
Naším posláním je šíøit myšlenku úcty    
k životu a touha ji konkrétnì naplòovat.          
S vìdomím, že každý má právo na život a lidský 
život je hoden ochrany již pøed narozením, 
chceme pomáhat pøedevším tìm, kteøí svùj 
život nemohou sami bránit, nenarozeným 
dìtem, jejichž život je souèasným pojetím 
hodnot nejvíce ohrožován.

11

Obecnì prospìšná spoleènostObecnì prospìšná spoleènost
DLAÒ ŽIVOTUDLAÒ ŽIVOTUDLAÒ ŽIVOTU



Vážení pøátelé,

rádi bychom vás v této naší první samostatné výroèní zprávì informovali nejen        
o jednotlivých krocích v roce 2004, ale také bychom vám chtìli pøiblížit naši organizaci, 
naše cíle a smìøování. 
       

Naším nejvýznamnìjším cílem je ochrana života jako takového, zvláštì však 
chceme pomáhat nenarozeným dìtem a jejich matkám, kterým se pøijetí poèatého života 
natolik zkomplikovalo, že uvažují nad jeho ukonèením.
       

Spoleènì s Nadaèním fondem Betlém nenarozeným 
provádíme rekonstrukci domu, který bude sloužit jako dùm 
pro tìhotné ženy v tísni. Po ukonèení rekonstrukce budeme 
tento dùm provozovat a udržovat. Pro tuto službu se již 
druhým rokem pøipravuje skupina mladých žen, které zde 
budou pracovat, pracovnì tuto skupinu nazýváme 
pøípravným týmem.

       Dále jsme v záøí 2004 pøevzali od Nadaèního fondu 
Betlém nenarozeným  poradnu  „Cesta v tìhotenství“, která 
by mìla pozdìji sloužit také jako kontaktní místo pro žádost 
o ubytování v našem domì.

       
O tìchto jednotlivých aktivitách vám nyní povíme na následujících stránkách.

Ráda bych ještì s velkou vdìèností chtìla podìkovat tìm, kterým není lhostejný 
život toho druhého, kterým není jedno, co se dìje s nenarozenými dìtmi a jejich matkami, 
všem, kteøí nás podporují, finanènì èi konkrétní pomocí, podporou a zázemím pøi našem 
hledání té správné cesty.

                                                                                   Bc.Magdaléna Králová
                                                                                    pøedseda organizace

ÚVODNÍ SLOVO
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 K èemu má sloužit

Tento dùm by mìl poskytovat zázemí     
a pomoc tìhotným ženám v tísni, kdy je 
ohrožen život jej ich dítìte, a� už 
nepochopením ze strany partnera nebo rodiny, 
špatnou sociální nebo finanèní situací, 
špatnou informovaností žen a dívek, jejich 
s t rachem z budoucnost i ,  z  pø i je t í  
odpovìdnosti za život dítìte.

Pro tyto ženy a dívky to bude znamenat 
nejen získání ubytování a materiální pomoci, 
ale také úèast v sociálním programu, který 
bude z urèité èásti povinný (jedná se 
pøedevším o pøedporodní pøípravu, péèi o dítì    
a domácnost, hospodaøení). 

V tomto domì bude také bydlet úplná rodina, která mùže tìmto maminkám ukázat 
normalitu a krásu obyèejného rodinného života, dùležitost stálého partnerského vztahu, 
zvláštì pro výchovu dìtí. Otec této rodiny bude zároveò zamìstnán jako správce domu.

Naším cílem je, aby se tyto maminky dokázaly plnì osamostatnit, pøijmout 
odpovìdnost za svùj život a život dítìte a znovu se zaèlenit do normálního bìhu života      
v naší spoleènosti. 

Rekonstrukce domu v roce 2004

     Práci na domì jsme zahájili s pøíchodem jara. Hlavním úkolem se stala rekonstrukce 
støechy domu. Bylo zapotøebí vyklidit pùdní prostory a pøipravit tak prostor místní firmì 

pana Kavalíra, která s velkou profesionalitou tento 
nelehký úkol zvládla. Stará støešní krytina, která 
byla z eternitových šablon, byla nahrazena kvalitní 
oblévanou taškou znaèky TONDACH. Zmìnil se      
i vzhled støechy, na které se objevily støešní okna 
znaèky VELUX, která jsme dostali z velké èásti 
darem od výrobce. Na støeše, kde v jejím støedu 
dlouhodobì zatékalo, se objevila støešní vestavba 
trojúhelníkového tvaru, která velmi decentnì 
rozdìlila velkou plochu støechy a dvìma okny 
poskytuje nádherný pohled na mìnící se barvy 
kouzelné pøírody. 
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Další práce pokraèovaly v prostorách pùdy. Demontovali jsme døevìný záklop 
podlahy pùdy, abychom mohli zhodnotit a ošetøit nosné pøíèné trámy. Ty byly v opìrné 
èásti zdiva vážnì poškozeny. Ponìvadž se jednalo o nosné trámy, které mìly ještì nad 
svùj pùvodní úkol unést celou novou pùdní vestavbu bytových bunìk a k tomu ještì 
pìtkrát vìtší zatížení novou støechou, bylo nutné požádat o pomoc zkušeného stavaøe 
statika.

Tohoto nelehkého úkolu se ujal pan 
Hudeèek z Nového Jièína, který je uznávaným 
odborníkem v této oblasti. Po osobní 
prohlídce a zaznamenání skuteèného stavu 
nám zpracoval a navrhl velmi elegantní 
technické øešení pro zajištìní bezpeèného 
stavu domu. Velký dík panu Hudeèkovi, nebo� 
i jeho práce byla ze dvou tøetin darem tomuto 
dílu.

Pøi rekonstrukci shnilých trámù nám 
znovu pomohla firma pana Kavalíra. Zbývající 
práce pro zajištìní statiky budovy jsme zvládli 

s pomocí dobrovolníkù, kteøí nelitují dát svùj volný èas a um do služby druhým lidem, 
myšlence ochrany a úcty k životu.

Na tomto místì bych moc rád vyjádøil 
podìkování všem tìm lidem, kteøí pøijíždìjí stovky 
kilometrù a pøes nároèné podmínky zde 
odevzdávají a promìøují s velkou nadìjí svùj èas    
v hodnoty nièím nemìøitelné. Nechci se zde 
rozepisovat o nìèem, co se stejnì slovy tìžko 
vyslovuje, ale je jisté, že bez tìchto lidí by asi 
myšlenka na rekonstrukci a zprovoznìní domu pro 
tìhotné maminky v tísni, byla jen nìèím 
vzdáleným a tìžko uchopitelným.

A právì díky tìmto dobrovolníkùm se podaøily 
zvládnout práce, na kterých by musela èasto 
pracovat odborná firma. Mezi nì urèitì patøí 
zhotovení a postavení ocelových pilíøù od suterénu 
až po pùdní prostory, instalace dvanáct metrù 
dlouhých ocelových prùvlakù, které se montovaly 
pod nosné trámy na pùdì , vyztužení podélných 
trámù, o které se opírají krokevní trámy støechy, 
kompletní zhotovení a montáž odpadového potrubí 
pro bytové buòky pùdní vestavby, rekonstrukce 
komínu a zprovoznìní krbových kamen 
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V sálovém prostoru, na nìmž má znovu podíl pan Kavalír, který nám vyrobil dvì nerezové 
komínové vložky a namontoval je na komín s potøebnou úpravou støechy a mnoho další 
práce.

Z uvedeného by se mohlo zdát, že zde pracují jen muži, ale aè je to neuvìøitelné, na 
každé brigádì pøevažují maminky a dìvèata, které zastanou èasto i kus chlapské práce, 
ale vytváøejí pøedevším tolik potøebné zázemí hezké rodinné atmosféry se skvìle vaøící 
kuchyní.

Nesmím také zapomenout na velkou pomoc firmy ROCKWOOL, která nám poskytla 
za polovièní cenu materiál potøebný na izolace pùdní bytové vestavby. Velmi dìkujeme     
a vážíme si pomoci firmy RIGIPS, která nám darovala sádrokartonové desky pro pùdní 
vestavbu v hodnotì 90.000,- Kè. K tìmto velkým firmám se však pøidávají i menší místní 
firmy, které nám svou vstøícností velmi pomáhají.

Konec roku byl ozdoben velkorysým darem jihlavské firmy DAFEPLAST pana Fejty, 
která nám vyrobila a také v èásti domu namontovala nová plastová okna pokrývající celou 
èelní èást budovy, v hodnotì 162.000,- Kè. 

Naše snažení zaèíná mít odezvu ve 
vstøícných postojích místních obyvatel a firem k 
tomuto dílu. A s touto perspektivou se chceme 
pustit do dalších nelehkých úkolù, které nás 
èekají na rekonstrukci domu. 

Dušan Hopp
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Pøípravný tým

V rámci našeho pøípravného týmu, který bude zajiš�ovat chod domu po jeho 
rekonstrukci, se nadále pravidelnì scházíme, abychom usmìròovaly své úsilí o naplnìní 
obecných cílù, které jsme si na zaèátku stanovily. V tomto roce jsme se zamìøily na naše 
vzdìlávání v následujících oblastech.

Jedna z nás absolvovala kurz vaøení, 
další rekvalifikaèní kurz poèítaèù, vìtšina 
pak základní èást kurzu pøirozeného 
plánování rodièovství, ve kterém budou dvì 
z nás pokraèovat èástí pro instruktory PPR. 
Také jsme se zúèastnily dvoudenního cyklu 
pøednášek v Opavì na téma „postabortivní 
syndrom“.

Rozvíjíme vztahy s rodinou, která bude v domì bydlet, a spoleènì dotváøíme oblasti 
související s životem v domì. 

Co se týèe našeho podílu na 
rekonstrukci domu, pomáháme pøi brigádách 
a pøipravujeme koncepci úpravy zahrady. Také 
se snažíme rozvíjet vztahy s obyvateli v okolí 
domu. 

V naší pøípravì je nám velikou pomocí již nìkolik let fungující dùm pro tìhotné 
matky v tísni provozovaný obèanským sdružením Na poèátku nedaleko Brna, odkud 
èerpáme cenné zkušenosti. Z naší poslední návštìvy o letošních Vánocích jsme si odnesly 
povzbuzení do další práce na sobì a inspiraci k dalším kurzùm, které chceme absolvovat   
v pøíštím roce.

MUDr. Petronela Vahalíková 
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Divadelní pohádka 

     
     Je to už nìjaký ten rok zpátky, kdy jsme 
zaèali pøemýšlet nad tím, že není možné 
vybudovat Dùm pro tìhotné ženy v tísni           
v Hamrech v Èechách, aniž bychom souèasnì 
nebudovali vztahy s lidmi v místì, kde má dùm 
fungovat a žít.

     Jedním ze zpùsobù jak hledat a navázat 
vztahy s obyvateli Hamer a okolí se již loni stala 
divadelní pohádka, kterou jsme hráli pøed 
Vánoci pøímo v domì.

     Koncem listopadu jsme místní obyvatele i lidi z okolí osobnì pozvali a  11.12. jsme se 
zatajeným dechem sledovali, jak se prostory velkého sálu v domì plní.

     Pøíbìh o vìrném pøátelství i zradì, o cestì od 
pýchy k pokoøe a od ponížení k radostnému 
sebepøijetí a sebeúctì pøišli shlédnout nejen ti 
nejmenší, kterým jsou pohádky tolik blízké, ale 
snad všechny generace od dospívajících, pøes 
rodièe až po babièky a ty nejstarší.

     Atmosféra celého odpoledne byla velmi vøelá. 
Po skonèení pohádky lidé ještì zùstali, aby si  
povykládali, seznámili se navzájem mezi sebou    
i s projektem opravy domu, nìkteøí nabídli 
osobní pomoc a úèast.

     Podle hojné úèasti na divadelní 
pohádce je patrné, že dùm pomalu, ale jistì, 
vchází do vìdomí lidí, že jej èím dál více 
registrují a snad i spojují se životem ve své 
vesnici. 

     Když jsme veèer odjíždìli, myslím, že 
srdce všech byla naplnìná. Vìøíme, že stejnì 
jako byl tento den velikým povzbuzením pro nás 
„herce“, byl snad povzbuzením a radostí i pro 
všechny, kteøí se na pohádku pøišli podívat.

Ing. Jiøí Glogar
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Tato poradna reaguje na potøebu doby v otázce øešení nechtìných tìhotenství. 
Smyslem našeho projektu je nabídnout ženám a dívkám (pøípadnì i mužùm) možnosti, 
kam a na koho se obrátit v situaci nechtìného tìhotenství, poskytnout jim veškeré           
a pravdivé informace o možnostech øešení jejich situace, aby se pak tyto ženy na jejich 
základì mohly svobodnì a odpovìdnì rozhodnout pro nejoptimálnìjší øešení.

Jsme také otevøení všem, kteøí se chtìjí více dozvìdìt o prùbìhu tìhotenství          
a vyvíjejícím se dítìti v dìloze, pøípravì na porod, o problematice umìlé antikoncepce,     
o metodách pøirozeného plánování rodièovství.

Nabízíme psychickou podporu. Chceme být místem 
bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné pomoci, kde 
mohou naši klienti pocítit vlastní hodnotu své osobnosti.

Zabýváme se také prevencí tìchto krizových situací 
zejména pøednáškovou èinností. Spoleènì s Pedagogicko-
psychologickou poradnou budeme tuto èinnost 
uskuteèòovat na støedních, základních školách a uèilištích 
na území mìsta Ostravy.

Ze zaèátku tohoto roku jsme se 
zamìøily zejména na „dopilování“ pøednášky          
o antikoncepci a pøístupu k daru života. 
Samotnou pøednášku jsme uskuteènily bìhem 
roku ètyøikrát. Z toho tøikrát pro veøejnost        
v prostorách naší poradny a jednou v azylovém 
domì sester Dobrého Pastýøe v Ludgeøovicích, 
který slouží matkám s dìtmi. Pùvodnì 
plánované pøednášky pro výchovné poradce již 
zmiòovaných škol byly pøesunuty na zaèátek 
roku 2005.

Bìhem letních mìsícù byly letáèky naší poradny umístìny do mìstské hromadné 
dopravy, což jsme pocítily na návštìvnosti.

PORADNA CESTA V TÌHOTENSTVÍ
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Kromì osobních návštìv jsme telefonicky odpovídaly na dotazy týkající se 
pøedevším oblasti tìhotenství.

Od záøí do listopadu jsme se jako pracovnice poradny zúèastnily kurzu pøirozeného 
plánování rodièovství, poøádaného „Centrem nadìje a pomoci“ sídlícím v Brnì. V roce 
2005 budeme  pokraèovat v instruktorské èásti kurzu.

Na závìr bychom chtìly podìkovat všem, kdo jakýmkoli zpùsobem èinnost poradny 
podporují.

                       Marie Glogarová
      Miroslava Glogarová, DiS
      Šárka Koènarová, Dis
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PØEHLED O PØÍJMECH A VÝDAJÍCH

Pøíjmy :

Penìžní dary :      Nadaèní fond Betlém nnarozeným    50 000,00 Kè
     Obecní úøad Šenov u Nového Jièína 20 000,00 Kè
     Pan V.Hruška, fa Hsoft, Kelè 20 000,00 Kè

Výdaje :

Kanceláøské potøeby :           2 208,00 Kè
Ostatní materiál :            2 823,00 Kè
Energie :               4 707,00 Kè
Nájemné  :          19 200,00 Kè
Inzerce :           8 480,00 Kè
Poštovné :              119,00 Kè
Bankovní poplatky :           1 772,00 Kè
Ostatní služby :           1 755,00 Kè

Pøehled o majetku a závazcích

Majetek :             k 31.12.2003         k 31.12.2004

Pokladní hotovost :         0,00 Kè                22 502,00 Kè
Bankovní úèty :   0,00 Kè                26 434,00 Kè

Závazky:    0,00 Kè                       0,00 Kè

Pøíjmy celkem :     90 000,00 Kè

Výdaje celkem :        41 064,00 Kè

Majetek celkem :  0,00 Kè             48 936,00 Kè

Obecnì prospìšná spoleènostObecnì prospìšná spoleènost
DLAÒ ŽIVOTUDLAÒ ŽIVOTUDLAÒ ŽIVOTU

1010



Život nám každý den dává mnoho pøíležitostí k setkávání. Záleží jen na nás, zda je 
využijeme, zda odpovíme na nìèí výzvu, nebo ji sami k nìkomu vyšleme a on ji pøijme. 
Setkají se naše pohledy, naše myšlenky, naše ruce, naše srdce a jsme si zase o nìco blíž. 
Najednou cítíme, že jsme bohatší, š�astnìjší. Èím to je? Snad je to tím, že jsme tøeba skrze 
toto setkání mohli znovu zakusit, že život má smysl, pro který stojí za to žít.

Ale co se stane, když na výzvu druhého èlovìka neodpovíme? Anebo když ji 
nepøijme on? 

Jak snadno èlovìk pøehlédne v hluku svìta dokonce i volání tìch nejbližších. Nìkdy 
tyto výzvy ještì nejsou ani vidìt, ani slyšet, ani nìjak konkrétnì cítit. Ale pøesto tady jsou.

Máma zjistí, že je tìhotná. Ale už nìkolik dnù pøed tím, v okamžiku ukrytém do tajemství, stal se další 
neopakovatelný zázrak stvoøení. Od prvního dìlení oplodnìného vajíèka v mateøském tìle už v nìm bylo 
pøítomno všechno lidské  zatím jen v možnostech a v nadìji. Kdo pomùže této nové jedineèné lidské bytosti, 
aby se nadìje stala skuteèností? Aby se i její schopnost lásky rozvinula, dozrála, aby díky ní bylo na svìtì zase 
o nìco více radosti…

Je tady máma, táta, rodina, pøátelé… Všimnou si tohoto jemného tichého volání? Pøijmou ho? A co 
když ne? Co když mu nedovolí dál rùst? A co když v tom nechají maminku samotnou? Pak je tu poèaté dítì 
volající o pomoc skrze svou mámu, která si teï neví rady. Tøeba se už tolikrát setkala s odmítnutím… I dì�átko 
se chvìje: „Neodmítne mì taky?“

Staèí však pøinést malý kousek lásky, aby ledy zaèaly roztávat. 

Maminky, které mohly v dobì svého tìhotenství pøijmout pomoc a zázemí na èas 
potøebný k tomu, aby se se svým dítìtem nauèily samostatnì žít, se vìtšinou vracejí zpìt 
do své rodiny. Po prodìlané životní krizi bývají všichni rádi, že se miminko narodilo a oni 
se teï mohou tìšit z jeho š�astného úsmìvu a zvìdavých oèí. Tak o tom vypovídá 
zkušenost v naší zemi zatím tøech existujících domù pro pomoc tìhotným maminkám v 
tísni. 

Jak velký poklad máme ve svých rukou, když nám byl svìøen život a schopnost 
milovat!

 Mgr. Iva Køenková
èlen dozorèí rady OPS

ZÁVÌR
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