
DOPOLEDNE

Jitka Nováková:
Návrat plodnosti po porodu: pár čísel a postřehů k probíhajícímu průzkumu v ČR a SR
Jak dlouho po porodu se vrací cykly? Jaký vliv na jejich návrat má intenzita kojení? Je možné otěhotnět  
ještě před první menstruací? S jakou jistotou se manželé dokáží orientovat v plodnosti po porodu? Jak 
je to s délkou zdrženlivosti v tomto období u párů, které předcházejí dalšímu těhotenství? 

Simona a Jozef Predáčovi:
Ako (ne)rozprávať o ekologickom dojčení na kurzoch Ligy pár páru
postrehy a skúsenosť z poradenstva a kurzov STM
Informácie o ekologickom dojčení, prirodzenej materskej starostlivosti a ich vplyve na návrat plodnosti 
po pôrode sú od založenia Ligy pár páru v roku 1971 jedným z troch pilierov kurzov STM. Sú tieto 
informácie stále aktuálne? V čom môže byť aplikovanie zásad ekologického dojčenia pomocou pre 
rodičov  dnešnej  doby?  Ako  prezentovať  túto  tému tak,  aby  nevzbudzovala  nereálny  optimizmus  / 
očakávania,  ktoré,  ak  sa  nenaplnia,  vyvolajú  pochybnosti  o  praktickom použití  STM? Má dojčenie 
absolútnu prednosť pred ostatnými potrebami manželov a rodiny?
Príspevok  chce na základe postrehov z  kurzov  a  skúseností  z  poradenstva  upozorniť  na  niektoré 
úskalia prezentovania tejto témy a ponúknuť vlastnú skúsenosť, ako sa s nimi vysporiadať.

Viera a Matúš Dobrotkovi:
Keď chcieť nestačí
Svedectvo manželov Dobrotkových o neúspešnom dojčení a o tom, čo im toto obdobie ich života dalo 
(a niekedy aj vzalo).

MUDr. Preiningerová
Otázky pro gynekologa
Své otázky můžete zasílat dopředu na mail lpp@lpp.cz

ODPOLEDNE

P. Karel Skočovský:
Od Mojžíše k papeži Františkovi: kojení v Bibli a židovsko-křesťanské tradici
Téma kojení jako reality života rodiny i jako metafory nacházíme jak v Bibli, tak postbiblické židovské i 
křesťanské tradici. V našem příspěvku se chceme zaměřit především na starozákonní postavy matek a 
jejich kojených dětí, dále na motiv kojící Panny Marie v křesťanských spisech a ikonografii, kojení v 
životopisech svatých a konečně na příspěvky papežů na podporu kojení.

P. Stanislav Tomšíček:
Z pohledu zpovědníka…

Mária Schindlerová:
Otázky z etickej poradne LPP od párov v období návratu plodnosti po pôrode
Príspevok  sa  dotýka  najčastejších  problémov,  ktoré  v  mravnej  oblasti  riešia  páry  alebo  jednotlivci 
v období návratu plodnosti po pôrode. Bude obsahovať konkrétne situácie a riešenia v kontexte učenia  
Katolíckej cirkvi.

Anička a Dominik Kolčavovi:
Od pravidelných cyklů k celibátu, aneb jak jsme si začali více vážit maličkostí
Pátý porod nám ze dne na den přehodnotil naše životní plány. Od rozčarování přes strach. smutek a 
vztek jsme se postupně dopracovali až ke znovuobjevení bohatství našeho manželského slibu.
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