
Při letošním Pochodu pro život jsem si 
během mše svaté při promluvě kardi-
nála Dominika Duky znovu uvědomil, 
jak jsem vděčný za to, že pevně stojí za 
ochranou lidského života.

Před patnácti lety jsem mu jako 
dobrovolník Nadačního fondu Betlém 
nenarozeným přijel s několika přáteli 

představit do jeho někdejšího působi-
ště v Hradci Králové projekt na rekon-
strukci rozsáhlé zdevastované budo-
vy na dům pro těhotné matky, které 
se nacházejí v tíživé situaci se svým 
nenarozeným dítětem. Dům, který 
jsme začínali rekonstruovat, stál v je-
ho diecézi. 

Požádali jsme jej tehdy také o mod-
litbu a požehnání díla. 

Potěšilo nás, jak začal okamžitě 
přemýšlet, jak by mohl našemu dílu 
pomoci. Jeho osobní, jednoznačná 
a vřelá podpora ochrany nenaroze-
ného života byla pro nás velkým po-
vzbuzením.

Otče Dominiku, 
děkujeme vám za 
svědectví vašeho ži-
vota.

 DUŠAN HOPP
dobrovolník

Nadačního fondu
Betlém nenarozeným

Rozzářená šeď všedních dnů

BETLÉM NENAROZENÝM
ŽIVOT JE DAR, KTERÝ JE POTŘEBA CHRÁNIT

Inzertní příloha Katolického týdeníku 43/2018 23. – 29. říjen 2018

Právě tak běží náš život. Podobných 
bylo i deset let života našeho azylo-
vého domu pro maminky, které chtějí 
navzdory svému okolí přivést své dí-
tě na svět. 

Povím vám příběh. Příběh, kte-
rý se zdál být na začátku neotevře-
ným květem, který ale vykvetl a uká-
zal svou krásu v podobě vysmáté 
školačky s divokými dlouhými vla-
sy. Bylo to první dítě našeho azylo-
vého domu. Ještě dnes si vybavuji 
její smích a „kohoutka“ na hlavě. Po 
měsících bojů o život, kdy máma by-
la pro a mnozí proti, přišla nako-
nec na svět a spolu s mámou našly 

útočiště v našem domě pro matky
s dětmi. 

V době po porodu již nikdo nezpo-
chybňoval, že je potřeba jí v životě po-
moci a nikoliv zvažovat, zda na něj má 
nárok. 

A tak „hurá na to“: psychologická 
podpora pro maminku, pro obě pak 
materiální pomoc, finanční zajištění, 
zdravotní péče, možnost bydlení, poz-
ději práce pro maminku, práce na se-
berozvoji, komunikaci, využití volné-
ho času… A tahle máma byla otevřená 
i pro duchovní souvislosti života. Má-
vali jsme jí na rozloučenou, protože 
najednou tu byla možnost bydlení. 

Vyzrálejší mamka, která ví, co chce, 
a zhruba zná směr cesty a má „fajne 
mimčo“, které okouzluje svět první-
mi krůčky. A pak opět ticho. Občas se 
ozvaly. Mají se dobře, finančně zvláda-
jí, přijedou se podívat. Slova: „Jejda, ta 
vyrostla.“ A pak zase skoro nic.

Až jednou. Jedna pracovnice naše-
ho azylového domu, která byla také 
v roli katechetky, čte seznam dětí, které 
letošní školní rok „vyfasuje“ v nábožen-
ství. Zaujme ji známé jméno. To je pře-
ce… to je to naše první dítě z azyláku!

Deset let jednoho života
Asi si umíte představit, co se nám všem 
při tomto příběhu odvíjí v hlavách 
i srdcích. Před deseti lety centimetro-
vý život, o kterém se rozhoduje, zda 
vůbec přijde na svět... (Vždyť říkají, že 
ono nic necítí a ani není vidět!) A pak 
holčička nastupuje ve druhé třídě do 
náboženství. To už by mohlo být mno-
hem jasnější cosi z tajemství jejího ži-
vota... Třeba i to, že o něm rozhodu-
je ještě Kdosi jiný. A stál a stojí na její 
straně. A bude tomu tak vždycky.

Těch deset let azylového domu 
z pohledu šedivého dneška můžeme 
vidět ještě v jiných barvách. V bar-
vách vděčnosti, když nás Stvořitel vy-
zývá: Pamatuj! Pamatuj na vše, co ti 
bylo darováno, a z vděčnosti se mnou 
spoluutvářej život, protože já navždy – 
navzdory všem lidským soudům – zů-
stanu jeho Garantem.

Je to zhruba rok a půl, co tato hol-
čička přistoupila k prvnímu svatému 
přijímání. A ve společenství dětí ji ne-
lze přehlédnout…

Dodatek pro ty, kdo chtějí návod: 
Vím o lidech, kteří se za tu malou od 
jejího početí modlí. Pomáhají i hmot-
ně její mamince, jsou jim k dispozi-
ci. Nejsou to profesionálové. Jsou to 
křesťané. 

PAVLA GLOGAROVÁ
vedoucí azylového domu 

Vážení 
přátelé,
dovolte mi, abych Nadační-
mu fondu Betlém nenarozeným 
a Obecně prospěšné společnosti 
Dlaň životu adresoval svůj srdeč-
ný pozdrav a přání, aby vaše úsilí 
pokračovalo a rozvíjelo se s vytr-
valostí a upřímným zájmem o dů-
stojnost člověka od jeho početí. 
Zvedat hlas na obhajobu života 
a napínat síly na pomoc konkrét-
ním potřebným lidem v nouzi je 
velkým dílem, kterému Bůh ne-
přestává žehnat. 

Před lety jste mi přišli před-
stavit svůj záměr vybudovat dům 
pro těhotné matky, které nut-
ně potřebují pomoc a podporu. 
Letos si připomínáte již 10. vý-
ročí otevření tohoto domu a je-
ho služby potřebným. Těší mne, 
že jsem skrze vaši návštěvu mohl 
stát u počátku díla, které mnoha 
těhotným ženám i jejich dětem 
poskytlo pomoc v pravý čas.

Přeji vám odvahu a sílu jít stále 
vpřed, i když to v dnešní společ-
nosti nemusí být vhod. Ať neztrá-
cíte ze zřetele Toho, kvůli které-
mu toto dílo započalo, a který je 
po léta vede. 

A ať s láskou a vytrvalostí po-
máháte těm nejmenším z nás…

S požehnáním
+ kardinál Dominik Duka

Návštěva, která dala křídla Betlému nenarozeným 

Znáte to – den jak den, nic zvláštního se neděje.
Občas se toho pak zase děje až moc. A pak
znovu suchopár všedních dnů a únavy.
Drama i klidná hladina. 

První miminko azylového domu... ... po deseti letech. 
Snímek archiv azylového domu 
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ZDEŇKA 
SCHREIERO-
VÁ pracuje 
už několik let 
jako psycho-
ložka v Azy-

lovém domě pro těhotné 
ženy v tísni v rámci pro-
jektu Cesta mateřstvím. 

Klientkám azylového domu jsou 
služby psychologa nabízeny
zdarma. Jak jim v odvaze „říci si“
o tyto služby pomáhá azylový dům? 
Bez podpory pracovnic azylového do-
mu by některé klientky vůbec neby-
ly motivované k psychologické péči 
o sebe a své děti. Některé maminky 
neměly ve svém dětství dobře nasyce-
né své potřeby, těžko se jim pak uspo-
kojují potřeby vlastních dětí. Nejsou 
k sobě ani k dětem dost vnímavé. Ně-

kdy mají z psychologa i obavy a myslí 
si, že je bude někdo posuzovat, zjišťo-
vat, co není v pořádku. Daří se nám je 
k této službě dovést, vysvětlit jim je-
jí přínos. Já si pak s každou klientkou 
vytvářím postupně bezpečný terapeu-
tický vztah, jehož základem je důvěra 
a vzájemný respekt. V této intenzivní 
podobě by pro maminky byla služba 
psychologa finančně prakticky nedo-
stupná. My ji poskytujeme zdarma 
a organizace tyto služby hradí přede-
vším z nadačních příspěvků. 

S čím se klientky ve svém 
životě nejčastěji potýkají, co 
je pro ně obtížné a náročné? 
V čem potřebují podpořit?
Setkávám se s ženami, které měly 
těžké dětství a dospívání, mají složi-
té nedořešené vztahy s rodinou, čas-
to jim chybí podpůrná síť blízkých lidí, 
na které by se mohly obracet. V tera-
pii se pak snažím  ošetřit tyto rány na 
duši a to umožňuje klientce jít dále 
životem o něco svobodněji. Uvědomí 
si své potřeby, poznají své přednos-
ti a možnosti, aby se necítily jen vlá-
čené osudem, ale byly naopak silněj-

ší, schopnější, vytvářely a vyhledávaly 
zdravější vztahy. Ve skupině klientky 
trénují lepší řešení konfliktních situa-
cí, prohlubuje se jejich schopnost vcí-
tit se do druhého, učí se chránit sa-
my sebe. Třeba tím, že si drží zdravě 
hranice. 

Čím to je, že ženy, kterým po-
máháte, odcházejí ze setká-
ní s vámi odhodlanější žít 
svůj život takový, jaký je?
Zajímavá otázka. Věřím, že se cítí být 
přijaté se vším, co k nim patří. Ule-
ví se jim. Uklidní se. Uvidí sebe jako 
hodnotné bytosti. Dostanou se více 
do kontaktu samy se sebou i se svý-
mi dětmi. 

Který příběh vás osobně zasáhl? 
Jsem taky žena a máma. Hodně mě 
dojímá, jak mladé ženy, které to měly 
v životě tak bolestné a složité, dokážou 
kvůli svému dítěti např. přestat brát 
drogy, opustí pohodlí života „jen pro 
sebe“ a starají se o své děti co nejlé-
pe a pracují na sobě, aby se staly lepší-
mi matkami. Zasahuje mě, jak některé 
ženy u nás rozkvetou, získají větší se-

bevědomí, začnou komunikovat rov-
nocenně, vytvoří si tu cenná přátelství 
s ostatními klientkami. Konkrétně mě 
napadá jedna bývalá klientka, mladá 
žena, která žila v nešťastném manžel-
ství. Muž ji psychicky týral. Našla od-
vahu odejít od něho s malou dcerkou. 
Vůbec si nevěřila, byla velmi vyčerpa-
ná, nejistá. Během krátké doby u nás 
nabrala sílu, sebevědomí, pomohla jí 
naše důvěra v ni. Dnes žije samostat-
ně, má pěknou práci, bydlení, holčič-
ku má ve své péči. Velmi se posunula 
i v jednání s otcem dívenky. Tyto příbě-
hy jsou pro nás pohlazením po duši.

Musí vás těšit, když vidíte,
že vaše práce má smysl.
Co vás na ní těší nejvíc? 
I velmi drobné pokroky. Je dobré mít 
trpělivost, netlačit rychle na změny, 
dát ženám čas, aby dozrály. Těší mě, 
když vidím, jak jsou jejich děti u nás 
v bezpečí, jak se zklidní, rozradostní. 
A velmi mě motivuje, když mi mé ko-
legyně dávají zpětnou vazbu, že jsem 
užitečná v týmu – báječném týmu lidí, 
vyzrálých a neustále profesně rostou-
cích.  JIŘÍ MACHÁNĚ 

Už čtvrt století existuje Betlém nenaro-
zeným, zároveň jsme si letos připomně-
li 15. výročí otevření poradny Cesta 
těhotenstvím a 10. výročí otevření Azy-
lového domu pro těhotné ženy v tísni. 
Chceme za to děkovat – Bohu i vám, 
kteří jste nás v našem úsilí podpořili.

Občas v sobě pociťuji jakousi ne-
jasnou výčitku vůči komusi fiktivní-
mu (protože nevím, proti komu bych 
ji konkrétně namířila), že „mám toho 
moc, nestíhám, jsem unavená, kdy-

bych tak měla chvíli času, co po mně 
ještě chcete, nedělám toho dost?....“ 
A pak se začnu trochu stydět a zpyto-
vat svědomí. Mám k tomu dva důvody. 

Tím prvním je odpověď na otázku, 
kolik času strávím opravdu smyslupl-
ně a kolik jej ztratím věcmi nedůleži-
tými nebo těmi, které se smysluplně 
a důležitě jen tváří. Je uspěchaná do-
ba nebo jsem spíše uspěchaná já? Ne-
mám snad možnost volby, co udělám 
s časem, který mi byl dán? Druhý dů-

vod ke zpytování svědomí se ve mně 
poznenáhlu mění ve vděčnost. Není to 
krásné, že se mnou Bůh počítá a oče-
kává ode mne nasazení pro své věci? 
Že mi věří, že unesu i nějakou tu pro-
bdělou noc či den k prasknutí nacpaný 
úkoly ve službě životu, ať už má podo-
bu modlitby u lůžka umírajícího nebo 
bdění u plačícího dítěte, které nemůže 
spát, protože mu rostou zoubky, nebo 
úmorného schůzování a hledání cesty, 
jak společně s ostatními unést svěře-

ný úkol, třeba péče o děti před naro-
zením v Betlémě nenarozeným. Ne-
ní to krásné, že nám Bůh svěřil svou 
Zemi a své děti, abychom se o ně
postarali? 

MUDr. MARIE
GLOGAROVÁ

předsedkyně
správní rady

Nadačního fondu
Betlém nenarozeným

Těší mě i drobné pokroky 

První holčička azylového domu. Její příběh naleznete na titulní straně této
přílohy Betlém nenarozeným.  

K rekonstruované budově byla přistavěna veranda. Slouží nejen jako prostor 
pro uložení kočárků, ale také chrání budovu před zbytečným únikem tepla. 

Díky Bohu i vám, že se naše dílo daří 

2008
2009
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Byl jsem teprve krátce knězem, když 
jsem několik let po sobě doprovázel 
duchovní cvičení pro matky s dět-
mi jednoho domu pro záchranu ne-
narozeného života. Byl to právě prů-
nik do nesnadných životů těchto 
matek, který mi pomohl odhalit ta-
jemství, které považuji za největ-
ší objev svého kněžského života. Se-
tkání s nelehkými osudy těch, se 
kterými se život nikdy moc nemazlil, 
mě vedlo k zamyšlením, kde berou ti-

to lidé sílu, kterou by jim mohli mnozí
závidět. 

Síla vykročit dál 
Byla to právě vděčnost, která těmto 
matkám dávala odvahu a sílu vykročit 
dál, která je povzbuzovala a inspiro-
vala. Byla impulsem, který rozhodo-
val o jejich napojení na vnitřní Bo-
ží posilu a radost, jejichž zdroj často 
zatím ani nebyly schopny samy iden-

tifikovat. Začal jsem tento můj objev, 
který mi mnohé z nich zprostředko-
valy, dohledávat v Písmu, v dějinách 
spirituality a v hloubce křesťanské 
liturgie, ale i ve vlastním životě a v ži-
votě jednoduše a prostě vděčných
lidí.

To, k čemu jsem dospěl, snad nej-
lépe vystihuje výrok papeže Pav-
la VI., který řekl, že ve vděčnosti se 
nejplněji uskutečňuje křesťanská
existence. 

Přeji nám všem, abychom si nikdy 
nenechali vyrvat ze srdce vděčnost, 
protože ta nás opravdu neuvěřitelně 
otevírá Boží síle a ra-
dosti.

A  d ě k u j i  p rá -
vě těm, kteří mi po-
mohli toto tajemství 
objevit.

P. MARTIN SEDLOŇ,
OMI

Můj největší objev kněžského života

Před deseti lety byl ote-
vřen Azylový dům pro tě-
hotné ženy v tísni. Ovliv-
nil životy 139 klientek 
a 179 dětí, které v něm 
za tu dobu našly pomoc 
a podporu. Zasáhl ale 
i do života regionu i lidí, 
kteří zde pomáhají. 

Pavel Šotola,
radní Pardubického 
kraje pro
sociální péči
a neziskový sektor
Azylový dům v Ha-
mrech je nedílnou 
součástí sítě sociál-
ních služeb v Pardu-

bickém kraji a velmi oceňuji profesio-
nální a zároveň lidský přístup, kterého 
se zde dostává všem matkám s dětmi, 
které se dostaly do složité životní si-

tuace. Značnou přidanou hodnotou 
této služby je i její duchovní rozměr, 
který doslova násobí naději na překo-
nání životních těžkostí a vede k novým 
začátkům. Do dalších let přeji vedení 
azylového domu i všem pracovníkům 
hodně sil, elánu a trpělivosti, aby dí-
lo, které zde vzniklo, se stále rozvíje-
lo a bylo nadále bezpečným zázemím 
potřebným.

Jolana Orlíková,
vedoucí azylových 
domů Nový Jičín 
a Straník, zástupce 
ředitele Charity
Nový Jičín

Netušila jsem, jak 
velkým obohacením 
a povzbuzením pro 

mou vlastní profesní práci bude ná-
vštěva oslavy deseti let hamerského 
azylového domu. Čekalo nás tu pro-
středí odlišné od jiných podobných 
zařízení, která jsem za svá léta praxe 
mohla navštívit. Velmi vkusně zařízené 
prostory, všude čisto, milá výzdoba. 
Zároveň velká profesionalita. Přesto, 
že zde nikde na zdi nevisel kříž, šlo té-

měř hmatatelně vnímat, že tento dům 
je naplněný atmosférou lásky k lidem, 
postavené na Lásce Nejvyšší. 

Patricie Pastyříková, 
fundraiserka
Nadačního fondu
Betlém nenarozeným
Oslavu založení azy-
lového domu bych 
nazvala „dnem ote-
vřených srdcí“, pro-
tože atmosféra, kte-

rá na mne za tu chvíli dýchla, by se 
dala vyjádřit slovy úcta k člověku, lás-
ka, pokora, nezištnost, radost ze ži-
vota. Nejsilnějším zážitkem pro mne 
bylo vystoupení bývalých klientek azy-
lového domu, které přišly i se svými 
dětmi, aby se s námi podělily nejen 
o zkušenosti z pobytu v domě, ale ta-
ké o to, jak se jim daří dnes. Určitě to 
od nich chtělo velkou odvahu. Proto 
bych ženám, které jsou v azylovém do-
mě dnes, přála, aby se se svou životní 
situací dokázaly poprat stejně dobře. 
A všem, kdo zde pracují a pomáhají, 
přeji, aby z nich pořád vyzařovalo to, 
co jsem mohla vidět na vlastní oči. 

Hana Jírů,
dobrovolnice
z Hlinska
Poprvé jsem azylo-
vý dům navštívila se 
svou rodinou, když 
tam hráli divadlo 
– krásnou pohád-
ku. Čekala jsem, že 

to bude pohádka pro děti, ale posel-
ství ukryté v pohádce bylo obohace-
ním i pro dospělé. Rádi se tam vrací-
me. Někdy je to s dětmi na dětský den 
nebo na pohádku, jindy je to na přá-
telské posezení u kávy s hostem a od-
borníkem na výchovu nebo rodinnou 
problematiku. Bonusem je také ob-
chůdek s oblečením, kde si za sym-
bolickou cenu můžeme udělat radost 
a odnést si pěkné kousky oblečení. 

V poslední době za maminkami jez-
dím s výtvarnými aktivitami, které ve-
dou k relaxaci, tvoření, a hlavně k se-
bepoznávání. Na tato setkání se těším. 
Jsou i pro mě zpestřením každoden-
ních povinností. Připomenou mi, jaké 
dary jsem dostala v dětství ve své ro-
dině i jakým pokladem je pro mě moje 
vlastní rodina.  (mach, mho)

Oslavili deset let azylového domu 

Dobrovolnické brigády, které začaly již v době rekonstrukce, pokračují napříč 
desetiletím až dodnes. Velké díky! 

Za deset let své činnosti azylový dům podpořil 139 matek se 179 dětmi.
Snímky archiv azylového domu

2014
2018
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První krůčky Betléma 
nenarozeným byly pro-
sté, nenápadné a tiché. 
Začínaly v srdcích těch, 
kdo si díky různým ži-
votním okolnostem 
uvědomili, že zabít 
počaté dítě je opravdu 
jen a jen zabití, i když 
je oficiálně dovoleno. 

A protože tomuto zabitím ohrožené-
mu životu chtěli pomoci, hledali mož-
nosti na tom místě, kde žili. Máma 
rodiny se zapojila ve škole do rodin-
né výchovy, jiný pomáhal nástěnkou 
v kostele, další se pustil do studií. V zá-
ří roku 1993 se zrodila myšlenka po-
stavit společně dům, kde by se ohro-
žené počaté děti mohly narodit a žít. 
Nevěděli jsme tehdy, čím přesně za-
čít, ale něco konkrétního jsme udělat 
chtěli. Proto jsme začali shromažďo-
vat prostředky, poklad, kterým by bylo 
možné udělat první kroky pro záchra-
nu ohrožených počatých dětí. Byl to 
opravdu poklad - mámy, děvčata, ba-
bičky i jiní přinášeli své prstýnky, ná-
ušnice, zlaté a stříbrné šperky. Právě 
tito dárci a jejich zlatý poklad se sta-
li nepřehlédnutelným svědectvím ne-
zištnosti a velkorysé lásky.

Založení Nadace
Betlém nenarozeným

V roce 1997 byla založena Nadace 
Betlém nenarozeným, která toto dí-
lo ukotvila v rámci tehdejší legislativy. 
Logo nadace - dvě lidské ruce chrá-
nící počaté dítě - vyjadřovalo sen i cíl 
organizace: zastřešit život nenaroze-
ných dětí.

Neznamenalo to jen zajistit jejich 
hmotné potřeby, ale dát jim také mož-
nost žít ve zralých mezilidských vzta-
zích. První verze stavby domu, kte-
rá obsahovala pokojíky a zázemí pro 
matky, pro rodinu otevřenou pěstoun-
ské péči i několik pokojíků pro ubyto-
vání starých lidí, protože i oni vytváří 
atmosféru celistvé lidské společnosti, 
byla na světě již v roce 1997. Hledali 
jsme konkrétní možnost, jak tento sen 
uskutečnit. Protože dům v tu dobu ješ-
tě nebyl k dispozici, chtěli jsme pomá-
hat tak, jak jsme mohli.

Poradna
Cesta těhotenstvím

Protože tím nejlepším způsobem, jak 
pomoci počatému dítěti, je pomoci je-
ho matce, otevřeli jsme v roce 2003 

v Ostravě poradnu Cesta těhoten-
stvím. Jejím cílem bylo nabídnout pro-
stor, kde by se těhotná žena mohla 
svobodně sdílet se svou situací i oba-
vami, hledat řešení a rozhodovat se 
pokud možno bez tlaku vnějších okol-
ností a podmínek. V té době již byla 
nadace Betlém nenarozeným trans-
formována podle zákona na nadační 
fond, který ovšem nemůže poskyto-
vat sociální služby. Proto jsme v ro-
ce 2003 založili Obecně prospěšnou 
společnost Dlaň životu, která svou 
konkrétní činností zaštítila poradnu 
a začala naplňovat poslání Betléma. 

Dům pro těhotné
matky s dětmi 

Myšlenka stavby, případně rekon-
strukce nějakého již existujícího domu 
na dům pro matky s dětmi, měla dlou-
hou historii, která se završila až v ro-
ce 2002. Tehdy jsme dostali nabídku 
daru bývalého penzionu v Hamrech 
u Hlinska v Čechách, která se sta-
la výzvou přicházející v pravou chví-
li. Zpočátku to tak ale vůbec nevypa-
dalo. Když jsme poprvé vstoupili do 
zchátralého domu, kde se na několik 
dlouhých let zastavil čas, přišlo nám 
téměř neskutečné, že by z této málem 
zříceniny mohl být časem dům, který 
jsme si přáli. Navíc Hamry od místa 
sídla nadačního fondu i bydliště větši-
ny dobrovolníků dělily dvě stovky kilo-
metrů. Rozhodování proto nebylo vů-
bec snadné. S důvěrou v Boží vedení 
i pomoc jsme tuto nabídku nakonec 
přijali a zavázali jsme se, že do 7 let 
od nabytí domu jej zrekonstruujeme. 
A tím začala další etapa naší dobro-
družné cesty.

Rekonstrukce azylového domu za-
čala v roce 2003 a byla pro nás kaž-
dodenním svědectvím Boží i lidské 
dobroty. Bylo to bláznivé – bez pro-
středků začít rekonstrukci, jejíž nákla-
dy se odhadovaly na 10 – 12 miliónů 
korun. Den za dnem a od jedné po-
třeby k druhé jsme se pokoušeli opírat 
se o Boha, se kterým jsme tuto cestu 
začali, a důvěřovali v zaslíbení evange-
lia. Bůh nás nezklamal a dosvědčoval 
svou věrnost. Projevila se také velko-
rysost mnoha dobrých lidí, kteří jez-
dili na pravidelné brigády. Byly to ho-
diny a hodiny společné práce, života
i hledání.

Velkým povzbuzením byla také fi-
nanční podpora lidí při první veřej-
né sbírce nadačního fondu i velkory-
sé dary jednotlivců i firem, které se do 
rekonstrukce zapojily. Během pěti let 
rekonstrukce se dům úplně proměnil 
a nadační fond vstoupil na další cestu 
svého hledání. 

Otevření domu
Když se blížila rekonstrukce ke konci, 
začali jsme si klást stále více otázku, 
jak zajistíme pravidelný provoz domu 
a začali jsme se na tyto okamžiky cíle-
vědomě připravovat.

Hledali jsme způsoby, jak získávat 
finance na provoz skrze granty a do-
tace, personální zajištění domu, ně-
kteří z nás dokončovali studia sociální 
práce… A všichni jsme se učili pravi-
delně odkládat ze svých příjmů pro-
středky k zajištění provozu. V lednu 
roku 2008 jsme pak s důvěrou v Boží 
pomoc i s pevným odhodláním udě-

lat vše, co je v lidských silách, dům
otevřeli. 

Život v azylovém domě
Po slavnostním otevření domu
25. ledna 2008 v něm začal obyčejný 
život s jeho radostmi i starostmi. Už 
v březnu se narodi lo první miminko 
jedné z klientek. Učily se nejen ma-
minky, které zde našly své zázemí, ale 
také my. Vždyť bylo třeba tolik věcí 
uvést v život. A vlastně se učíme do-
dnes. Někteří jako zaměstnanci, ji-
ní jako dobrovolníci. A dál se společ-
ně scházíme k pravidelným brigádám 
v azylovém domě. Zatímco tátové ro-
din zblízka i zdaleka se většinou pustí 
do práce na zahradě nebo do oprav, 
maminky uvaří dobrý oběd, jiní zas 
vytvoří program pro děti – zkrátka 
děláme vše pro to, aby prostředí do-
mu nabízelo lidské zrání v pěkných
vztazích. 

Oporou našeho snažení nám je 
skutečnost, že v průběhu času začíná-
me vnímat i širší vstřícnost k ochraně 
nenarozeného života ve společnosti 
i v církvi. Je zřetelné, že stále více lidí 
si uvědomuje, že o zlu potratů nestačí 
jen mluvit, ale že je potřeba konkrét-
ně pomoci těm, kteří se v této situaci 
právě ocitli. Povzbuzením nám proto 
byla také slova pomocného biskupa 
Ostravsko-opavské diecéze Martina 
Davida na festivalu Slezská lilie 2018 
v Ostravě: „Nadační fond Betlém ne-
narozeným – i to je vycházení církve. 
Vycházení společenství, které hleda-
lo cestu a rozhodlo se pomáhat mat-
kám v tísni.“ 

VERONIKA BUČOVÁ
pracovnice Nadačního fondu

Betlém nenarozeným

Betlémské kroky vstříc životu

Největší poklad Nadačního fondu Betlém nenarozeným – dobrovolníci.  Snímek archiv nadačního fondu 

Rekonstrukce domu
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Dušan Hopp 
je dlouhole-
tým dobrovol-
níkem nadač-
ního fondu 
Betlém nena-

rozeným. Ač je sám tátou 
velké rodiny, nezištně po-
máhá těm, kdo úplnou 
rodinu nemají. Stal se ta-
ké koordinátorem rekon-
strukce azylového domu. 

Vzpomenete si, kdy jste poprvé uvi-
děl dům v Hamrech u Hlinska?
Do Hamer jsem se poprvé podíval asi 
před patnácti lety. Byl to veliký dům, 
o který dlouho nikdo nepečoval a je-
ho stav byl žalostný. Jeho vodovodní 
a radiátorové rozvody roztrhal mráz 
místních tuhých zim. Nevypuštěná vo-
da (proměněná v led, který pak zase 
roztál) způsobila rozsáhlou devasta-
ci budovy. Všude mokré a léta rozpa-
dající se zdivo, zničený nábytek, špína 
a plíseň, drobní hlodavci a hmyz. Byl 
to šok, který tlumila jen krásná příro-
da v okolí domu a velký sál s jevištěm  
vzbuzující naději na společné tvoření 
a život.

Kdy jste začali s opravami
a jak jste postupovali? 
Začali jsme někdy v roce 2003, ale na 
přesné datum si nevzpomínám. Pře-
stával jsem vnímat ubíhající čas a naší 
společnou snahou bylo vrátit život do 
domu co nejdříve. Zpracování projek-
tové dokumentace, od které záviselo 

povolení stavebního úřadu k rekon-
strukci, bylo prvním krokem. Tento čas 
jsme vyplnili úklidovými brigádami, 
které zbídačené prostory udělaly as-
poň snesitelnými. A pak se začalo 
s vlastní rekonstrukcí. Sám jsem po-
voláním automechanik a neměl jsem 
s koordinací stavby zkušenosti. Měl 
jsem ale kolem sebe šikovné lidi,  s 
nimiž jsme se domluvili na postupu 
rekonstrukce.

Narazili jste během oprav na ně-
jaký zásadní problém, se kte-
rým nikdo nepočítal?
Všechny zaskočilo, že bez dodatečné-
ho statického zajištění nebude mož-
né vybudovat novou půdní vestavbu. 
Nedalo se nic dělat, výpočty to jas-
ně dokazovaly. Klíčovým proto bylo 
zajištění statiky budovy, které jsme 
s pomocí zkušeného statika zvlád-
li dobrovolnickými silami. To dodnes 

považuji za husarský kousek, s nímž 
by podle odborníků zápasila nejed-
na stavební firma. Pak následovala 
kompletně nová střecha, celá budova 
dostala nová okna a dveře a tím byl 
dán základ pro mravenčí práci uvnitř
budovy.

Jak při opravách pomáhali
dobrovolníci a na jakých 
pracích se podíleli?
Práce dobrovolníků byla zásadní ve 
dvou rovinách. Jednak dělali ty špina-
vé, nepopulární přípravné práce včet-
ně všeho, co nevyžadovalo speciální 
stavební postup či zařízení. Tím jsme 
ušetřili spoustu peněz za kvalifikované 
síly. Tou druhou rovinou, neméně vý-
znamnou, bylo zasévání nových vzta-
hů v místě, kde dům stál. 

Jak a kde jste získávali
finance na opravu? 
Na začátku bylo rozhodnutí par-
ty dobrovolníků, že každý udělá ma-
ximum pro zdar díla tak, jak byl sám 
od Boha obdarován. Včetně vlastních 
úspor. To považuji za ten největší ka-
pitál, který byl do stavby domu vložen. 
Praktické kroky finančního zajištění 
pak spočívaly v oslovování jednotliv-
ců i firem a vidím jako zázrak, že vždy, 
když nám docházely prostředky pro 
další práci, přišel někdo s darem. Na 
tomto místě chci všem dárcům podě-
kovat.

Ve kterém roce jste dům kolaudovali
a otevírali?
Toto datum si pamatuji naprosto 
přesně, bylo to 25. ledna 2008, proto-
že hned po slavnostním otevření do-
mu jsem odjížděl se svou manželkou 
do porodnice, kde se nám narodila 
dcerka Markétka. Byl to takový sym-
bolický začátek nového života domu.

(mach)

Vděčné ohlédnutí za rekonstrukcí

Voda způsobila rozsáhlou devastaci budovy. Prakticky v celém domě bylo 
zdivo narušené vlhkostí.  

S prací, na kterou nebylo zapotřebí odborníků, pomáhali dobrovolníci. Přípra-
va zdiva na novou fasádu.  Snímky archiv azylového domu 

Po stovkách hodin práce v novém „kabátě“. 

Azylový dům na samém začátku rekonstrukce.



Poradnu zná už od jejího založení. 
Více než patnáct let se s ní dělí o své 
dobré srdce a umění. Je to tak dáv-
no, co sem přicházela jako poprvé tě-
hotná. Nikoliv jako klientka, ale po-
máhat – jako šťastná máma dnes už 
několika dětí. Dobrovolnice s širo-
kým srdcem a širokým repertoárem
dovedností.

V den výročí otevření poradny při-
chází se svou šestiletou dcerkou Te-
rezkou, aby hosty potěšily společnými 
tóny flétny. Všechny její děti pomá-
haly poradně již „v bříšku“ maminky 
a dnes přichází Terezka, aby se zapo-
jila již trochu jinak, o dost víc sama za 
sebe, ze svého rozhodnutí.

Stojí s troškou trémy, ale s jas-
ným odhodláním, že dnes chce pří-
chozí potěšit tím, co se naučila. Je tu 
pro druhé. Pozoruji, jak si lehoun-

ce podupává nožkou, jak sledu-
je rytmus a oči jí letí po řádcích not. 
A napadá mě, že příklady (matek)
táhnou. 

Tyto dvě bytosti zcela jistě ovlivni-
ly život všech, které v poradně potka-
ly dříve i dnes. Nejen hrou na flétnu. 

A pozornost všech upoutal také 
medovník, který maminka přinesla na 
slavnostní stůl. Vydatně osladila život 
všech příchozích, kteří zůstávali v údi-
vu nad tím, že „to není kupovaný“, ale 
doma vyráběný. S láskou… 

Odcházím z poradny a napadá 
mě, jak zdánlivé detaily proměňují ži-
vot všedního dne. A myslím na dvoje 
ruce. Jedny malé a jedny větší. Jedny 
hrály na flétnu a druhé do noci tvořily 
medovník…

PAVLA GLOGAROVÁ
účastnice dne otevřených dveří 

14 /  Betlém nenarozeným

Poradna Cesta těhoten-
stvím funguje v centru 
Ostravy od roku 2003. 
Jejím cílem je podpora 
a pomoc v tíživé situaci
těhotným ženám
a rodičům s dětmi
do čtyř let. Nabízejí tu
poradenství v nečekaném 
těhotenství, pomáhají se 
vzděláním zaměřeným 
zejména na období
těhotenství, porodu
a péči o děti raného věku.

Půjdete-li v Ostravě po Českobratrské 
ulici, naleznete v místě, kde ji protíná 
ulice Přívozská, secesní dům, v jehož 
prvním patře sídlí poradna Cesta tě-
hotenstvím. Zde se příchozím ote-
vírá bezpečný prostor, kde lze najít 
porozumění i pomoc. Místnosti s vy-
sokými stropy už vyslechly nejedno 
vyprávění a viděly vyrůstat spoustu
miminek. 

Maminky do poradny přicházejí 
z různých důvodů – některé se chtě-
jí dozvědět více o těhotenství, poro-
du a péči o děti. Pro jiné je poradna 
místem setkávání s dalšími rodiči, kte-
ří si rádi vymění své zkušenosti, na-
vzájem se povzbudí, někdy i spřáte-
lí. Další se na poradnu obracejí jako 
na jedinou naději, když nevědí, jak
dál.

Přicházejí sem různí lidé s různými pří-
běhy, z nichž můžeme zaslechnout jen 
úryvek. Jedno však mají všichni spo-
lečné – dítě. To, které se už narodilo, 
nebo to, které se teprve očekává. To 
chtěné i to nechtěné. Také děti mají 
připravený svůj příběh. Podporujeme 
rodiče v tom, aby se mohl uskutečnit. 

Ne vždy je to jednoduché, ne vždy 
má budoucí maminka pevné zázemí 
pro miminko. Často ho nemá ani sa-

ma pro sebe a prožívá obavy a stres. 
Když se k tomu všemu přidá ještě 
strach z porodu, stává se těhotenství 
namísto radostného očekávání spíš 
břemenem. V této chvíli poradna na-
bízí prostor pro sdílení, poradenství 
i pomoc. Je krásné vidět, když po kon-
zultaci s pracovnicí poradny nastá-
vající maminka pookřeje. Když se je-
jí obavy zmírní během uklidňujícího 
rozhovoru se zkušenou dulou nebo 
s lektorkou některého ze vzdělávacích 
programů, které se v poradně pravi-
delně konají. 

Kromě této podpory pomáháme 
těhotným maminkám v nouzi posky-
továním základní výbavičky pro mi-
minko. I situace, kdy se nastávající ma-
minka ocitne bez přístřeší, se dá řešit. 
Poradna je totiž také kontaktním mís-
tem azylového domu pro těhotné že-
ny a matky v tísni. 

Pokaždé, když se podaří dát šanci 
lidskému životu, má to obrovskou ce-
nu. Vždyť zmařený život je jako strán-
ka vytržená z knihy.

NELA PROKEŠOVÁ
pracovnice poradny

Jako stránka vytržená z knihy

Medovník a flétna v poradně Cesta těhotenstvím

Poradna je i kontaktním místem azylového domu pro těhotné ženy a matky v tísni. 

Maminka a dcera zahájily společnou hrou na flétnu Den otevřených dveří 
v poradně Cesta těhotenstvím. 

Děti chtěné i nechtěné
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Už několikátý rok pu-
tujeme s dobrovolníky 
Nadačního fondu Betlém 
nenarozeným a všemi, 
kdo se k nám chtějí připo-
jit, vždy 28. září na svátek 
svatého Václava na horu 
Radhošť v Beskydech. 

Ale jak to tenkrát začalo, než jsme 
se tam takhle poprvé vypravili? A jak 
spolu souvisí svatý Václav, Radhošť 
s kapličkou svatých Cyrila a Metodě-
je na vrcholu a Nadační fond Betlém 
nenarozeným? 

Úcta k lidskému životu od po-
četí pramení ve víře, že i Pán Ježíš 
byl člověkem od početí - stal se 
člověkem a pak se narodil z Panny. 
A my jsme k jeho obrazu. Tuto víru 
v našem prostředí oživili svatí Cy-
ril a Metoděj a svatý Václav byl už 
jako mladíček jedním z těch, kdo ji ve 
svém prostředí dost přesvědčivě nesli. 

A tak si na horu Radhošť chodíme 
pro povzbuzení. Ale dostává se nám 
ho nejen tam. Občas potkám vrás-
čitou stařenku, která mi do ruky vtis-
kává stokorunu se slovy „to je pro ty 
vaše děti“. Jindy přijde na adresu na-
dačního fondu dopis se slovy o vý-
znamu ochrany života dětí před na-
rozením a s povzbuzením: „držte se“. 

Pak vidím tátu rodiny a uta-
hanou mámu, jak místo sobotní-
ho úklidu doma nebo výletu s ro-
dinou přijedou posekat trávu na 
zahradě azylového domu pro těhotné. 

Pak mezi našimi „betlémskými“ 
dárci objevím kolegu z práce, které-

ho vlastně ani moc neznám, ale který 
někde zahlédl prosbu o pomoc a od 
té doby nás podporuje s přesvědče-
ním, že to je asi dobrá věc. Spousty 
a spousty dobrých lidí, z nichž každý 
má ten svůj kousek světa, ale našel 
v něm místo i pro „ty naše děti“ - děti 
před narozením. Kde by bylo možné 
potkat se s každým? Co udělat, aby-
chom se ve společném úsilí mohli po-

vzbudit navzájem? Azylový dům i po-
radna jsou příliš malé, než aby bylo 
možné se tam setkat se všemi, kdo 
různým způsobem i různou měrou 
přijali dílo Betléma nenarozeným za 
své. Hora Radhošť nabízí dost prosto-
ru a putování na její vrchol dost mož-
ností k setkání, sdílení, seznamování, 
povzbuzování i ke společné modlitbě. 
Tam se můžeme setkat všichni. A po-

děkovat, že v našem úsilí nejsme osa-
mělé ostrovy.

Přijďte také, termín Putování ke 
kořenům je každý rok stejný a bliž-
ší informace najdete s předsti-
hem na našich webových stránkách
www.nfbetlem.cz.

 MARIE GLOGAROVÁ,
předsedkyně správní rady 

Nadačního fondu Betlém nenarozeným

TOMÁŠ 
STOSZEK je 
dlouholetý 
a pravidelný 
dárce Nadač-
ního fondu 

Betlém nenarozeným. 
Pomáhá v něm jako dob-
rovolník. Proč to vlastně 
dělá?

Podle čeho jste si vybral, 
že chcete podporovat prá-
vě Betlém nenarozeným? 

Každý, kdo je nastaven na pomoc dru-
hým bez toho, že by čekal nějaké pro-
tislužby, chce znát, kdo a jak s jeho 
darem nakládá. Než jsem se stal pra-
videlným dárcem, měl jsem možnost 
poznat osobně několik lidí, kteří stáli 
za zrodem Nadačního fondu Betlém 
nenarozeným. Sledoval jsem jejich en-
tuziasmus a nasazení pro druhé, a tak 
už pak byla jen krátká cesta k tomu, 
abych se zapojil.

Určitě jste přemýšlel nad tím, 
jestli to má smysl stát se dár-
cem, když vás to stojí čas 
a peníze, máte rodinu… 
Je zřejmé, že každý člověk má jiné pří-
ležitosti a možnosti. Zkrátka životní 
„startovací čára“ některých lidí je po-
sunuta ne jejich vinou hodně „doza-
du“. Pomoci jim mne stojí čas a pení-

ze, ale beru to jako dobrou „investici 
do budoucna“, protože moje děti vi-
dí konkrétní příklad pomoci, vyrůstají 
v této atmosféře, a tedy mohu doufat, 
že z nich vyrostou rovní a krásní lidé, 
kteří nebudou sebestředně fňukat, že 
je k nim život nespravedlivý.

Máte bohaté zkušenosti z práce
v ekonomické sféře. Patří dobrovol-
né dárcovství do života naší spo-
lečnosti nebo jen nouzově doplňuje 
či nahrazuje to, co má řešit stát?
Stát má pomáhat těm, kteří nejsou 
schopni si pomoci sami. Má řešit dáv-
ky v nouzi, je povinen vytvářet legislati-
vu, která pomáhá v obecné rovině, ale 
konkrétní akce, jak zmírnit něčí handi-
cap, budou muset stejně řešit konkrét-
ní zapálení lidé, kterým to dává smysl. 
Stát je pouze nástroj v rukou člově-

ka. Buď je člověk nastavený pomoci 
druhým, nebo se chce zakuklit jen do 
svých egocentrických zájmů a „roch-
nit“ se jen ve svých problémech.

Kdybyste měl povzbudit čtenáře
Katolického týdeníku k dárcovství,
našel byste něco, čím vás a vaši
rodinu dárcovství obohatilo? 
Naši rodinu tato činnost jednoznačně 
obohacuje, ačkoliv o tom takhle přímo 
a nahlas nehovoříme. Žijeme to. Pro 
mě osobně zapojení do dobrovolnic-
ké činnosti je projevem vděčnosti za 
dary, které jsem obdržel od Pána Bo-
ha, a vděčnosti za život a naši rodinu. 

Čím jsem starší, tím více se vyhý-
bám tzv. nevyžádaným radám. Snad 
jen jednoduše: Zkuste to, stojí to za 
to, budete totiž překvapeni změnou 
sebe sama! (mach)

Putování ke kořenům, z nichž jsme vyrostli 

Patří dárcovství do života?

Svatováclavské Putování ke kořenům na vrchol Radhoště.
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Letos na podzim již
čtvrtým rokem narazíte 
na nástěnkách nebo
jinde ve svých kostelích 
na letáček kampaně
Štědrý dar
pro betlémské děti. 

Ne každá těhotná má po svém boku 
statečného chlapa, který se umí po-
starat, jako měla Panna Maria svaté-
ho Josefa. 

Každé dítě je darem od Boha, byť 
začátek jeho života mnohdy nemusí 
být vůbec ideální. Dotýká se to naše-
ho srdce? Pak je možné pomáhat dě-
tem před narozením tak, že podpoří-
me jejich mámy v nouzi. 

Srdečně děkujeme všem kněžím 
a farníkům, kteří v uplynulých letech 
zareagovali na tuto výzvu i naši pros-
bu a svými dary pomohli vytvářet Bet-
lém dětem a jejich matkám v Azylo-
vém domě pro těhotné ženy v tísni.

Pomozte nám, prosím, i letos, aby 
dům mohl být nadále zázemím a po-
mocí těm nejmenším z nás. 

•  Vlastním postojem úcty k lidskému životu od početí,
poskytnutím lidské opory a naděje na řešení.

•  Předáním kontaktů ženě, která se v důsledku těhotenství
ocitla v tíživé situaci:

 Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
 Hamry 107, 539 01 Hlinsko
 tel. 733 125 261

 Poradna Cesta těhotenstvím
 Českobratrská 1229/13, 702 00
 Ostrava, tel. 605 32 92 32

•  Svými podněty pro naši činnost, materiální pomocí.
•  Jednorázovým či pravidelným finančním darem

na transparentní účet naší veřejné sbírky,
číslo účtu: 

2100409371/2010
variabilní symbol: 1018. 

Kontakt: Nadační fond Betlém nenarozeným
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava
e-mail: kontakt@nfbetlem.cz
tel.: 739 354 269

Odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS BETLEM 30 ne-
bo DMS BETLEM 60 nebo DMS BETLEM 90 na telefon-
ní číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Mů-
žete přispívat i dlouhodobě odesláním SMS ve tvaru
DMS TRV BETLEM 30 nebo DMS TRV BETLEM 60 nebo 
DMS TRV BETLEM 90. Více informací najdete na www.dar-
covskasms.cz. 

Děkujeme Vám!

www.nfbetlem.cz
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 schválena osvědčením č. j.: 
MSK 42272/2016.

Každá těhotná nemá po boku statečného chlapa

Také Vy se můžete stát nadějí dětem před narozením… Jak?


