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Na zahradě azylového 
domu naslouchám
příběhu mladé maminky, 
která drží v náruči
své prvorozené dítě.
Malý Kubíček se choulí
u své mámy a ta vypráví:

„Do azylového domu jsem přišla v os-
mém měsíci těhotenství. V té době mi 
bylo hodně těžko. Prožila jsem odmít-

nutí nejbližšího člověka, osamocení, 
neměla jsem kam jít a neměla jsem ani 
peníze, kterými bych si pobyt v azylo-
vém domě zaplatila. Vůbec jsem ne-
věděla, co budu dělat, a potřebovala 
jsem podporu jak hmotnou, tak psy-
chickou. V nouzi nejvyšší pomohl in-
ternet. Našla jsem na něm kontakt na 
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, 
a když jsem se s jeho pracovnicí do-
hodla, že za svůj pobyt nemusím platit 
předem, bylo rozhodnuto. 

Nástup do azylového domu pro 
mne znamenal velkou úlevu. Chova-
li se tady ke mně všichni moc hezky. 
Měla jsem střechu nad hlavou, ni-

kdo mne nesoudil, a když mi pracov-
nice domu pomohly sehnat i kočárek 
a věci potřebné pro miminko, začala 
jsem se na narození svého dítěte sku-
tečně těšit. Však už jsem na ně ne-
musela čekat dlouho. Malý Kubíček 
se narodil zhruba měsíc po mém pří-
chodu a já jsem dnes šťastná, že jej 
mám. Věřím, že spolu život zvládne-
me.

Svého pobytu v azylovém domě 
bych chtěla využít k tomu, abych se 
naučila vše, co mi jednou pomůže 
postavit se na vlastní nohy, například 
hospodařit s penězi. 

Pokračování na str. 11

také ve vás probou-
zí každé nové jaro 
radost a obdiv ke 
kráse stvoření? Na 
počátku stvořil Bůh 
nebe a zemi, vytvo-
řil velkolepé dílo, 
prostor, kde může 
žít člověk. Když pak 

člověk zahodil Boží přátelství a chtěl si 
stačit sám, a to platí v historii lidstva 
i v příběhu každého konkrétního člo-
věka, Bůh nabídl cestu zpátky. Poslal 
svého Syna, aby prošel lidským živo-
tem od početí, narození a život v chu-
době až k hrůze smrti na kříži. Kdoví, 
co má blíž k realitě Božího života me-
zi námi? Vánoční atmosféra, nebo tro-
chu zapomenutý svátek početí Pána 
Ježíše – 25. března, na počátku jara? 
Bůh přišel mezi nás, stal se člověkem, 
už když Maria otěhotněla. Jednoduché 
to podle všeho neměla…

Jednoduché to nemá ani spousta 
současných žen. Ať už jsou okolnosti 
početí a zrození jednotlivého člověka 
jakékoliv, třeba i zamotané a zraněné, 
jedním si může být vždy jistý: Je tady ně-
kdo, kdo si jej vysnil, kdo chtěl, aby žil 
a miloval, kdo touží po jeho lásce. Na 
tom nic nezmění ani lidská slabost, 
pocit, že mne tady rodiče mít nechtě-
li, nebo skutečnost, že dítě, které se 
v těle ženy hlásí k životu, ona nepláno-
vala a její život se komplikuje. Na kaž-
dého z nás někdo čeká. Možná je blíž, 
než bychom se kdy odvážili doufat.  

V této víře se snažíme v Nadačním 
fondu Betlém nenarozeným pomáhat 
ohroženému počatému životu. Vždyť 
život je vždy vzácným a neopakovatel-
ným darem. Ať už nás pohladí krásou 
a povzbuzením, nebo nás právě tísní 
starostmi a trápením, vždy je darem. 

Na následujících stránkách vám 
chceme přiblížit kousek našeho živo-
ta. Pozveme vás do Azylového domu 
pro těhotné ženy v tísni v Hamrech 
u Hlinska, do Poradny Cesta těhoten-
stvím v Ostravě i do dalších hledání, 
zápasů i povzbuzení, jež na své ces-
tě zažíváme. Víme, že to vše by neby-
lo možné bez obětavosti vás, našich 
dárců, i bez nadšení dobrovolníků 
a příznivců, kteří tuto službu živo-
tu podporují svými dary, modlitbami 
i ochotnou spoluprací. Děkujeme pro-
to za každého z vás, kdo s námi v tom-
to našem úsilí souzníte a nesete po-
selství naděje a úcty k životu světem. 

MARIE GLOGAROVÁ, 
předsedkyně správní rady

Nadačního fondu Betlém nenarozeným

Svatý otec v únoru 
vyhlásil urgentní 
úmysl Apoštolátu 
modlitby – Posvát-
nost života: Pros-
me za děti, kterým 
hrozí interrupce, 
jakož i za všechny, 
kteří jsou na sklon-

ku života.
Církev stojí vždy na straně ochra-

ny lidského života, který je v dneš-
ním světě v různých formách ohro-

žen, a proto ráda podporuje aktivity, 
které slouží životu. V březnu slaví-
me slavnost Zvěstování Páně, kdy 
si připomínáme událost, při níž Ma-
ria řekla svoje „Fiat“, staň se. Řekla 
„ano“ Bohu, přijala Dítě, Božího Sy-
na.

Těší mě, že Nadační fond Betlém 
nenarozeným a Obecně prospěšná 
společnost Dlaň životu rozvíjí po-
moc těhotným ženám v tísni a skrze 
ně těm nejmenším a bezbranným – 
počatým dětem.

Ze srdce žehnám všem mamin-
kám v jejich tíživé životní situaci, kdy 
se rozhodují pro přijetí svého poča-
tého dítěte. Žehnám také všem dob-
rovolníkům, zaměstnancům, dobro-
dincům a ostatním, kteří tyto ženy 
a jejich děti podporují a doprováze-
jí.

Život je dar, za který Bohu stále 
děkujeme a který musíme chránit.

JAN VOKÁL,
biskup královéhradecký

Požehnání maminkám i dobrému dílu

 Dnes jsem šťastná, že Kubíčka mám. Snímky v příloze archiv Betlém nenarozeným

Naděje uprostřed beznaděje
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P. Jan Linhart se svými 
farníky z Hradce Králo-
vé v předchozích letech 
podpořil štědrovečerní 
sbírkou Azylový dům
pro těhotné ženy v tísni 
v Hamrech u Hlinska.
Letos se zapojil i s farníky 
ze Skutče a Předhradí,
kde nově působí. 

Před časem jsem dostal zvláštní otáz-
ku, jestli je každé dítě darem. No, to je 
přece jisté! Mohu to vztáhnout přímo 
na sebe. Jsem šestým dítětem v naší 
rodině. Kdysi jsem slyšel, že moji rodi-

če si představovali tak tři děti, ale na-
štěstí pro mne své představy podřídi-
li realitě, která byla velkorysejší. Jsem 
Bohu vděčný za milující rodiče i sou-
rozence. Uvědomuji si, že je to dar, 
který máme předávat dál. Byl jsi s lás-
kou přijat? S láskou přijímej i druhé.

Úplně nejranější vzpomínku ze své-
ho života mám na situaci, kdy ležím 
v postýlce, abych se odpoledne pro-
spal, a najednou mi dojde, že jsem – 
JSEM! Existuji! Žiju vlastní život, kte-
rý nemá nikdo jiný a nikdo jiný jej za 
mne neprožije. Moc nechápu, jak mne 
to v takovém věku mohlo napadnout, 
ale možná to zakusí každý.

Když o tom přemýšlím dnes, stále 
znova mne udivuje, že právě mně dal 
Bůh šanci na život. Zároveň vidím, do 
jakých detailů má Stvořitel připravené 
místo, čas, obdarování a tomu odpo-
vídající povolání, všechna setkání, si-
tuace. Nic není náhoda! A přitom koli-
ka počatým životům se to nepodařilo. 

Ať už přirozeně, nebo z rozhodnutí 
matky se tito lidé nemohli narodit jako 
my, jako já. A kolik lidí přišlo na svět, 
ale nedožili se dospělosti jako já, ko-
lik lidí zatím nepoznalo Boha jako já, 
kolik lidí nemohlo uskutečnit svůj cíl, 
svou touhu, své povolání jako já. Vše 
je obrovský dar. A i když se vše v životě 
nepodaří, stejně má každý život smysl.

Vím, že od kněze to může znít laci-
ně, když děti nevychovávám, ale přes-
to si troufám tvrdit, že i postižené dítě 
nebo nejzapomenutější a nejosamě-
lejší člověk má ve světě své nezastupi-
telné povolání. Bůh nás do tohoto svě-
ta pozval, a i když by se bez nás dobře 
obešel, chce nás v něm mít a chce nás 
potřebovat. Věřím, že i človíček, který 
je schopen celý život jen ležet a přijí-
mat pomoc druhých, má v sobě moc 
v druhých vzbudit lásku i obětavost 
a snad to dokáže lépe než my zdraví. 
Věřím, že i ten, kdo není mistrem světa 
nebo královnou krásy, má v sobě dar 

jedinečnosti, kterou nikdo nenahradí. 
Věřím, že i ten, kdo je z lidského po-
hledu obyčejným člověkem, který ne-
vyniká, nese v sobě jiskru Boží krásy, 
moudrosti a síly, zkrátka je, jak říká sv. 
Pavel, obrazem Boha – jeho ikonou. 
A má na to, což je také velký dar, aby 
s pomocí Boží svým vlastním způso-
bem dorostl do plné podoby s Božím 
Synem, a stal se tak jeho věrným obra-
zem. Každý máme úkol: předat světu 
v této době a na tom místě, kde jsme, 
kus Boží dobroty a pravdy. Nikdo to za 
nás neudělá. Bůh nás k tomuto úkolu 
pozval. Je dar a čistá radost si to uvě-
domit. A snad nej-
krásnější je, když 
v něčem takovém 
pomáháme dru-
hým, když dává-
me lidem naději, že
každý život  má 
smysl.  P. Jan Linhart, 
 Skuteč

Když přemýšlím nad 
hodnotou lidského života 
od početí až do přiro-
zené smrti, vybaví se mi 
v mysli jako na filmovém 
plátně pár střípků z mé-
ho vlastního života. 

První. Asi čtyřicetiletý muž se mi v or-
dinaci svěřuje s úctou ke své staré 
mamince: „Jsem šesté dítě v pořadí, 
a kdyby moje maminka brala antikon-
cepci, vůbec bych se nenarodil. Tak 
moc jsem jí vděčný za to, že tu jsem, 
že žiju.“

Druhý. Rozhovor s třiadvacetile-
tým klukem, potetovaným, vyhublým, 
stále hledajícím práci, aby mohl uživit 
svou těhotnou přítelkyni. „Svoji matku 
vůbec neznám, jsem adoptovaný, ale 
jsem rád, že jsem mohl vyrůst v rodi-
ně, a teď chci ukázat, že se umím o ro-
dinu postarat i já.“

Třetí. Třicetiletá maminka s dvěma 
dětmi. „Končí mi mateřská, nastupuji 
do práce a zjistila jsem, že jsem těhot-
ná. S manželem jsme se domluvili, že 
půjdu na potrat.“ 

Čtvrtý. Pětatřicetiletá vdaná mla-
dá paní, která nemůže otěhotnět, ab-
solvuje tři umělá oplodnění a všechna 
zbytečně. Pak mi celá šťastná ukazu-
je kočárek. „Tak jsme si s manželem 
požádali o adopci a máme krásného 
chlapečka, má dva měsíce.“

Pátý. Sedmasedmdesátiletá paní 
ke konci svého života. „Nemohla jsem 
mít děti, dvakrát jsem potratila a pak 
se nám narodila Klárka – s Downovým 
syndromem. Je největším štěstím mého 
života, a i když to nebylo jednoduché, 
s manželem se o ni staráme dosud.“

Šestý. Mladá maminka se třemi ma-
lými dětmi. „Přišla jsem o bydlení, tak 
mi sociální pracovnice zajistila azylový 

dům. Naštěstí máme kde bydlet.“
A to všechno je život. Kdo urču-

je hodnotu lidského života? Jsem to 
snad já jako matka? Nebo je to spo-
lečnost a stát, nebo to, jak je člověk 
bohatý, čím v životě je? My všichni 
jsme dostali šanci se do tohoto světa 
narodit. Možná ne do vlastní rodiny, 
možná ne úplně zdraví, ale my všich-
ni máme stejnou hodnotu danou na-

ším Stvořitelem a Pánem života, kte-
rým je Bůh.

A dovětek na závěr: Maminka z tře-
tího příběhu na ten potrat nakonec 
nešla. Má krásného Ondráška, které-
ho milují všichni a ona nejvíce.

MUDr. JANA PALIČKOVÁ,
členka dozorčí rady Nadačního

fondu Betlém nenarozeným

Kdo určuje hodnotu lidského života?

Právě mně dal Bůh šanci narodit se

Maminka nakonec na potrat nešla. Ondrášek dostal šanci narodit se do tohoto světa.  Ilustrační snímek 
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Dokončení ze str. 9

Jsem ráda i za to, že mohu za pracov-
nicemi domu přijít s čímkoliv: s pros-
bou o pomoc, radu nebo si popoví-
dat, když je mi smutno. Našla jsem si 
tu kamarádku, spřízněnou duši, které 
se mohu se vším svěřit. Dokonce jsme 
se dohodly, že spolu budeme vařit. 
Ušetří nám to čas i peníze a vzájem-
ně si pohlídáme děti, což je moc fajn. 

Kubíček je hodný, kojím ho a je to 
velký jedlík. Pomalu si na sebe zvyká-
me a sžíváme se. 

Byla bych moc ráda, kdyby se mi 
do odchodu z azylového domu poda-
řilo sehnat bydlení. Časem bych chtěla 
najít hodného a zodpovědného tatín-
ka a dobrého partnera. A pokud ně-
koho takového najdu, ráda bych měla 
i další miminko. Jsem kuchařka, najdu 
si práci, a tak věřím, že se uživíme. Ale 
hlavně bych chtěla vytvořit Kubíčkovi 
domov," uzavírá maminka.

S něhou se zadívá na své dítě, kte-
ré jí zatím v náruči spokojeně usnulo. 
A já si říkám, že bych jim to oběma 
moc přála. VERONIKA BUČOVÁ

Komu je vaše služba určena? 
Primárně je určena nenarozeným 
dětem, které jsou ohroženy jakoukoli 
nepřízní. Samozřejmě to souvisí s ži-
votem jejich matek, s jeho bídou, trá-
peními, úskalími. Jak víme, ne každý 
má štěstí na rodinu, její zázemí, har-
monický základ. Tím, že se naše kli-
entky v minulosti nesetkaly se základní 
vstřícností, žijí dnes v podmínkách – 
vnitřních či vnějších –  které jim přijetí 
jejich dítěte komplikují. Potácejí se pak 
v existenciální nezakořeněnosti, což 
samozřejmě přináší obtíže. Člověk 
v tísni má dost co dělat sám se sebou. 
Natož když se tu objeví „někdo další“, 
o koho by se měl starat, a kdo mu na-
víc od základu změní život. 
Takže jsme tu pro děti, především pro 
nenarozené, potažmo pro jejich mat-
ky, se kterými přímo pracujeme na 
utváření jejich budoucího života. Pro-
jít kus života v azylovém domě nabí-
zíme také maminkám s dětmi do sed-
mi let.

Dají se popsat problémy, s nimiž
se maminky v nouzových situacích
potýkají? 
Když se potkáváme s kolegy z po-
dobných služeb pro maminky s dětmi 
a povídáme si o naší práci, nakonec 
se často na sebe shovívavě usmějeme, 
a řekneme si: no jo, ono je to asi všude 
stejné. Nouzové situace mají mnoho 
podob a každý příběh je jiný, hodně 
zajímavý, i když podstata zůstává stej-
ná. Klientům našich sociálních služeb 
nechybí především peníze. Jistě, kdy-
by je měli, mohli by si zařídit ubytová-
ní a služby. Dělá to dojem, že tím by 
byl problém vyřešen, ale není to tak. 
Máme zkušenost, že to hlavní, co naše 
klientky trápí a co je vehnalo do bídy, 
je spíše vnitřní chudoba, nedostatek 
síly ke zvládání nároků života. Ne-
ní neznámou věcí, že tato vnitřní síla 
zraje v lidské duši zvláště v době rané-
ho dětství, a to láskyplnou výchovou 

s dodržováním hranic. A to je onen ká-
men úrazu. 

Co všechno pro vaše klientky umíte
udělat?
Všechno (smích). Vlastně nepřehá-
ním. Zkuste si představit těhotnou 
mladou slečnu, s hlavou plnou téměř 
nesplnitelných přání, se zklamáním ze 
vztahu, ve který opravdu upřímně vě-
řila. Sotva dospělé dítě, jež nikdo ne-
vedl k odpovědnosti; bez vzdělání, bez 
rodičů, bez přátel. Ještě nemá vyříze-
nou těhotenskou průkazku a neví, že 
má nárok na určité dávky, a přicesto-
vala k nám do azylového domu s dvě-
ma igelitkami. Dosud pobývala, „kde 
se dalo“. Když si představíme, jak má 
její život vypadat za tři měsíce, až se jí 
narodí dítě, které ji bude celou potře-
bovat, vyloupne se z toho řada úkolů. 
Potřebuje střechu nad hlavou, jídlo, 
oblečení, zařídit péči gynekologa, so-
ciální dávky, psychologickou podporu. 
A potřebuje poznat a přijmout, že to 
jsou úkoly pro ni, ne tolik pro nás. My 
pomůžeme, ale pracovat musí i ona. 
A zkuste – budete-li někdy v krizi – 
být v tomto stavu angažovaným 
scenáristou svého života. To je fuška.

A z druhé strany… musí být fuška
v takové situaci pomáhat.
Nejtěžší je právě ono probouzení síly 
tam, kde vlastně nebyla. Dlouhodobě 
motivovat, inspirovat, vést zraněného 
člověka, to je někdy hrdinství. Bolavý 
člověk potřebuje vaši sílu, aby našel tu 
vlastní. Je potřeba učit se čerpat. Mož-
ná to vyzní tvrdě, ale kvůli našim kli-
entkám naši práci neděláme. Každý 
z týmu si musí najít jiný motor. Klient 
někdy povzbudí, jindy zklame. Všich-
ni v pomáhajících profesích to známe. 

Azyl a bezpečí pro ty nejmenší z malých

Naděje uprostřed beznaděje

Pomoc v azylovém domě poskytuje-
te již desátým rokem. Od roku
2010 nabízíte i další služby.
Klientkám, které mohou a chtějí pra-
covat, nabízíme zaměstnávání – a tím 
možnost drobného přivýdělku. Není 
to jednoduchá záležitost, protože na-
šim maminkám nemá kdo v době za-
městnání hlídat děti. Musí si podmín-
ky k práci zajistit samy. Prakticky to 
probíhá tak, že pracují přímo v našem 
zařízení – např. v době, kdy děti spí. 
Pomáhají zajistit chod domu drobný-
mi pomocnými pracemi.

Vnitřní potřeby našich klientek daly 
vzniknout projektu Cesta mateřstvím. 
Jedná se o soubor přednášek souvise-
jících s mateřstvím, dále o psychotera-
peutická sezení a videotrénink inter-
akcí. Je to opravdu potřeba, protože 
– jak jsem už řekla – našim klientkám 
musíme pomáhat víc než jen zajiště-
ním materiálních hodnot.

Na webových stránkách vaší orga-
nizace si lze přečíst, že dobrovolníci 
jsou nedílnou součástí vaší orga-
nizace. Co vše zajišťují, jak vám 
pomáhají v azylovém domě?
Víme, že naše dílo i štěstí našich 
klientek tkví v dobrých vztazích, 
které jsou naším pokladem a často 
nezaslouženým darem. Hlavním 
vkladem dobrovolníků není jejich 
práce, nýbrž jejich vztahový vklad. 
Vklad toho, že jim záleží na „cizích 
nenarozených dětech“. Dobrovolní-
ci se věnují maminkám a dětem, ale 
také pomáhají na zahradě, při údrž-
bě, při akcích pro veřejnost. Je moc 
příjemné mít komu zavolat, když po-
třebujete velké auto na převoz vě-
cí nebo když je potřeba něco upéct 
na akci pro děti. Všem našim dob-
rovolníkům patří velké díky i můj
obdiv.

JIŘÍ MACHÁNĚ 

Azylový dům pro těhotné ženy a matky s dětmi v tísni v Hamrech u Hlinska. 

PAVLA
GLOGAROVÁ 
vede Azylový
dům pro
těhotné ženy 

(a matky s dětmi) v tísni, 
který se nachází na úpatí 
Českomoravské vrchoviny. 
Je to útočiště těch
nejmenších, v tomto
světě dosud nepatrných,
a jejich maminek. 
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Na fasádě našeho azylového domu 
našly svůj domov vlaštovky. O tom, že 
si pod krovy postavily domeček, jsme 
se dozvěděli z hlásků ptačích mimin 
v průběhu léta. A jak už to bývá, po-
byt ptačích stvoření vyvolal v obyva-
telích domu různé reakce. Někteří ra-
dili ptáčkům pobyt zakázat, jiní by je 
podpořili také v příštím roce. Co s ni-
mi? Nechat vlaštovky na fasádě i s při-
jetím důsledků jejich života (které fa-
sádě právě nesvědčí), anebo jim dát 
jasně najevo, že tam nepatří? No, byla 
z toho celoletní diskuse se zaměřením 
„Jak to uděláme příští rok?“.

„Příští rok“ si pracovnice domu 
všimla, že na místě, kde zbylo torzo 

po hnízdě, se objevuje základ rekon-
struovaného ptačího domku. Zvítězila 
v ní ta praktická část mysli a se smetá-
kem v ruce se jala vysvětlovat vlaštov-
kám, že si pro svůj byt budou muset 
najít jiné místo. Později líčení tohoto 
příběhu mnohé pobavilo: pracovnice 
azyláku mává z okna v prvním patře 
smetákem a zároveň ji jistí její kolegy-
ně tím, že jí „přilehla“ nohy, aby v zá-
palu boje nevypadla z okna. Možná se 
tomu smály i ty vlaštovky. Výsledkem 
bylo, že šum křídel kolem krovů ustal. 

Vzbudily se ale výčitky v mysli so-
ciální pracovnice, která přece jen své 
jednání zpětně prožívala jako málo so-
ciální. Kde si teď ti malí ptačí tvorové 

najdou místo k výchově dětí, když jim 
to ani v azyláku pro maminky s dětmi 
v tísni nedovolí, že? Příštího dne zrána 
pracovnice bezděčně pohlédla vzhů-
ru, a co nevidí. Na fasádě sedí vlaš-
tovka (podotýkám, že na úplně stej-
ném místě) a očividně pracuje s chutí 
usilovnou. Staví. Pracovnici se mihne 
v hlavě cosi o etických dilematech so-
ciální práce a rychle zmizí. Ať si tedy 
vlaštovka v klidu staví dál. 

Cestou do kanceláře jí to došlo: Být 
jako vlaštovka! Nebát se stavět domov 
tam, kde ho jiní boří, maří, komplikují. 
Nebát se začít stavět znova i na zbo-
řeništi. Jít za tím, aby byla věrná své-
mu poslání vystavět domov, vyvést 

děti, vychovat je a vypustit ven. Jako 
vlaštovka. Stala se jí příkladem nejen 
v tom, jak se chovat skutečně sociál-
ně (to by bylo zoufale málo), ale jak 
se chovat jako matka, jako služebnice 
života, jako křesťan. 

A ještě je tu jiná paralela. Kolikrát 
už obyvatelkám azylového domu ně-
kdo zboural jejich hnízdo. Najdou zde 
v azylovém domě v Hamrech někoho, 
kdo jim ukáže, že má cenu začít sta-
vět znova, začít stavět i na zbořeniš-
ti? A jestli se nenajde taková lidská by-
tost, bude jim o tom muset zašvitořit 
vlaštovka…

PAVLA GLOGAROVÁ

Jak se staví domov po vzoru vlaštovčím

Co se dělo v azylovém domě

Zahrada azylového domu bývá v létě i v zimě oblíbeným místem her jeho
malých obyvatel. 

 V minulém roce zde 22 dětí nalezlo dočasný domov. I Milánek tady oslavil své 
první narozeniny. 

Klientky azylového domu pomáhaly při zdobení propagačních perníčků.
Šlo jim to od ruky jedna radost.  

A tady se zapojily do příprav na „Misijní štrůdlování“, akci věnovanou
Papežskému misijnímu dílu. I tentokrát stál výsledek za to. 
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Dům Betléma nenaroze-
ným v Hamrech u Hlinska 
slouží nejen jako Azylový 
dům pro těhotné ženy 
v tísni. Již v době, kdy se 
tato budova rekonstru-
ovala, se počítalo také 
s pěstounskou péčí. 

Pro přijetí dětí, které pěstounskou pé-
či potřebují, je v domě vyčleněn sa-
mostatný byt. Tuto péči jim poskytuje 
pěstounka Zita Rozholdová.

V životě pěstouna se střídají ob-
dobí, kdy se o dítě stará, s obdobím, 
kdy je připraven pro někoho dalšího. 
„Zrovna jsem prožívala toto mezido-
bí připravenosti. Ubíhal den za dnem, 
až se jednou odpoledne ozval telefon. 
Volala paní z úřadu: Je třeba postarat 
se o dvouapůlletou holčičku a její mě-
síční sestřičku, vzala byste je k sobě 
obě?“ vypráví Zita Rozholdová. 

Aniž měla čas nad tou otázkou kdo-
víjak přemýšlet, odpověděla, že ano. 
„Pak je tedy potřeba si pro děti dnes 
odpoledne zajet a převzít si je,“ ozva-

lo se z telefonu. „Odpověděla jsem, 
že zkusím sehnat auto, a v hlavě se mi 
začal odehrávat scénář, co vše musím 
zařídit, abych se za pár hodin mohla 
starat o dvě malé děti,“ popisuje první 
minuty nového úkolu pěstounka. 

Za tři hodiny už seděla s oběma 
holčičkami v autě na cestě za nákupy. 
„Překotně jsem si dávala dohromady, 
co teď narychlo potřebujeme, aby-
chom zítra mohli začít den ve třech. 
Doma jsem se pustila do vybalová-

ní obou dětí a snažila se reagovat na 
hravý zájem starší holčičky o vše nové. 
Miminko zatím odevzdaně leželo a če-
kalo, až ho nakrmím,“ přibližuje prv-
ní minuty společného života s novými 
dětmi paní Zita. Do večera ji čekala 
ještě hromada práce: nachystat po-
stýlky, kočárek a vše další, co pro dě-
ti potřebovala. Musela se zorientovat 
v hromádkách oblečení, které dovezla. 

„Ten první den mi dal pořádně za-
brat. Když jsem večer uložila obě děti 
ke spánku, honila se mi hlavou spous-
ta věcí. Přemýšlela jsem nad nečeka-
nými zážitky pěstounského života, kte-
ré dokážou člověka postavit do pozice 
okamžité připravenosti a ochoty ne-
chat své zájmy stranou a nasadit se ve 
prospěch svěřených dětí. Nebyly to 
první děti, o které jsem se starala, ale 
že budou hned dvě, to mne překvapi-
lo,“ vzpomíná Zita Rozholdová. První 
noc téměř nespala. 

Co dvě hodiny krmila miminko 
a mezitím přemýšlela nad Boží pro-
zřetelností, která řídí kroky nás všech 
a dokáže skloubit životy různých lidí 
tak, že se potkají v určitém čase na 
určitém místě, aby mohli žít vzájemně 
jeden pro druhého.

„Svěřené děti nemusí mít všechno, 
ale musí se cítit přijaté. Nemusí mít to 
nejlepší, ale musí být milovány. Je to 

dobrá zkušenost pro další životní si-
tuace, které mi život může postavit do 
cesty,“ říká Zita Rozholdová. 

Starší holčička se postupně zabyd-
lela a cítí se v Hamrech jako doma. 
I miminko se má k světu a jeho úsměv 
je pohlazením pro pěstounku i pro kaž-
dou návštěvu. 

A jak se pěstounce a dětem daří po 
několika měsících společného života? 
Chodí do lesa, na houpačky i na výlety. 
Učí se poznávat zvířátka i „číst“ knížky. 
Společně vaří, perou, hrají si a zažívají 
krásné i náročné chvíle. „Průzračnost 
dětského světa je podnětná. Učím se 
spolu s dítětem úžasu nad každým 
broučkem či květinkou, zahlédnout 
radostný úsměv v očích, když se po-
daří obout si papučky, vylézt na židli 
nebo najít odložené brýle. Dětský svět 
je obohacující a pulzuje v něm radost-
ný úžas nad stvořeným světem. Jsem 
vděčná, že smím spolu s těmito dět-
mi prožívat čas jejich dětství, čas ro-
zesmátých očí i odřených kolen, jejich 
sveřepé urputnosti vylézt i tam, kam 
to nejde. Smím být u toho, když se ně-
kolikaměsíční miminko učí reagovat 
na své okolí i poznávat samo sebe. 
Děkuji Bohu za tento dar a věřím, že 
chvíle, které prožijeme spolu, obohatí 
jejich další život,“ uzavírá Zita Rozhol-
dová. (mho)

Jiří jezdil do azylového 
domu v Hamrech roky ja-
ko dobrovolník. Stál u po-
čátků celého díla a dnes, 
kdy už si užívá zaslouže-
ného důchodu, pomáhá 
v domě jako  údržbář.

Je ochotný i vynalézavý, a tak se pro 
pracovnice i klientky domu rychle stal 
někým, kdo si ví rady i s tím, co už se 
opravit snad ani nedá. Umí si poradit 
s kočárkem i pokaženou hračkou, vy-
mění tekoucí baterii, dokáže vydláždit 
zahradní altán i postavit krb, opravit pa-
dající omítku i odvést různé truhlářské 
práce, které jsou v domě potřeba. 

Vypoví-li službu motorová sekač-
ka, vezme kosu a myslí mu prochá-
zejí vzpomínky na mládí, kdy kosou 
tak často sekával. Jde mu to bravur-
ně i teď.

Ale není to jen opravář ulomených 
pantů, pokažených klik či ucpaných 
odpadů. Když se objeví na chodbě či 
v dílně nebo na zahradě, je radost jej 

potkat. Dýchá z něj dobré otcovské 
srdce i ochota druhým pomáhat. A tak 
rád vyslechne trampoty klientek, po-
chválí dobrý koláč, a když se na zahra-
dě k jeho kolečkům plným trávy při-
plete dvouletá holčička, s úsměvem 
ji vysadí na hromadu a sveze cestou 
na kompost. Také kluci se chtějí přidat 

k jeho dílu, a tak se s plným zaujetím 
drží sekačky. Pan údržbář hlídá správ-
ný směr a společně sečou zahradu.

Víte, kdo je to údržbálek?
Není to skřítek, který vše opraví. 
Ani speciální nářadí. Šestiletý Toník 

z azylového domu přesně ví, o koho se 
jedná. Na vlnkách života se do azylo-
vého domu dostal spolu s maminkou. 
Zvídavě se pohyboval po budově, až 
ho zaujalo dění v dílně, kam zablou-
dil při bloumání po zahradě. Nakou-
kl dovnitř a setkal se s úsměvem jaké-
hosi pána. Slovo dalo slovo, a Toník 
získal nové „pracovní místo“ u pon-
ku. Tam se směl pustit do práce s pil-
kou. V dílně pana údržbáře se mu líbi-
lo více než v pokoji u maminky, to dá
rozum.

Druhý den ráno nikdo moc nechá-
pal, když se Toník začal shánět po 
„tom pánovi“, a sotva se v domě ob-
jevil Jiří v montérkách, vyvolával Ton-
da na chodbě: „pane údržbálku, pane 
údržbálku,“ a s odvahou lovce i rych-
lostí blesku jej pronásledoval na jeho 
obchůzce areálem.

Pan údržbálek se Tondy „zbavoval“ 
jen pod výhrůžkou maminky, která tu 
a tam zjistila, že „ten kluk zase zdrhl“, 
a bylo potřeba jej přece jen občas do-
nutit něco sníst. 

Možná Toník ani netuší, co mu svět 
pana údržbálka dal do života. Určitě 
ale kus světa pohody a mužské prá-
ce, která klučičí svět činí tím pravým 
ořechovým.

ZITA ROZHOLDOVÁ

Různé tváře našeho pana údržbáře

(Ne)všední dobrodružství pěstounského života

Nechat se od Jiřího svézt na hromadě trávy je velká radost. 

Pěstounka Zita Rozholdová



14 /  Betlém nenarozeným

„Je to oáza, 
kde člověk 
nabere sílu 
a chuť žít dál 
s láskou

a radostí, i když život
není vždy jednoduchý,“ 
líčí svou zkušenost
s Poradnou Cesta
těhotenstvím jedna
z klientek. „Poradna
již téměř 14 let nabízí
pomocnou ruku dětem 
od početí skrze
doprovázení a podporu 
jejich rodičů,“ přibližuje
vedoucí poradny 
IVA KŘENKOVÁ.

S čím se na vás těhotné ženy
v poradně obracejí?
Je to různé. Obracejí se na nás jak tě-
hotné ženy, které se ocitly v tíživé situ-
aci, tak i maminky, které své dítě oče-
kávají a chtějí se na těhotenství, porod 
a péči o miminko lépe připravit. 

Co jim můžete nabídnout?
Ženám, které jejich těhotenství něja-
kým způsobem překvapilo, nabízíme 
prostor ke sdílení a hledání řešení for-
mou poradenství, zprostředkování 
kontaktů na další odborníky, na azy-
lové domy i možnosti ubytování v na-
šem Azylovém domě pro těhotné ženy 
v tísni. Pokud je to potřeba, pomáhá-
me také se zajištěním základní výba-
vičky pro miminko. V nabídce porad-

ny jsou i konzultace s dulou a stále 
častěji využívané semináře týkající se 
těhotenství, porodu i péče o děti.

Zmínila jste se, že v poradně
nabízíte konzultace s dulou. 
Co pojem dula znamená?
Výraz dula je  převzat z řečtiny a ozna-
čuje ženu, která pomáhá a pečuje 
o potřeby těhotných žen. Sdílí s nimi 
vše, co je ohledně porodu, těhotenství 

i péče o dítě zajímá. Slovy jedné kli-
entky se dá říct, že dula je máma, kte-
rá pomáhá jiné mámě, je to pomoc-
nice života, povzbuzující, dodávající 
odvahu.

Nabízíte aktivity nejen pro těhotné,
ale i pro rodiče. Kde se jejich
potřeby z vaší zkušenosti prolínají?
Stává se, že rodiče potřebují podpo-
ru i po narození dítěte, a pak je pro 

ně mnohem snazší přijít do již zná-
mého prostředí. Navíc rodiče s dět-
mi, kteří do poradny přicházejí, mo-
hou mít v budoucnu další děti a téma 
těhotenství pro ně může být znovu
aktuální.

Rodiče s dětmi do čtyř let se v po-
radně setkávají při vzdělávacích pro-
gramech zaměřených na rozvoj rodi-
čovských kompetencí. Využívají také 
videotrénink interakcí k podpoře ko-
munikace a vztahu s jejich dětmi. 

Toto zaměření na podporu vzta-
hu rodičů a dětí již v době těhoten-
ství a prvních let po narození vidíme 
z hlediska prevence a zdravého vývo-
je osobnosti dítěte jako zvláště důleži-
té.

Co vás na vaší práci v poradně těší?
Tak toho je více… Často si uvědomuji, 
že je to vlastně výsada, že můžeme 
takto pomáhat životu. A také jsem 
vděčná, že v tom nejsme sami. Bez na-
šich nenápadných pomocníků by ani 
naše služba v poradně nebyla možná: 
mám na mysli především naše dárce, 
spolupracovníky, dobrovolníky i další 
podporovatele. Vybavil se mi teď tře-
ba voňavý a pečlivě srovnaný balíček 
s oblečením pro miminko, který před 
pár dny do naší poradny v Ostravě po-
slala jedna dárkyně z Prahy. Takových 
vstřícných kroků je bezpočet.

A každý den s sebou přináší další 
milá povzbuzení.

Jsem ráda, že se téma ochrany ne-
narozených dětí a úcty k životu od po-
četí dostává stále více do povědomí 
naší společnosti, a to i díky iniciativám 
dalších organizací. Tedy když se žena 
dnes ocitne v tísni kvůli svému těho-
tenství, může si vybrat ze široké škály 
pomoci v poradnách na různých mís-
tech naší republiky i v domech pro tě-
hotné matky. Je tu i možnost náhradní 
rodinné péče či další formy pomoci. 
Zkrátka dnes už tato těhotná žena ne-
musí být tak bezradná jako třeba před 
deseti dvaceti lety.

JIŘÍ MACHÁNĚ

Oáza nejen pro počaté děti a jejich mámy

Stává se, že rodiče potřebují podporu i po narození dítěte. 

Záměr pomáhat těhotným matkám,
kterým tíživé životní podmínky brání v přijetí

počatého dítěte, se zrodil již v roce 1993.

Toto hledání dostalo oficiální podobu založením Betléma
nenarozeným v roce 1997. Nadační fond se stal vlastníkem

budovy azylového domu, kterou s pomocí mnohých
dárců a dobrovolníků za tímto účelem zrekonstruoval.

V roce 2002 nadační fond založil a dlouhodobě
podporuje Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu, 

která nabízí konkrétní pomoc těhotným ženám
a rodičům s dětmi v Poradně Cesta

těhotenstvím v Ostravě i v Azylovém domě pro
těhotné ženy tísni v Hamrech u Hlinska. 
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Protože jsem v té době čekala děťát-
ko, rozhodla jsem se navštívit Poradnu 
Cesta těhotenstvím. Potěšil mě milý 
přístup pracovnic i příjemné prostře-
dí poradny. Spolu s manželem jsme 
tam chodili na přípravu na porod. Du-
la nám pomohla vypracovat porod-
ní plán a trpělivě odpovídala na naše 
otázky. Po čase jsem nečekaně (i když 
jsem si to v skrytu srdce přála) znovu 
otěhotněla. V té době jsme však byli 
v těžké životní situaci a já začala váhat: 
„Mám si dítě nechat, nebo ne?“ A tu 
mi poradna opět přišla vhod. S res-
pektem a láskou sdíleli mé bolístky, 
pomohli mi uvědomit si některé věci 
a nový život v sobě přijmout. I part-
ner se dost zamyslel a pochopil. Oba 
jsme se začali těšit na naše miminko. 

Ke konci třetího měsíce ale našemu 
děťátku přestalo bít srdce. Dozvěděla 
jsem se to u gynekologa, když jsem šla 
na běžný ultrazvuk, a byl to pro mne 
šok. Potřebovala jsem se s dítětem 
rozloučit, přijmout jeho úmrtí. I tehdy 
mi v poradně pomohli najít cestu dál. 

KRISTÝNA

V každém těhotenství jsem trpěla 
v prvním trimestru silnými celodenní-
mi nevolnostmi. Tentokrát však trvaly 
mnohem déle a skutečně jsem byla na 
pokraji svých sil. I když jsme toto na-
še už páté dítě chtěli a měli z něj ra-
dost, v průběhu těchto nevolností mě 
provázela obrovská krize pochybnos-
tí, zda vůbec budu schopná je dono-
sit. V těchto dlouhých bezútěšných 

dnech jsem pochopila, jak těžké musí 
být odolat tlaku okolí a postavit se za 
život svého dítěte. Myslím si, že právě 
v tom spočívá krása a síla vaší práce 
v poradně, že stojíte po boku mamin-
kám a podáváte jim pomocnou ruku, 
aby na cestě těhotenstvím nezůstaly 
opuštěny. MARTA

Na poradnu jsem se obrátila, když 
jsem si nevěděla rady se svým dvou-
letým synem. Musela jsem se odstě-
hovat od partnera a byla jsem skoro 
bez příjmu. A tak jsme s malým ně-
jakou dobu přespávali různě u zná-
mých, než jsem našla ubytování v jed-
nom azylovém domě. Tam jsem se 
dozvěděla o poradně. Uvědomovala 
jsem si, že malého to, co v poslední 

době zažil, dost poznamenalo. Čas-
to plakal, bál se cizích lidí. Byla jsem 
vyčerpaná a těžko jsem zvládala jeho 
návaly vzteku. A tak jsem se v porad-
ně domluvila s paní videotrenérkou, 
že nás kamerou natočí, jak si se synem
hraju. 

Už po první nahrávce jsem přišla 
na několik věcí, které mi pomohly. 
Zjistila jsem, že když se mu více věnu-
ju, třeba si k němu sednu, dívám se na 
něj a mluvím s ním o tom, co ho zají-
má, on pak taky víc vnímá mě. A pak 
se rychleji domluvíme, ani mě to tolik 
nestojí, naopak nás to oba těší. 

JANA

Jména klientek jsou z důvodu
zachování jejich anonymity změněna.

Příběhy z Poradny Cesta těhotenstvím 

Během vzdělávacích programů pro rodiče jejich děti rády prozkoumávaly hrací
koutek poradny. 

Na semináři zaměřeném na masáže kojenců si děti užívaly něžných doteků 
svých maminek. 

Rodiče hovořili s odborníky o různých tématech, týkajících se života s dětmi, 
těhotenství, porodu i výchovy dětí. 

Maminky v poradně nacházely podporu, radu, pomoc, ale také třeba kočárek 
pro své miminko. 

Z pestrého života poradny 
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V běhu všedního dne spěchám do 
skladu azylového domu, abych vyho-
věla prosbě jedné klientky: „Víte, nějak 
poslední dobou zapomínám, je toho 
na mě moc. Neměli byste tu na půjče-
ní nástěnku? Abych měla ty úkoly po-
řád na očích.“

Oceňuji klientčinu snahu a ve sna-
ze jí vyhovět a s vědomím, že i já za-
pomínám, spěchám raději do skladu 
hned. Očima projdu známé kouty. 
Aha, tady. V rohu se tísní pár zapo-
menutých korkových nástěnek. Ně-
které zub času už nakousl, jiné jsou 
ještě hezké. Šmahem jednu popadnu, 
když tu uvidím známý obraz, který už 
jsem dlouho neviděla. Logo naší or-
ganizace. Dlaně, jež kryjí nenarozené 
dítě. Kryjí a chrání. Pomalu ten obraz 
vytahuji. Také už jej čas poznamenal. 

Pomalu z něj setřu prach. Najednou 
mi připadá, že symbol našeho snaže-
ní není ve skladu tak říkajíc na svém
místě. 

Sem nepatří, je třeba vynést ho ji-
nam, dát mu lepší místo, bleskne mi 
hlavou. I samotným nenarozeným je 
třeba dát jiné místo. Předně v našich 
srdcích, v srdcích těch, kdo jim a je-
jich matkám pomáháme. Vystavit tato 
pomalu, a přece tak dynamicky vyví-
jející se tělíčka na světlo. Nikoliv de-
monstrativně, nikoliv provokativně. 
Ne s tím, že chci něco sdělit světu, ale 
s tím, že primárně chci něco sdělit so-
bě.

Symbol chráněného dítěte skončil 
opřený na krbu, obdivované solité-
ře sálu azylového domu. A já jdu po-
malu do schodů s nástěnkou, kterou 
klientka vítá ve svém pokoji. V bříšku 
se jí houpe šestnáct týdnů „starý“ mr-
ňous. Jeho máma, všemi odsuzovaná, 
odborníky diskutovaná, nepřijímaná, 
odepsaná… mi dnes nechtěně dala lek-

ci. Ani to neví. Život maluje zajímavé 
kousky. Odepsaná matka se svým mi-
minkem pod srdcem školí pomáhající-
ho profesionála. Běda tomu, kdo roz-
hoduje o tom, kdo má, či nemá právo 
na život. A šťastný ten, kdo je těmito 
„prcky“ poučován.

 PAVLA GLOGAROVÁ

Symbol zamčený ve skladě
Život v azylovém domě se od jeho otevření
v roce 2008 den za dnem. Že pobyt
tady má být novým začátkem pro jeho klientky a jejich
děti, s tím počítáme automaticky. Ale
skutečný život vždy překvapuje. A tak se často
musíme znovu učit i my, jeho pracovníci.

–  vlastním postojem úcty k lidskému živo-
tu od početí, modlitbou, poskytnutím 
základní lidské opory a naděje na řeše-
ní

–  předáním kontaktů ženě, která se v dů-
sledku těhotenství ocitla v tíživé situaci:

AZYLOVÝ DŮM 
PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI
Hamry 107, Hlinsko, tel.: 733 125 261

PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM
Českobratrská 1229/13, Ostrava, 
tel.: 605 329 232

–  svými podněty pro naši činnost
–  materiální pomocí
–  odesláním dárcovské SMS ve tvaru 

DMS BETLEM 30 na telefonní
číslo 87 777. Cena je 30 Kč.
Můžete přispívat i trvale odesláním
SMS ve tvaru DMS TRV BETLEM 30.
Částka 30 Kč Vám bude odečtena
automaticky každý měsíc.
Více na www.darcovskasms.cz

–  jednorázovým či pravidelným finanč-
ním darem na účet veřejné sbírky
číslo účtu: 

2100409371/2010
var. symbol 317

 Kontaktní údaje:
Nadační fond Betlém nenarozeným, 
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava,
www.nfbetlem.cz, 
tel.: 739 354 269, kontakt@nfbetlem.cz.

 Bankovní spojení:
Fio banka, transparentní účet veřejné
sbírky číslo: 2100409371/2010, 
var. symbol: 317.

V případě převodu z účtu na účet uveďte 
prosím svou adresu, abychom Vám mohli 
zaslat potvrzení o daru pro daňové účely. 
Veřejná sbírka nadačního fondu je schvá-
lena osvědčením č. j.: MSK 42272/2016.

Všichni můžeme vytvářet Betlém počatým dětem…

www.nfbetlem.cz

Srdečně Vás zveme na
Putování ke kořenům 2017, 
kde se každým rokem
scházíme s dárci a přáteli
tohoto díla vždy 28. září, 
abychom společně putovali
na horu Radhošť
v Beskydech a vzájemně se 
povzbudili v úctě k životu. 
Těšíme se i letos na viděnou.

Děkujeme za Vaši podporu, modlitby a dary. Díky této pomoci můžeme dětem
a jejich matkám nabízet potřebné zázemí. Každý dar je pro nás znamením důvěry, 
které si vážíme. S vděčností pamatujeme v modlitbách na naše dárce i na ty, kteří nás 
již předběhli na věčnost. 


