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NOVÉ KNIHY

Kratochvíl, S.: Sex – starosti a radosti

Sexuální hry pro muže a ženy. Praha, Triton 2008, 245 s.

V poradí ide o tretie vydanie sprievodcu prof. Kratoch-
víla sexuálnym životom pre každého, kto stojí o dosiahnutie
vyššej kvality svojho, ako aj partnerovho sexuálneho života,
navyše bez starosti a s vyššou mierou radosti. Prvé vydanie
vyšlo roku 1991 pod názvom Sexuální potíže a problémy,
druhé doplnené vydanie v roku 2002 pod názvom Sexuální
starosti a radosti. Tretie vydanie sa nám dostáva do rúk
v kvalitnej viazanej podobe a praktickom formáte.
Obsah ani radenie kapitol sa nezmenili. Pribudli infor-

mácie najmä o liečebných postupoch, predovšetkým, čo
s týka erektilnej dysfunkcie. Autor prináša informácie nie-
len o Viagre, ale aj o Cialise a Levitre, ktoré pribudli na
liečbu erektilnej dysfunkcie. Vystríha pred ich kupovaním
mimo lekárskeho predpisu. Vystríha aj pred reklamami
na rôzne potravinové doplnky, ktoré sľubujú mimoriadné
účinky ich mužským aj ženským užívateľom.

(pokračovanie na strane 244)

Kratochvíl, S.: Sex – starosti a radosti

Sexuální hry pro muže a ženy. Praha, Triton 2008, 245 s.

(pokračovanie zo strany 235)
Kniha obsahuje skutočne veľmi empaticky a láskyplne

napísaný manuál na dosiahnutie sexuálneho šťastia dvo-
jiciam, ktoré si nájdu čas na jej prečítanie, a ktoré budú mať
aj chuť na spoločné hľadanie toho, čo im k ich sexuálnemu
šťastiu chýba. Autor chce podporiť schopnosť partnerov si
vzájomne hovoriť o svojich prianiach, radostiach i obavách
z neistoty. Pomáha otvorenej komunikácii medzi partnermi.
K tomu využíva ukážky z výpovedí klientov a z denníkových
záznamov pri párovej terapii pacientov.
Zameriava sa pri tom na radostné prežívanie sexuality

vo všetkých jej zložkách zahrňujúcich nielen vzrušujúce do-

tyky, pohlavné spojenie a orgazmus, ale aj citový vzťah,
dôvernosť a duševné porozumenie.
Poskytuje aj názorný príklad k rozšíreniu komunikač-

ných zručností odborníkov pomáhajúcich profesií s ich pa-
cientmi - klientmi.
Ako recenzent publikácie s radosťou konštatujem, že

kniha sa výborne hodí do knižnice každého, kto má záu-
jem o kvalitný život aj v sexuálnej oblasti.

MUDr. PhDr. Michal Jakubčík




