DOSPĚLÝM ČTENÁŘŮM
A ČTENÁŘKÁM
V rukou držíte tak trochu jinou dětskou knihu o sexu.
Většina knih o sexu bývá plná odpovědí. Ty mohou být
sice užitečné a povzbudivé, ale zároveň mají tendenci
nám říkat, co si myslet, či dokonce jak myslet, místo
aby nás vedly k samostatnému přemýšlení za použití
vlastních znalostí a zkušeností.
Většina knih o sexu se soustřeďuje na pohlavní styk
a rozmnožování. Ani jedno z těchto témat v naší knize
nenajdete. (První kniha naší řady – What makes
a baby – je určena mladším dětem, zatímco ta
poslední má zasvětit ty starší mimo jiné i do tématu
soulože.)
Sexuální výchova by měla obnášet víc než jen vědecká
fakta. Jsem přesvědčen, že její nejdůležitější součástí
je poznávání a sdílení našich pocitů, hodnot
a přesvědčení, stejně jako snaha pomoci dětem
propojit nové poznatky s vlastním okolím, rodinou,
kulturou a historií.

To platí především pro poslední kapitolu ve čtvrté části
nazvanou Utajované doteky, která se týká zneužívání
dětí. Pro nás všechny představuje obtížné téma.
Nikdo si nechceme představovat, že by se mělo týkat
našich dětí, zároveň máme mnozí vlastní zkušenosti
se sexuálním obtěžováním či násilím. Ty nám
nezadržitelně přicházejí na mysl, když přemýšlíme
o bezpečnosti dětí nám blízkých. Proto si zmíněnou
kapitolu pozorně přečtěte a dopřejte si čas na vlastní
odpovědi, ještě než se do ní pustíte spolu s dítětem.
Kdykoliv se napříč knihou dostanete ke stránce
s otázkami, podělte se o odpovědi. Jestliže děti, které
čtou s vámi, nejsou připraveny sdílet s vámi ty své,
nenuťte je. Budete-li mít dostatek trpělivosti a necháte
jim možnost vybrat si, kdy promluvit, nakonec
to udělají.

ČÍM JE TATO KNIHA V ÝJIMEČNÁ

Právě o to tato kniha usiluje. Přináší základní rámec
a základní informace o lidském těle, genderu
i dotecích, ale také nechává prostor pro vlastní pojetí.

JE ZÁBAVNÁ A INTERAKTIVNÍ! Každá kapitola
začíná komiksem a končí otázkami či aktivitou.
Jestliže chtějí děti něco přeskočit, nechte je.
Vždycky se k tomu můžete vrátit.

Sex vskutku JE vtipné slovo, ale je i složité, proto
mnohdy nebývá snadné vést s dětmi o sexu
smysluplnou debatu. Nicméně právě takové nesnadné
rozhovory nás všechny lépe připravují na život. Kniha
Sex je vtipný slovo by vám v tomto ohledu měla
pomoci.

ŽÁDNÝ ŽARGON! Když to alespoň trochu jde, snažíme
se vyhýbat terminologii a identitárním nálepkám,
abychom neomezovali různé způsoby, kterými
o sobě hovoříme. Na konci knihy je praktický
slovníček obsahující slova, jež se mohou obtížně
vysvětlovat.

JAK KNIHU POUŽÍVAT

ŽÁDNÝ STRES! Jediná sexuální aktivita popsaná
v této knize je masturbace (kapitola Dotýkat se
sebe sama ve čtvrté části). Další budou předmětem
navazující knihy této řady.

Spíše než na pár posezení je tato kniha určena
k pomalému čtení v průběhu týdnů, měsíců, či
dokonce let. Pravděpodobně zjistíte, že v různých
věkových i vývojových fázích dítěte se bude měnit
charakter vašich společných konverzací.
Ještě než dáte knihu dětem nebo ji spolu s nimi
začnete číst, projděte si ji sami. Zaměřte se přitom na
otázky na konci každé kapitoly, pokuste se najít vlastní
odpovědi a zamyslete se nad tím, co daná otázka
může přinést při četbě s dítětem.

Kniha Sex je vtipný slovo byla napsána a ilustrována
na základě stovek debat s dětmi, rodiči i odbornou
veřejností. Další zdroje a rady, jak mluvit s dětmi
o sexu, jsou k dispozici na naší webové stránce
www.corysilverberg.com. Naše práce může být
lepší díky vaší zpětné vazbě, proto vítáme jakékoliv
komentáře či otázky. Děkujeme, že nás čtete!
— CORY SILVERBERG , New York City
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POZNÁMKA NAKLADATELSTVÍ
Při překladu jsme se zaměřili na to,
abychom se drželi principu, který
tato kniha přináší – být inkluzivní
a ve vyjádřeních zohlednit to, že
lidé jsou různí a mohou o sobě
přemýšlet v různých kategoriích.
Využili jsme k tomu jazykové
prostředky, které zatím nejsou
v češtině běžné, ale umožňují
genderovou citlivost. Jde např.
o použití hvězdičky při potřebě
uvést více variant koncovky slova,
vyvarování se generického
maskulina či oslovení v druhé
osobě jednotného čísla, která je
více intimní.

OD CORYHO SILVERBERGA A FIONY SMYTH
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Sex je vtipný slovo.

Jiní jsou zase přesvědčení, že vědí

Každý má nějakou vlastní představu

úplně všechno.

o tom, co znamená.

Všechny nás ohledně sexu napadají

Někteří lidé si myslí, že o něm

různé otázky.

nevědí vůbec nic.

A všichni máme taky své odpovědi.
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