


Tvoje tělo je dokonalé

Kaž�da�  č�a� st tvé�ho té� la od hlavy až�  k paté�  jé k né�č�ému dobra� . Ma� s�  oč�i,
aby sés dí�val, ma� s�  us� i, abys slys�él, ma� s�  nohy, abys mohl čhodit. Uvnitr�
té� la ma� s�  možék, ktéry�m myslí�s� , plí�čé, ktéry�mi dy�čha� s� , ž�aludék a str�éva,
ktéry�mi tvé�  té� lo žpračova�va�  potravu.  Kromé�  toho ma� s�  jés�té�  spoustu
dals� í�čh už� itéč�ny�čh orga�nu .

Tvoje pohlavní orgány

Méži du léž� ité�  č�a� sti tvé�ho té� la patr� í�  také�  pohlavní orgány, ktéré�  ma� s�
pod br�ičhém, méži nohama. Pohlavní� orga�n muž�u  a čhlapču  sé nažy�va�
penis,  alé  mož�na�  ho  žna� s�  pod  jiny�mi  na� žvy,  tr�éba  pindí�k  nébo
bimba�sék. Pod ní�m ma� s�  jés�té�  šourek. To jé takovy�  pytlí�k ž jémné�  ku ž�é.
Jsou v né�m ulož�ény dvé�  kulič�ky, ktéry�m sé r�í�ka�  varlata. Pénis, s�ourék a
varlata jsou tvojé pohlavní� orga�ny.

Péťa se právě převléká do pyžama a
dívá se na svoje pohlavní orgány.
Vidí, že na konci jeho penisu je záhyb
kůže,  který  se  nazývá  předkožka.
Říká se jí tak proto, že je před ostatní
kůží na penisu.



Také�  předkožka, stéjné�  jako ostatní�  č�a� sti tvé�ho té� la, ma�  svojé u� koly.
Pokry�va�  žaoblény�  konéč�ék pénisu, ktéré�mu sé r�í�ka�  žalud a čhra�ní� ho
pr�éd otí�ra� ní�m a vysous�éní�m. Kromé�  toho jé vélmi čitliva�  na doték.

Přetahování předkožky

Když�  sé předkožka posuné smé�rém k té� lu, objéví� sé pod ní�  žalud. Jé
hladky�, ma�  tročhu jinou barvu néž�  ku ž�é na jiny�čh č�a� stéčh té� la a na jého
vrčholku jé vidé� t maly�  otvor, ktéry�m č�ura� s� .

Na obrázku vlevo je předkožka natažená na žaludu.
Na obrázku vpravo je předkožka přetažená přes žalud.

U  né�ktéry�čh  čhlapču  sé  da�  pr�édkož�ka  přetáhnout pr�és  ž�alud,  alé
né�ktér�í� ji mají� jés�té�  moč u� žkou, takž�é jim žatí�m pr�éta�hnout néjdé, nébo
to jdé jénom tročhu. Pr�édkož�ka by sé proto mé� la posunovat néjprvé
jén pomalu a opatrné� , aby nédos�lo k jéjí�mu porané�ní�.

Když�  už�  si mu ž�és�  pr�édkož�ku pr�étahovat, mé� l by sés pod ní� pr�i kaž�dé�m
koupa�ní�  nébo sprčhova�ní�  umýt,  aby  ti  méži  ž�aludém a  pr�édkož�kou
néžu sta�valy néč�istoty. 



Péťa už ví, že když se večer
koupá, má si důkladně umýt
nejen uši,  krk,  ruce,  nohy a
jiné části těla, ale také svoje
pohlavní orgány.

Předkožka  už  se  mu  dá
přetáhnout, a proto si ji při
koupání  shrne  dozadu,  aby
si mohl umýt i žalud.

Co je to obřízka?

Kaž�dy�  čhlapéč  sé  narodí�  s  pr�édkož�kou,  alé  mož�na�  sis  už�  vs� iml,  ž�é
né�ktér�í�  čhlapči  ji  némají�.  To proto,  ž�é  byli  na opérači,  ktéré�  sé  r�í�ka�
obřízka. Pr�i té�hlé opérači sé pr�édkož�ka odstran� ujé.

Né�ktér� í�  rodič�é  si  totiž�  myslí�,  ž�é  čhlapéč
pr�édkož�ku  népotr�ébujé, nébo ž�é béž pr�édkož�ky
sé pénis lé�pé udrž�ujé v č�istoté� . Vé skutéč�nosti jé
alé pr�édkož�ka du léž� ita�  a jéjí� umytí� néžabéré moč
č�asu.  Když�  čhlapéč  néma�  né� jakou  ža�važ�nou
némoč, néní� du vod mu pr�édkož�ku odstran� ovat.

Po obřízce zůstává žalud stále odkrytý.



Když  byl  Péťa  vloni  na
návštěvě  u  tety,  viděl  v
koupelně  svého  nahého
bratrance Romana.
Při  tom  si  všiml,  že  na
Romanově  penisu  není
předkožka.

Když  byl  totiž  Roman
menší,  byl  na  operaci,
které  se  říká  obřízka.
Proto je jeho žalud stále
vidět.

Né�ktér� í� rodič�é a lé�kar� i si myslí�, ž�é pr�édkož�ka by sé mé� la pr�étahovat co
nejdříve, aby si čhlapéč mohl my� t ž�alud. A když�  ma�  čhlapéč pr�édkož�ku
moč u� žkou, néčhají� mu ji v némočniči odstranit.

Vé skutéč�nosti  mu ž�é  trvat  různě dlouhou dobu, néž�  sé  pr�édkož�ka
sama uvolní�.  U né�ktéry�čh čhlapču  sé da�  pr�édkož�ka pr�étahovat už�  vé
dvou nébo vé tr�éčh létéčh, žatí�mčo u jiny�čh tr�éba až�  v déséti nébo vé
dvana� čti. To mu ž�é by� t ru žné� .

Když je předkožka moc úzká, dá se
pro její uvolnění použít mast nebo
krém.



Jsme podobní, ale ne stejní

Mož�na� ,  ž�é jsi né�kdy vidé� l nébo jés�té�  uvidí�s�  čhlapčé, ktéry�  ma�  tročhu
jiny�  pénis néž�  ty. Roždí�l  mu ž�é by� t tr�éba vé vélikosti.  Né�ktér�í�  čhlapči
mají� pénis vé� ts� í�, jiní� ho mají� méns�í�. To alé vu béč névadí�.

Chlapec na obrázku vlevo má předkožku. Není obřezaný.
Chlapec na obrázku vpravo nemá předkožku. Je obřezaný.

Nikdy by sés némé� l jiné�mu čhlapči posmí�vat kvu li tomu, ž�é ma�  méns�í�
nébo vé� ts� í� pénis néž�  ty. Kaž�dy�  pénis mu ž�é vypadat tročhu jinak, alé na
tom pr�éčé néní� nič k smí�čhu.

Du léž� ité�  jé, aby sis svojé pohlavní� orga�ny udrž�oval v č�istoté�  a čhra�nil
pr�éd porané�ní�m.


