


Nadaèní fond Betlém nenarozeným jsme 

po nìkolikaleté pøípravì založili v roce 1997 

jako odezvu na novì se formující a v podstatì 

odlišný postoj k životu, než jak byl našim 

prostøedím a kulturou staletí nesen, kde rodi-

na v sobì zahrnovala úctu k životu od poèetí 

až po pøirozenou smrt. Chceme svou èinností 

napomáhat chránit pøedevším nenarozené dìti, 

které jsou souèasným pojetím hodnot nejvíce 

ohroženy, mají minimální právní ochranu a ne-

mohou se samy bránit. Protože se snažíme 

o úctu k životu v celé jeho šíøi, smìøujeme své  

úsilí také k hledání pomoci dìtem v dìtských 

domovech a k vytvoøení podmínek pro pìs-

tounskou péèi a k pomoci starým lidem. Svou 

èinnost dále rozvíjíme ve tøech misijních støe-

discích pro humanitární pomoc v zamìøení 

pøedevším na zahranièí a v této rovinì spolupra-

cujeme s dalšími organizacemi.



Sídlo: Nadaèní fond Betlém nenarozeným
Dobrá 26
739 51 Frýdek  Místek

Kontaktní adresa:
Dobrá 699
739 51 Frýdek  Místek

E - mail: 

IÈO: 65892399

Správní rada:
Ing. Antonín Gryžboò (pøedseda, statutární zástupce)

Ing. Jiøí Hutyra (èlen)

Ing. Veronika Buèová (èlen)

Dušan Hopp (èlen)

František Indra (èlen)   
Bc. Magdaléna Králová (èlen)

Michal Jadavan (èlen)

Bc. Vladislava Šnajdrová (èlen)

Nadace Betlém nenarozeným byla založena 
dne 12.února 1997 a registrována Okresním 
úøadem ve Frýdku-Místku pod èís. j. P/93, 
poø. è. 85.

Na základì transformace nadace na nadaèní 
fond podle zákona è. 227/1997 byla dne 
12. 5. 1999 zapsána u Krajského obchodního 
soudu v Ostravì do nadaèního rejstøíku pod 
názvem Nadaèní fond Betlém nenarozeným.

Je to nezisková organizace s celorepubliko-
vou pùsobností o základnì 30 èlenù.
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Vážení pøátelé,

ubìhl další rok a je zde opìt okamžik krátké rekapitulace naší èinnosti. V pøedložené 
výroèní zprávì Nadaèního fondu Betlém nenarozeným Vás chceme seznámit se vším, 
co se nám podaøilo realizovat v roce 2002 pøi naplòování cílù našeho nadaèního fondu 
a poskytnout všechny informace o tom, jak hospodaøíme se svìøeným majetkem. Hlavním 
cílem Nadaèního fondu Betlém nenarozeným je ochrana poèatého života a související 
pomoc nastávajícím matkám v tísni. Protože pomoci ve službì životu je naléhavì potøeba 
i za hranicemi našich domovù, snažíme se pracovat také prostøednictvím misijních 
støedisek a poskytovat pomoc potøebným v chudších èástech svìta tak, jak se o nìjaké 
nutnosti pomoci dovíme buï z médií nebo jak se konkrétnì na nás z rùzných èástí svìta 
s prosbou obracejí. 

Rok 2002 byl pro nadaèní fond velmi významný v tom, že se podaøilo pøipravit nìkteré 
projekty, jež mohou v následujících letech vyústit v konkrétní pomoc nenarozenému 
životu. Jedná se pøedevším o poradnu pro ženy a dívky a  rekonstrukci domova pro tìhot-
né matky. Tyto projekty jsou finanènì nároèné a jsme vdìèní za jakýkoliv pøíspìvek 
na podporu tìchto cílù. Velmi si jakékoli pomoci vážíme a je pro nás vzrušujícím 
povzbuzením, že ochrana a oživení úcty k životu není pouze naším úsilím. Nakonec 
všichni, kteøí takto svou pomoc nabízejí, vyjadøují širokou podporu pro nìco hluboce 
lidského v nás, co je sice okolnostmi života jakoby zasuté a vytìsnìné a døímající, ale 
pøesto ještì dýchající. Moc si toho vážíme. Dìkujeme tedy s úctou a vdìèností všem, kteøí 
toto dílo jakkoli podpoøili.

Antonín Gryžboò
pøedseda správní rady
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V minulé výroèní zprávì jsme Vás informovali o pøípravách 
k rozvinutí pìstounské péèe. Protože jsme však po nìkolika-
mìsíèních jednáních s majiteli domu nabídnutého pro pìs-
tounskou péèi nenašli spoleèný pøístup k využití domu, zvažovali 
jsme dále, jak postupovat pøi naplòování cíle nadaèního fondu. 
Plodem jednoho ze setkání správní rady bylo vytvoøení pøí-
pravného týmu, který mìl za úkol zpracovat podklady pro stavbu 
èi rekonstrukci a vlastní provoz domu pro tìhotné matky 
s dìtmi. Pro vypracování tìchto podkladù jsme se snažili 
seznámit s rùznými podobnì zamìøenými organizacemi 
a naèerpat zkušenosti. Mezi nimi bylo i Sdružení Na poèátku, 
jejichž dùm pro tìhotné matky s dìtmi jsme nìkolikrát navštívili. 
V èervnu - dva mìsíce na to  se na nás právì z tohoto sdružení 
obrátili s prosbou o pomoc pøi personálním zajištìní chodu 
dalšího domu, který sdružení zakoupilo pro stejný cíl, jako má náš 
nadaèní fond. V prùbìhu dalších týdnù z jejich rozvahy vyplynulo, 
že nemohou tento dùm zajiš�ovat ani èásteènì a že by byli nuceni jej prodat, pokud 
bychom ho nepøevzali my jako celek i s plným zajištìním provozu.

Opìt v odstupu dalších nìkolika týdnù, které  jsme si vyžádali na zvážení, jsme byli 
n ì k o l i k r á t  v  k o n t a k t u  
s  t í m t o  s d r u ž e n í m  a  z v a ž o v a l i  m o ž n é  v a r i a n t y  p ø e v z e t í  
a míru nároènosti, které by pøevzetí znamenalo pro nadaèní fond. Koncem prázdnin jsme 
se definitivnì rozhodli pro spolupráci se Sdružením Na poèátku v této oblasti služeb a o 
pøevzetí domu. 

Vzápìtí se, na jejich doporuèení, dva èlenové správní rady zúèastnili cyklu kursù 
fundraisingu, abychom získali vìdomosti a zkušenosti pro zajištìní nákladù adaptace. 
V polovinì listopadu jsme si rozdìlili jednotlivé kompetence nutné k pøípravì adaptace. 
Koncem listopadu byla odhlasována forma správy budoucího domu jako obecnì 
prospìšná spoleènost a zvolena její správní rada. Jejím prvním úkolem bylo zpracovat 
podklady tak, aby v lednu bylo možné požádat o registraci u obchodního soudu.

Vladislava Šnajdrová
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DÙM PRO TÌHOTNÉ MATKY V TÍSNI
Dìtský domov na  Ukrajinì



Na jaøe 2002 nás zaujala výzva, kdy se hledali dobrovolníci, kteøí by pomohli pøi 
zajištìní ozdravných pobytù pro pováleèné sirotky a vdovy.

K tomuto úèelu pronajala Mezinárodní organizace pro pomoc dìtem z Bosny 
a Hercegoviny malý ostrùvek Jakljan nedaleko Jadranského pobøeží. Od  èervna do záøí 
se tady vystøídalo asi 10 turnusù vždy kolem 250 vdov a dìtí.

Soukromí, které ostrùvek skýtal, nám všem pomáhalo lépe se poznávat a navzájem 
se sdílet. Naším úkolem bylo tøi krát dennì prostírat stoly, roznášet jídlo a umývat nádobí. 
Zbývající chvíle volna jsme trávily s dìtmi ve vodì, na høišti a tak vznikala nová pøátelství.

Pro nás to byla velká zkušenost, chci-li se k nìkomu pøiblížit a pomoci mu, že nejkratší 
cestou je být ve službì pro jeho dobro. Byla to velká škola vztahù a jsme za to obì moc 
vdìèné.
                  
                                                                      Gabriela Kozelská a Marcela Holeòová

Pomoc pováleèným sirotkùm a vdovám z Bosny a Hercegoviny
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Uprostøed døíve popsaného úsilí se na nás 
obrátila ukrajinská nadace Úsmìv jako dar s pros-
bou o pomoc pøi personálním zajištìní novì 
se rozvíjejícího dìtského domova na Ukrajinì 
ve Velkém Berezném. Pomoc byla požadována 
na dobu, než bude v této záležitosti ukrajinská 
nadace sobìstaèná. V bøeznu a kvìtnu probìhly 
osobní konzultace s dvìma našima èlenkama 
a 13. Èervence, po vypršení lhùty k rozvázání pra-
covního pomìru a zajištìní potøebných dokladù 
vèetnì humanitárního víza, nastoupila Pavla 
Glogarová jako vychovatelka do dìtského domova 
ve Velkém Berezném. Druhá naše èlenka, která se pro tuto pomoc rozhodla, Marcela 
Holeòová, mohla odjet do tohoto domova na Ukrajinu až pozdìji v záøí roku 2002, nebo� 
již slíbila dobrovolnickou službu mezinárodní organizaci, která poøádá prázdninové 
pobyty pro pováleèné sirotky z Bosny a Hercegoviny i Chorvatska na ostrovì ve støedomoøí 
u chorvatského pobøeží.

Marcela Holeòová svou dobrovolnickou službu ukonèila pøed vánocemi roku 2002, 
když už byla ukrajinská nadace Úsmìv jako dar sobìstaènìjší. Pavla Glogarová dále 

pracuje v dìtském domovì ve Velkém Berezném 
jako dobrovolná humanitární pracovnice.

Protože bylo zapotøebí tìmto našim èlenkám 
v rámci jejich zahranièní dobrovolnické služby 
zajistit základní potøeby a úhradu nejdùležitìjších 
nákladù, správní rada nadaèního fondu 
odsouhlasila vytvoøení fondu pro krytí potøeb 
našich èlenù pracujících jako dobrovolní 
humanitární pracovníci v zahranièí. Z tohoto fondu 
jsme od listopadu roku 2002 platili Marcele 
Holeòové a Pavle Glogarové zdravotní pojištìní.
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Humanitární pomoc v zahranièí



Protože na zaèátku roku 2002 dobroèinná 
organizace Úsmìv jako dar zaèala se stavbou 
druhého domu v rámci komplexu dìtského 
domova ve Velkém Berezném, požádalo nás 
vedení domova  opìt o pomoc pøi stavbì tohoto 
domu. 

Tato pomoc probíhala ve Velkém Berezném ve 
14-ti denních turnusech od èervna do záøí roku 
2002 a celkem se jí zúèastnilo 35 dobrovolníkù. 
Stavba domu na zelené louce zaèala v èervnu 
2002 a zaèala se po dokonèení obývat na podzim 
téhož roku. Pro nás byla tato pomoc významným 
zdrojem zkušeností v této oblasti.

Veronika Buèová

7



V roce 2002 jsme z darù obdrželi 23 765 Kè. 
Na nákup materiálu a poštovné za balíky do misií 
jsme zaplatili 14 849 Kè. Do roku 2003 nám v po-
kladnì zùstává 8 916 Kè. 

V tomto roce se nám podaøilo zabalit a odeslat 
tøi balíky.

Všechny jsme adresovali Misionáøkám lásky. 
Dva putovaly do Indie, tøetí do Ethiopie. O všech 
balících víme, že dorazily v poøádku, protože jsme 
dostali odpovìï od sestøièek, kterým jsme pomoc 
odesílali. Jedna z osmi sester v Jimì je Slovenka a 
tak nás potìšil dopis z daleké Ethiopie, psaný nám 
blízkým jazykem. Radost jsme mìli i z obrázkù, 
které kreslily indické dìti sestry Walentýny Crernik 
v Bombaji na suché bambu-sové listy. 

Se dvìma balíky nám poprvé pomáhaly naše 
mladší svìtlušky a tak jsme balily sice mnohem 
déle než jindy, ale zájem, otázky, a chu� našich 
svìtlušek nám udìlaly radost.

Pøemýšlely jsme s dìvèaty ze skautu nad citátem z pohlednice, kterou nám poslaly 
sestry: „Je tøeba se nauèit kvést tam, kde nás Bùh zasadil“. Uvìdomily jsme si, jak velký 
dar jsme dostaly, že mùžeme žít právì tady a pøesto, že kolem sebe èasto slyšíme náøek a 
stížnosti, jak  jsme na tom špatnì. Vždy� vlastnì úplnì všechno máme. Naše radost 
pomáhat tìm nejchudším  a nemocným se takto ještì zvìtšila.

Dìkujeme
Ivana Mališová
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MISIJNÍ STØEDISKO DOBRÁ



V misijním støedisku ve Velké Polomi jsme 
se pro rok 2002 rozhodli zamìøit na podporu 
misijního života u nás ve Velké Polomi. Naše dìti 
a mládež totiž oslovila myšlenka skautingu nést 
vìrnì a poctivì pøijatý život a sloužit nejvyšší 
Pravdì a Lásce v každé dobì. Na této bázi jsme 
se pokoušeli probudit v dìtech vztah k pøesažným 
hodnotám lidství, aby se pak v jejich budoucím 
životì jejich život mohl formovat v širších kultur-
ních a obecnì lidských horizontech než jen v obla-
sti konzumní.

Rovnìž øada rodièù v obci se nechala tímto 
úsilím oslovit a rozhodla se toto zázemí (spoèívající v podpoøe, osobním pøíkladu a pomoci 
pøi akcích, ...) pro nì vytváøet. Protože však mnoho zkušeností se skautingem nemìli, 

nabídlo jim naše misijní støedisko pomoc a to for-
mou roèní pøípravy na skautský slib.

Rodièe byli pøipravováni jak teoreticky, tak prak-
ticky ve skautských dovednostech, ale nejvìtší dù-
raz jsme kladli na správné pochopení smyslu 
skautingu, aby se z dìtí postupnì nestaly jen sku-
pinky zálesákù èi ekologických nadšencù, ale lidé 
vidící život v širších souvislostech lidství, duševních 
a duchovních hodnot.

V èervnu 2002 se s úctou k životu rozhodlo být 
skauty jedenáct rodièù. Další dvì maminky se roz-
hodly pøipravovat v následujícím roce. Nadále jsme 
pak pomáhali z rùznými akcemi, které se pro dìti 
a mládež konaly v zájmu o jejich hlubší dozrávání 

tak, aby za nìjakých pár let byly schopny pøevzít zodpovìdnost za život svùj i život jim 
svìøený.

Samostatnou kapitolou minulého roku byla pomoc lidem a obcím v oblastech 
postižených povodnìmi v Severních Èechách. O tuto pomoc jsme byli požádání 
ostravskou oblastní charitou, která nám zajiš�ovala v prvních fázích povodní monitoring 
povodòové situace.

Pracovník charity se obrátil s prosbou o rychlou pomoc v nejpostiženìjších oblastech 
Severních Èech v Zálezlicích, Obøíství, Neratovicích a Libiši. 

Naše vybavení nám umožòovalo být okamžitì tam, kde bylo potøeba, aniž bychom my 
potøebovali nìjaké zázemí. Vše, i s cestovní kuchyní, desinfekèními, uklízecími a ochran-
nými prostøedky, i zásobu základních lékù, jsme si vezli s sebou.

Magdaléna Králová
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MISIJNÍ STØEDISKO VELKÁ POLOM



V tomto roce se naše misijní støedisko zamìøilo pøedevším na spolupráci s dìtmi 
našeho skautského oddílu, které se do misijní èinnosti zaèaly pomalu zapojovat. Rádcové 
vìnují urèitý èas svých schùzek misím, nebo� sami pocítili jako dùležité a dobré nauèit se 
z toho, co jsem sám dostal, pomoci a udìlat radost druhému. Uèíme se tomu, aby se naše 
pomoc nestala jen jakousi bezvztažnou humanitární pomocí, ale aby skrze ni druhý èlovìk 
pocítil naši úèast, náš zájem o nìj a problémy jeho života. A s tímto naším poznáním 
se snažíme seznámit i nám svìøené dìti ve skautském oddíle a skrze nì i jejich rodièe. 
Naším základním posláním se tedy stává snaha uvìdomovat si, že na svìtì nejsem sám 
a je tady vždy nìkdo, komu mohu pomoci. Zpùsobù jak se snažíme pomoci je nìkolik. 
Pøedevším v osobním životì hledáme cesty duševního a duchovního zrání, které nám 
mohou pomoci vytvoøit si k potøebným lidem ve svìte osobnìjší vztah.

Dalšími zpùsoby, kterými se snažíme pomoci, je zasílání balíkù s potøebnými vìcmi 
chudým tohoto svìta. Jedná se pøedevším o zdravotnické, hygienické, školní, šicí potøeby, 
hraèky èi cokoli pro radost. Jelikož je naše èinnost úzce spjata s dìtmi, pro které je snazší 
donést jedny pastelky nebo ètyøi mýdla, než finanèní obnos, není naše materiální pomoc 
nijak veliká. 

V tomto roce se nám podaøilo odeslat do misií pìt asi 15kg tìžkých balíkù, z toho ètyøi 
do Indie Misionáøkám lásky a jeden na Ukrajinu, dìtem do dìtského domova ve Velkém 
Berezném a to pøed vánoci, nebo� tento balík obsahoval dárky pro jednotlivé konkrétní 
dìti, se kterými se nìkteøí z nás osobnì seznámili bìhem letních prázdnin, kdy jsme zde 
jeli na výpomoc pøi stavbì nového dìtského domova.
       Další naši snahou v tomto roce byl již zmínìný výjezd na Ukrajinu za úèelem pomoci 
pøi stavbì domova pro potøebné dìti. Zároveò jsme na Ukrajinu dovezli spoustu 
zdravotnického materiálu, plen, spacákù, hygienických potøeb, také obuv, sladkosti 
a další vìci pro radost dìtem a jistì i tìm, kteøí se o dìti starají a o pøivezení nìkterých vìcí 
nás prosili. Na Ukrajinì jsme se snažili nejen pomoci se stavbou a vìcmi kolem ni, ale 
navázali jsme i pøátelské vztahy s dìtmi, se kterými si dosud obèasnì dopisujeme. Myslím 
si, že to je pro dìti to nejdùležitìjší. Poznat, že ani v tìžké situaci, v jaké se ocitly, nejsou 
druhým lhostejné, nejsou tady samy.

Naše snaha se letos zamìøila také na sbírání informací o možnostech další pomoci, 
která snad do budoucna pøinese další své plody v navázání nových kontaktù a v nalezení 
nových zpùsobù, kterými bychom mohli aè v malém, tak pøece pomoci.

Za misijní støedisko Nový Jièín
Mirka Benešová
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MISIJNÍ STØEDISKO NOVÝ JIÈÍN



Na zaèátku roku 2002 jsme dospìli k rozhodnutí, že vynaložíme více prostøedkù na 
podporu dlouhodobìjších projektù (napø. adopce na dálku nebo vykupování otrokù) 
a ponìkud ménì jich vìnujeme na zasílání balíkù do chudých zemí.

Balíky jsme tedy vypravili pouze dva, a to v lednu a v øíjnu. Oba jsme adresovali 
misijním centrùm v Indii, protože si uvìdomujeme, že situace chudých v Indii patøí 
ve svìtì k tìm nejhorším. Do krásných nových dek jsme zašili zdravotnické, hygienické, 
školní, náboženské a jiné potøeby. Dìtem jsme pøibalili nìkolik pìkných hraèek, protože 
víme, že radost lidem pomáhá pøekonávat obtíže. Jak jsme se dozvìdìli z dopisù 
indických misionáøù, oba balíky došly v poøádku a udìlaly chudým radost. 

Konkrétní hmotnou pomoc jsme lidem v nouzi poskytli i v srpnu, kdy naši zemi postihly 
rozsáhlé povodnì. Z prostøedkù, které jsme mìli k dispozici, jsme vypravili auto 
se zdravotnickými, hygienickými a dalšími vyžádanými potøebami urèenými na odstra-
òování následkù povodní. Zde jsme spolupracovali s Charitou Ostrava-Kunèièky.

V létì nás s prosbou o pomoc oslovila Nadace sv. Františka z Assissi, která už mnoho 
let pomáhá tìm nejchudším ve svìtì (spolupracuje napø. s Misionáøkami lásky) a jako 
samotnému Kristu jim poskytuje základní hmotné prostøedky k dùstojnému životu. 
Protože sdílíme její myšlenku, že v chudých pøebývá Bùh, podle svých možností jsme 
ji finanènì podpoøili. 

Letos jsme se pøipojili také k akci UNICEFu „Adoptuj panenku a zachráníš dítì“, která 
spoèívá v tom, že se nakoupí ruènì šité panenky, pøièemž finanèní hodnota jedné 
odpovídá nákladùm na oèkování 1 dítìte proti 6 smrtelným dìtským nemocím. Zakoupili 
jsme celkem tøi panenky.

Mnoho lidí ve svìtì trpí leprou. Vìøíme, že je zbyteèné, aby lidé trpìli nemocemi, které 
se pøi souèasném stavu medicíny dají úspìšnì a pomìrnì levnì léèit, a proto jsme dvakrát 
pøispìli organizaci LL  Likvidace lepry na boj s touto nebezpeènou nemocí .

I v tomto roce jsme se rozhodli pomoci organizaci CSI (Christian Solidarity Inter-
national), která své aktivity zamìøuje na zemì s náboženskou nesvobodou, napø. 
na Súdán. Protože náboženská a mnohdy i fyzická perzekuce køes�anù v Súdánu 
je alarmující, vìnovali jsme CSI finance na vykoupení dvou køes�anských otrokù a  jejich 
následný návrat domù.

Dlouhodobou a mnohostrannì efektivní pomocí je jistì adopce na dálku. Pøes 
Arcidiecézní charitu Praha jsme i letos umožnili dvìma chlapcùm (z Indie a z Litvy) chodit 
do školy, protože skrze vzdìlání mají šanci na lepší život nejen oni sami, ale i jejich rodiny 
a zemì.

V roce 2002 jsme tedy svou pomocí reagovali jak na dlouhodobìjší, tak na aktuální 
potøeby lidí. Neomezili jsme se jen na cizí zemì, ale podle myšlenky Nadaèního fondu 
Betlém nenarozeným jsme se snažili podle svých možností chránit život, když byl ohrožen.

                                                                                                  Zuzana Indrová
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Pøehled o pøíjmech a výdajích

IÈO : 65892399          DIÈ : 362-65892399

Pøíjmy :

Penìžní dary :   212 047,40 Kè

Pøijaté úroky KB :       1 372,61 Kè

Výdaje :

Materiál :       2 106,30 Kè

Bankovní a poštovní poplatky :  26 977,00 Kè

Zdravotní pojištìní :       3 100,00 Kè

Dary poskytnuté :   119 726,10 Kè

Vrácená pùjèka :       6 000,00 Kè

Pøehled o majetku a závazcích

Majetek : na zaèátku období na konci období

Nehmotný investièní majetek : 101 197,50 Kè 101 197,50 Kè

Pokladní hotovost :       8 106,90 Kè   65 435,90 Kè

Bankovní úèty :   248 254,29 Kè 246 435,90 Kè

ZÁVAZKY 0,00 Kè0,00 Kè

ROK 2002

Pøíjmy celkem :  213 420,01 Kè

Výdaje celkem :  157 909,40 Kè

Majetek celkem : 357 558,69 Kè 413 069,30 Kè
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Zhodnocení hospodaøení

.

Náklady spojené se správou nadaèního fondu za rok 2002 èinily  29 083,30 Kè, což 
je 7 % z majetku nadaèního fondu. Tím nadaèní fond Betlém nenarozeným dodržel 
pravidlo pro omezení nákladù spojených s jeho správou, uvedené ve statutu nadaèního 
fondu



Jaké to je, když chybí jeden z rodièù, když se sourozenci hádají, rodièe rozchází, 
partneøi nenávidí, sousedé osoèují, lidé navzájem podezírají, obviòují, sobì vyhýbají? 
Každý nìco z toho známe. Jsou to malé války pøerùstající ve velké. Naštìstí však i pøes 
záplavu zla je  kolem nás i v nás mnoho dobra a je ještì mnoho z tìch, kteøí nezùstávají 
neteènými vùèi životnímu postoji, který výstižnì popisuje V. E. Frankl: „Najednou mì 
ohromila myšlenka: poprvé v životì jsem vidìl tu pravdu, kterou opìvuje tolik básníkù 
a kterou jako nejvyšší moudrost hlásá tolik myslitelù. Pravdu, že láska je nejzazší 
a nejvyšší cíl, o jaký mùže èlovìk usilovat. Tak jsem pochopil smysl nejdùležitìjšího 
tajemství, které má sdìlit lidská poezie, myšlení a víra: spása èlovìka je skrze lásku 
a v lásce.“ Do tohoto svìta plného nepokoje, ale i  hledání a krásy, bije, tepe nìèí srdce, 
srdce našich nejmenších dìtí ještì skrytých v matèinì lùnì. V zahranièních poradnách pro 
tìhotné matky nìkdy nabízí bezplatnou službu, kdy matka mùže poslouchat tep srdce 
svého dítìte. V prvních týdnech tìhotenství se odlišuje od jejího, tepe asi dvakrát rychleji. 
Je to období, ve kterém jsou bìžnì vykonávány potraty. Mnoho maminek poté, co 
si poslechne tep svého dítìte, názor na potrat rychle zmìní a èasto pøiznají svému dítìti 
právo na život a pøijmou jeho jedineènou a neopakovatelnou existenci. 

Srdce tìchto dìtí, bez hluku, ale pronikavì, pro ty, co slyší, bijí do tohoto svìta a volají 
po nadìji v touze žít, po pomoci v ohrožení života. 

Naslouchejme v záplavì hluku tohoto svìta tomuto slabému, a pøitom silnému hlasu 
nejmenších.
Bezbranné dì�átko …

odkázané na naše rozhodnutí o tom, jestli budeš žít, èi ne. Mnozí tì pøijímají bez 
podmínek, a mnozí poèítají, co tvým narozením èi smrtí získají. Co s sebou pøinášíš? Zatím 
jsi odkázané na teplou náruè v nitru matèina tìla. Zdá se, jakobys jen pøijímalo. Jsi to však 
ty, kolem kterého se po tvém narození všichni sejdou, ty, kdo nutí pøekonávat vlastní 
sobectví, kdo mimo jiné smiøuje otce i matku, kdo soustøeïuje pohled sourozencù okolo 
sebe. Jsi to ty jehož nevinný, prùzraèný, odevzdaný pohled prozaøuje naše tváøe a uèí nás 
tomu, na co jsme pod rouškou úspìšnosti a výkonnosti už zapomnìli.

Vladislava Šnajdrová
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