzdělané doma nebo ve škole zavítají na porno pouze v 31 % případů, naopak ty  
 vzdělané internetem, kamarádem, spolužákem v 64 %.

 Děti a dospívající, kteří nebyli v raném věku na pornu, nejsou tak častou obětí 
 online sexuálních agresorů a umí se jim účinně bránit. Hovor ihned ukončí  
 přes 90 % z nich vs. 58 % z těch, kteří zhlédli porno mezi 6-10 roky věku, včetně.



V ČESKÉ REPUBLICE SE TÉMATU SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 
U SVÝCH DĚTÍ VĚNUJE POUZE 15 % RODIČŮ!

 Včas informované dítě nebude mít důvod hledat na internetu, kde může velmi  
 rychle skončit na pornostránkách.

 Děti vzdělané doma nebo ve škole zavítají na porno pouze v 31 % případů, naopak ty  
 vzdělané internetem, kamarádem, spolužákem v 64 %.

 Děti a dospívající, kteří nebyli v raném věku na pornu, nejsou tak častou obětí 
 online sexuálních agresorů a umí se jim účinně bránit. Hovor ihned ukončí  
 přes 90 % z nich vs. 58 % z těch, kteří zhlédli porno mezi 6-10 roky věku, včetně.

se vám do toho moc nechce?
se necítíte pevní v kramflecích?
spoléháte na školu?

PATŘÍTE MEZI NĚ? NEBO
nevíte jak začít?
se bojíte, že se do toho zamotáte?
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si dítě vybuduje potřebné sebevědomí

získá kladný vztah k vlastnímu tělu

nebude mít důvod si informace zjišťovat u jiných, často  

fakticky pochybných či manipulujících zdrojů

nebude mít problém navázat partnerský vztah

nebude se bát fyzického kontaktu s opačným pohlavím

NEJLEPŠÍ OCHRANOU PŘED RIZIKY 
JE KVALITNÍ SEXUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ ZÍSKANÉ V RODINĚ!

DÍKY NĚMU:

Není totiž nic snadnějšího než si pořídit kvalitní knížku, 
kde je problematika probrána komplexně.

Knížku, ve které najdete inspiraci a správný slovník, 
na základě čehož pak můžete vést hovory s dětmi. 

Knížku, která vám i dětem pomůže překonat stud 
a obavy a kterou následně dětem věnujete.

se vám do toho moc nechce?
se necítíte pevní v kramflecích?
spoléháte na školu?

nevíte jak začít?
se bojíte, že se do toho zamotáte?
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K prohlédnutí a zakoupení na www.prochytrehlavicky.cz

JAK DĚTI PŘICHÁZEJÍ NA SVĚT
skutečný rozhovor

matky-lékařky s 5letým dítětem

Chcete, aby vaše dítě stejně jako ty naše znalo již v 5 letech odpověď na otáz-
ku: Jak jsem přišel na svět? Bez červenání a báchorek? Jedná se o naprosto 
unikátní knížku sexuální výchovy pro nejmenší. 

Její jedinečnost spočívá v tom, že dospělý dítěti nenabízí manipulativně to, co 
by mělo o sexu vědět, ale díky skutečnému rozhovoru jsou zde skutečné 
otázky 5letého dítěte a jednoduché odpovědi na ně, tedy to, co dítě 
opravdu v tomto období o jeho těle zajímá.

Jak děti přicházejí na svět je příběh lásky 2 lidí, kde je narození miminka zasaze-
no do kontextu celého lidského života. Je plná obrázků i vtipných, což děti ocení. 
Je v ní kapitola o rodině, se kterou se děti často identifikují. Také, jak by  
o sebe měla budoucí maminka pečovat a jak by o ni mělo pečovat okolí. Co děti 
naprosto milují, tak kapitolu o buňkách, kde jsou záživnou a vtipnou formou 
představeny nejen buňky pohlavní, ale i svalové, nervové, kostní a krvinky, aby 
si děti udělaly reálnou představu o svém těle.

Kniha je vhodná pro děti ve věku 2–6 let. Proberte s dítětem nejlépe než 
půjde do školy, ale lze to podle knížky dohnat zhruba do 10 let.
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3 knížky sexuální výchovy Jany Martincové
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CO SE OD KAMARÁDEK NEDOZVÍŠ 
O SEXU, LÍČENÍ I ZDRAVÍ

Dnešní náctiletí jsou na četbu mnohem náročnější, dá 
velkou práci je zaujmout. Knížka rozhodně nepůsobí 
dojmem odborné publikace, naopak jde o velmi 
čtivý příběh a rozhovor 3 kamarádek (Lilith, Lucy  
a Šárky) s matkou jedné z nich – lékařkou, za kterou 
se holky chodí radit. A to nejen o zdraví. 

Povídková lékařka Eva, díky svým přátelům a známým, 
dívky uvede i do tajů líčení, vaření i zábavného cvičení. 
Vyprávění nechybí humor, vkus, ženský šarm a hlavně  
kvalitní informace důležité pro náctiletou dívku. Kniha 
vznikla na základě dotazů náctiletých slečen adreso-
vaných poradně webu Babyonline.cz a na jejím vzniku  
a tvorbě se podílely samy dospívající dívky.

Kniha obsahuje přes 200 fotografií a 150 obrázků.
Jedinečná, skvěle padnoucí grafika pro 10–14leté dívky.
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DESATERO PRO KLUKY 
JAK NA PUBERTU, HOLKY I SEX

Komiksový styl knížky je velice svěží a takříkajíc vy-
cházející ze života. 
 
Opět se v ní setkáváme se sourozenci Tomem a Lilith, 
které známe z obou předchozích knížek. Pouze mamin-
ka, trpělivá přítelkyně dívek z Co se od kamarádek 
nedozvíš, se v případě Tomova dospívání mění v To-
mových očích doslova v matku-stíhačku. Ale i přesto 
je v jejich hovorech patrné, že k sobě chovají vzájem-
nou úctu, respekt a touhu tomu druhému porozumět 
a pomoci.

„Když jsem ji objednávala, tvářil se, že tohle nikdy ani 
neotevře. Nakonec to byla první kniha, kterou můj 
11letý syn přečetl celou,“ píší nadšeně o knihách 
sexuální výchovy Jany Martincové rodiče náctiletých.
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