
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.
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Vážení pøátelé,

zamìøením naší organizace je ochrana života od poèetí až po pøirozenou smrt, v souèasné 
dobì chceme pomáhat nenarozeným dìtem a jejich matkám a otcùm, kteøí uvažují o ukonèení 
života svého dítìte.

V praxi se èasto setkáváme s názorem, zejména u mladých lidí, že žena i muž mají právo      
o svém životì rozhodovat sami a naplánovat si ho jen podle svých pøedstav. V pøípadì 
neplánovaného tìhotenství je pak zcela normální a dobré, pokud se necítí nebo nechtìjí být 
rodièi, øešit svùj problém interupcí. Tento “problém” je však podle embryologických výzkumù     
a    genetiky živá lidská bytost. A tak se dostává do sporu svoboda rodièù se svobodou jejich 

vlastního dítìte.... Co s tím?

Pro tyto ženy a muž,e a pøedevším pro jejich dìti, 
jsme založili naši organizaci, abychom mohli 
upozoròovat a mluvit vìcnì o problémových 
otázkách týkajících se nenarozených dìtí, 
tìhotenství, potratu, spoleènì s postabortivním 
syndromem, a to v celé šíøi souvislostí. Jde nám o to, 
aby lidé v naší spoleènosti mìli opravdovou svobodu 
volby.

Je nám hluboce líto každého interupcí zmaøeného 
života, ale kdo z nás lidí má právo soudit toho 

druhého? Èí svoboda má vìtší cenu a má být zvýhodnìna?

A tak tìm , kteøí se ptají a hledají odpovìï na otázky života, nabízíme své služby, rady          
a zkušenosti v poradnì Cesta tìhotenstvím.
Spoleènì s Nadaèním fondem Betlém nenarozeným rekonstruujeme dùmpro tìhotné ženy         
v tísni, který budeme následnì provozovat.

Chtìli bychom podìkovat všem, kteøí nás podporují, finanènì èi konkrétní pomocí, a také 
tìm, kteøí nám poskytují oporu a zázemí pøi našem spoleèném hledání.

     Bc. Magdaléna Králová 
            øeditel organizace
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ÚVODNÍ SLOVO
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 K èemu má sloužit

Dùm by mìl poskytovat zázemí a pomoc tìhotným ženám v tísni, kdy je ohrožen život 
jejich dítìte, a� už nepochopením ze strany partnera nebo rodiny, nepøíznivou sociální nebo 
finanèní situací, nedostateènou informovaností žen a dívek, jejich strachem z budoucnosti, z 
pøijetí odpovìdnosti za život dítìte.

Ženám a dívkám bude nabídnuto nejen ubytování a materiální výpomoc, ale také 
spoluúèast v sociálním programu v atmosféøe poznávání, spoleèného prožívání a hledání 
pravdivých hodnot života, které jim mohou pomoci v nasmìrování a získání opory pro 
budoucnost. 

V domì bude  bydlet rovnìž úplná rodina, která má ubytovaným maminkám ukázat 
pøirozenost a krásu obyèejného rodinného života, dùležitost stálého partnerského vztahu, zvláštì 
pro výchovu dìtí. Otec rodiny bude zároveò 
zamìstnán jako správce domu.

Naším cílem je, aby maminky dokázaly 
nalézt samy sebe ve svém mateøství a plnì se 
osamostatnily, pøijaly odpovìdnost za svùj život      
a život dítìte a znovu se zaèlenily do normálního 
bìhu života. 

Budoucí pracovní tým v domì

Již tøetím rokem se formuje pracovní tým mladých žen, který bude zajiš�ovat provoz 
domu pro tìhotné ženy v tísni.

Samotnou pøípravu a sžívání týmu vnímáme jako nezbytnou složku pro budoucí službu. 
Naší prioritou je dobrá a kvalitní pøíprava na tuto práci. A nejen to. Uvìdomujeme si, že osobní 
zamìøení každé z nás a vztahy v pracovním týmu ovlivní podstatným zpùsobem celkovou 
atmosféru v domì. Jsme pøesvìdèeny, že tam, kde se skuteènì žijí a následnì spontánnì sdílejí 
pravdivé hodnoty života skrze osobní vztahy, tam je pøipravena plodná a úrodná pùda pro 
promìnu životního smìru a stylu èlovìka.
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Setkáváme se pravidelnì jednou za mìsíc. Vytvoøily jsme hrubou koncepci 
služby a provozu domu, která bude v následujícím roce spoleènì se standardy 
kvality sociálních služeb dokonèena. Prùbìžnì se každá z nás individuálnì 
pøipravuje na svùj, již stanovený, konkrétní úkol v domì. 
 

Tøi z nás v èervnu tohoto roku ukonèily instruktorský kurs pøirozeného 
plánování rodièovství pod vedením Obèanského sdružení Cenap, zúèastnily jsme se 
také konference s názvem Porod, která byla poøádána rovnìž Cenapem. 
Jedna z nás byla pøijata do kursu pro duly, jehož náplní je pøíprava a doprovod 
tìhotné ženy k porodu a péèe v šestinedìlí, také pomoc pøi kojení. Další pracovnice 
absolvovala kurs pro koordinátory dobrovolníkù a dále se v této oblasti vzdìlává. V 
rámci pøípravy na kurs péèe o dítì se další z nás prvním rokem úèastní  výcviku 
v metodì Videotrénink interakcí. 
Pomáháme také na spoleèných brigádách v rámci rekonstrukce domu, pøipravily 
jsme koncepci koneèné úpravy zahrady. 
 

V pøíštím roce bychom se chtìly zamìøit na ukonèení koncepce služby a 
vedení domu, kde nám vodítkem budou nejen standardy kvality sociálních služeb, 
ale také zkušenosti z jiných podobných domù, jak v ÈR, tak v zahranièí. Dále bude 
každá z nás pokraèovat v práci na osobním rùstu a vzdìlávání se v dané tématice. 
Také se chceme snažit o intenzivnìjší spolupráci s nìkterými organizacemi úzce 
související s naším zamìøením.  
 

MUDr. Petronela Vahalíková 



 Rekonstrukce domu  

Zaèátek roku je nový èíslicí data, které nás upozoròuje, že s pøibývajícími léty náš život 
pokroèil a pokud má dávat smysl nejen nám, ale tøeba i tìm kolem, je potøeba jít po cestì života      
s vnímavostí a hledat možnosti, jak svìøený èas moudøe využít se vším, co jsme doposud dostali    
a mohli objevit také díky jiným lidem, kteøí nemysleli jen na sebe. 

A tak jsme se ve vzájemné opoøe pustili             
do pokraèování rekonstrukce domu pro tìhotné 
matky v tísni.  S velkou vdìèností jsme v zimních 
mìsících ocenili nová krbová kamna, která dokázala 
velmi zpøíjemnit jinak nároèné podmínky práce,           
a naše týlové zajištìní vèetnì kuchynì jsme 
pøestìhovali do prostoru sálu, kterého se rekonstrukce 
nedotkne tak zásadním zpùsobem jako ostatních 
prostor domu. Hlavním cílem bylo dokonèit novou 
pùdní vestavbu a vytvoøit tak zázemí pro ty, kteøí 
budou pomáhat tìhotným maminkám v pøípravì na 

porod, v péèi o jejich nenarozené dìti a v dalších oblastech jejich nové situace života. Protože stav 
podlahy pùdy a pøedevším jejích nosných trámù si vyžádal rozsáhlou rekonstrukci, bylo zapotøebí 
v celé ploše zhotovit nový døevìný záklop, který by umožnil položení izolací a nové podlahy. 
Tento úkol jsme zvládli díky obìtavým pomocníkùm, kteøí v pravidelných termínech vždy 
poslední sobotu  v mìsíci  pøijíždìli na brigády, aby pøiložili ruce k dílu tak, jak kdo umí.

 Poté, co bylo vše pøichystáno, nastoupila firma 
BV-GIPS-CZ z Lanškrouna, specializovaná na 
sádrokartonové rekonstrukce  a podlahy  výrobky firmy 
Rigips, která nám již v pøedešlém roce darovala 
sádrokartonové desky na realizaci pùdní vestavby. Pro 
rekonstrukci podlahy nám firma Rigips opìt se 
vstøícným postojem dodala potøebný materiál za 
polovièní cenu a díky velmi profesionální práci           
BV-GIPS-CZ a našich dobrovolných pracovníkù byla 
podlaha velmi brzy hotova. Tomu však pøedcházela 
akutní potøeba dokonèit rozvody teplé   a užitkové vody, 
které bylo nutno zabudovat do prostoru pod podlahou. 
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Na tuto nutnost operativnì zareagovali 
naši dva pomocníci, kteøí poslední noc pøed 
dokonèením práce prakticky vùbec nespali, aby 
vzápìtí mohla nastoupit firma k položení 
podlahy. Chtìl bych jim na tomto místì moc 
podìkovat, a to Petru Zirpsovi a Petru 
Lorencovi, kteøí nad rámec pravidelných brigád 
provádìli kompletní rekonstrukci odpadù         
a rozvodù teplé a užitkové vody, a to zcela       
ve vlastní režii. Materiál na tuto èást 
rekonstrukce nám za výhodných nákupních 
podmínek dodávala místní firma pana Preislera, 
která s velkou ochotou reagovala na naše 
potøeby. Pak následovala práce na podkroví, kde 
bylo tøeba pøed montáží sádrokartonù zaizolovat šikminy støechy a stropu nových prostorù.             
I tento úkol jsme zvládli díky dobrovolným pomocníkùm.

Pak nastoupila znovu firma BV-GIPS-CZ a provedla montáž sádrokartonových podhledù 
a pøíèek jednotlivých místností, èímž vznikly úplnì nové prostory domu pro ubytování 
zamìstnancù. Zároveò se provádìly kompletní rozvody elektroinstalací, èehož se s velkou 
ochotou ujala místní firma pana Málka, který profesionálním i osobním pøístupem k tomuto dílu 
velmi pøispívá ke zdárnému pokraèování rekonstrukce domu. Pan Málek se stal  pro nás jedním 
ze styèných místních spolupracovníkù, kteøí si toto dílo vzali za své. 

Protože v èase, kdy se budovalo podkroví, 
nebylo v tomto prostoru místo pro práci 
dobrovolníkù, pokraèovali jsme o patro níž, a to 
v pokojích, které budou sloužit pro ubytování 
maminek. Nejdøíve jsme museli strhnout 
stávající prohnilé stropy a tím je pøipravit pro 
montáž sádrokartonových podhledù. Znovu 
nám s výraznou slevou materiálu vyšla vstøíc 
firma Rigips.  

D a l š í m  k r o k e m  b y l a  p ø í p r a v a                     
na rekonstrukci topení plánovanou na zaèátek 
roku 2006. Svépomocnì jsme zaèali likvidovat 
stávající rozvody a topná tìlesa vèetnì kotle       

a rozvodù v kotelnì a za pomoci místní firmy Ingstav pana Chaloupky dostala kotelna nové 
vnitøní omítky vèetnì nové dlažby. Na rozvodech vody a odpadù i tady ochotnì spolupracovali již 
zmínìní dva naši pomocníci. Také pan Málek, který vše øeší s obdivuhodnou a naprostou 
samozøejmostí, provedl potøebnou elektroinstalaci, takže nic nebránilo další práci. 
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Aby dùm netrpìl vlhkostí, bylo nutné odkopat 
zeminu a provést izolaci èásti zdiva, která se nacházela pod 
úrovní terénu a nasávala jeho vlhkost. Zde nám opìt 
pomohla místní firma pana Chaloupky. Postavila také nové 
obvodové zdivo a zabetonovala podlahy v suterénních 
pokojích urèených pro ubytování dobrovolných 
pracovníkù. 

Ještì než udeøila zima, podaøilo se díky vstøícnému 
postoji firmy Dafe plast vyrobit a zamontovat zbývající 
okna domu, èímž se výraznì zlepšily klimatické podmínky 
uvnitø domu nutné pro další práce v zimním období. 

Pøed koncem roku jsme žádali znovu firmu 
Rigips o pomoc v dodávce materiálu pro vnìjší 
zateplení domu. Tento materiál jsme obdrželi s 
výraznou slevou, za což opìt moc dìkujeme.    

Také bych chtìl podìkovat èlovìku, který 
si nepøál být jmenován, ale kterému velmi záleží 
na tom, aby v tomto domì co možná nejdøíve 
našly pomoc ty dìti, jejichž život je ohrožený již       
v tìle matky. Jeho prostøednictvím pøišlo na úèet 
pro rekonstrukci domu mnoho set tisíc korun. 

Velké díky všem lidem, kteøí s ochotou 
pomáhají a hledají zpùsob, jak být užiteèní také 
tìm, kteøí nemají stejné podmínky života jako 
my. 

Díky vám všem. 

Dušan Hopp
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Divadelní pohádka 

Blížily se Vánoce a s nimi i naše pohádka, kterou jsme nazvali          
„O tøech bratrech“. Promýšleli jsme, jak bude vypadat jevištì, jaké 
budeme mít kostýmy a rekvizity, uèili jsme se texty… A hlavnì se 
každý z nás snažil do své role vložit kus svého srdce a snahu o to, aby 
svou postavu ztvárnil vìrohodnì a vyjádøil tím to, co mìla vyjádøit.

Letos už po tøetí jsme se vydali zahrát naši pohádku do domu, 
který rekonstruujeme  pro tìhotné matky v tísni, abychom tím 
posílili vztahy, které se už s místními lidmi podaøilo vytvoøit             
v minulých letech, a tøeba navázali další. Budovat vztahy s lidmi                 
v místì, kde tento dùm stojí a zanedlouho zaène žít, vidíme jako 
velmi dùležité. A tak, když se blížil termín naší pohádky, napsali                 
a nakreslili jsme pozvánky a vydali se osobnì pozvat každého           
z vesnice.

V sobotu 10. prosince pro nás nastal „náš velký den“. Sál, ve 
kterém jsme hráli pohádku, 
byl pøipraven. V hledišti 
jsme nachystali dostatek 
židlí            a lavic a s 
napìtím jsme sledovali, jak 
se místa zaplòují. 

Pøed diváky se odehrával 
pøíbìh o cestì od pøílišné 
zahledìnosti do sebe až po 
pravou, nesobeckou lásku, 
p ø í b ì h  o  b r a t r s k é  

n e z i š t n o s t i  a  o b ì t i ,                         
o pøekonávání lidských slabostí        
a nakonec o vítìzství dobra  nad  zlem.
Po skonèení pohádky jsme s malým pohoštìním šli mezi diváky. 
Bylo hezké a pro nás povzbuzující, jak se k nám znali ti, kteøí už 
na pohádku pøišli minulé roky, a jak se s námi dávali do øeèi ti, 
kteøí tam byli poprvé. Z tohoto dne jsme mìli velikou radost,      
i když jsme domù pøijeli pozdì a unavení. Vìdìli jsme, že to 
stálo za to.

Šárka Škarková, DiS.
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Hlavním cílem naší poradny je pomáhat ženám a dívkám, které se ocitly v dùsledku 
neplánovaného tìhotenství v tíživé životní situaci. Ženám i jejich partnerùm poskytujeme 
veškeré a pravdivé informace o možnostech øešení této situace, aby se na jejich základì mohli 
svobodnì a odpovìdnì rozhodnout pro nejoptimálnìjší øešení. 

Naší snahou také je podporovat zdravé partnerské vztahy, provádíme osvìtu a podáváme 
informace týkající se plánování rodièovství, umìlé antikoncepce, interrupce vèetnì 
postabortivního syndromu, metody pøirozeného plánování rodièovství, prùbìhu tìhotenství, 
nitrodìložního vývoje dítìte, provádíme také bezplatné tìhotenské testy. Tìhotným ženám 
nabízíme lekce pøedporodní pøípravy vèetnì možnosti doprovodu pøi porodu.  

Navštìvují nás i ti, kteøí se snaží ve svém osobním životì nebo pøi výkonu povolání zorientovat 
a najít si vlastní a pravdivý postoj v otázkách hodnoty a dùstojnosti lidského života od poèetí až  
po otázky potratu a eutanázie.

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

V roce 2005 využívali klienti naše služby jak telefonicky, tak i svými návštìvami v prostorách 
poradny.  Provádìli jsme i osobní návštìvy a setkání mimo poradnu.  

Poèátkem roku jsme uskuteènili nìkolik pøednášek na téma antikoncepce pro výchovné 
poradce støedních a základních škol mìsta Ostravy a okolí, v prùbìhu roku jsme navštívili nìkteré 
støední školy a uèilištì. Pøipravujeme sérii pøednášek zamìøených na sebepøijetí, partnerské 
vztahy a mateøství.   

Snažíme se stále vzdìlávat, od ledna do èervna jsme 
se úèastnili kurzu pøirozeného plánování rodièovství 
poøádaného Obèanským sdružením „Centrum nadìje 
a pomoci“ (CENAP) sídlícím v Brnì, a byli jsme 
vyškoleni na instruktory této metody. V listopadu 
jsme se zúèastnili jejich konference s názvem  
„Porod“, kde pøednášeli pøední èeští odborníci            
z oboru gynekologie, porodnictví, pediatrie a jiných 
blízkých odvìtví. 

Chceme se nadále zúèastòovat dalších vzdìlávacích 
akcí, které nám pomohou zkvalitòovat, prohlubovat    
a rozšiøovat naši poradenskou službu. 

Dìkujeme všem, kteøí se o naši èinnost zajímají  a jakýmkoli zpùsobem nám pøi ní pomáhají.

                                                    Za všechny pracovníky poradny Miroslava Glogarová, DiS.

PORADNA CESTA TÌHOTENSTVÍM
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PØEHLED O PØÍJMECH A VÝDAJÍCH

Pøíjmy :

Penìžní dary :      Nadaèní fond Betlém nnarozeným    878 400,00 Kè
     Obecní úøad Šenov u Nového Jièína   10 000,00 Kè
     Dotace Ministerstvo práce           178 000,00 Kè

Výdaje :

Kanceláøské potøeby :   9 161,00 Kè
DHM : 45 662,00 Kè
Ostatní materiál : 12 014,00 Kè
Energie : 29 932,00 Kè
Nájemné  :  63 600,00 Kè
Inzerce : 38 182,00 Kè
Cestovné : 36 622,00 Kè
Bankovní poplatky :   4 469,00 Kè
Ostatní služby : 84 512,00 Kè
Opravy :   5 000,00 Kè
Mzdy : 13 600,00 Kè
Dary :             1 220,00 Kè
Hlinsko - oprava:             803 487,00 Kè

Pøehled o majetku a závazcích

Majetek :             k 31.12.2004         k 31.12.2005

Pokladní hotovost :       22 502,00 Kè               122,00 Kè
Bankovní úèty : 26 434,00 Kè          11 064,00 Kè

Závazky:         0,00 Kè           44 671,00 Kè

Pøíjmy celkem :   1 066 400,00 Kè

Výdaje celkem :          1 147 461,00 Kè

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

na pøedchozích stránkách jste se mohli mezi øádky setkat s životem, který má pomoci 
životu...

Øíká se, že je mnoho potøebných lidí, kteøí potøebují naši pomoc...K tìmto potøebným 
patøí mezi prvními ohrožené nenarozené dìti, které se již mnoho let øadí k tìm „nejchudším              
z chudých“, ale kterých si pro jejich malièkost jen málokdo všimne. Dìkujeme všem, kteøí uslyšeli 
jejich tiché hlasy a nabídli jim svou ruku.

Ve snaze pomoci tìm, kteøí se sami nemohou bránit, se znova spoleènì pøesvìdèujeme                
o tom, že není tak docela jisté, kdo koho potøebuje víc: zda nenarození nás, aby mohli žít svùj 
život, nebo my nenarozené, abychom mohli žít své lidství...

Pøi  pohledu  na  bolesti  naši planety  se  øíká,  že  svìt  je  už  prostì  takový ...           
Dìkujeme všem,  kteøí otevøeli srdce a dlaò, aby jej uèinili jiným.

Dìkujeme Vám!

Pavla Glogarová, DiS.

ZÁVÌR
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