
Na následujících stránkách této 
přílohy Katolického týdeníku mů-
žete nahlédnout do pestré mozai-
ky příběhů obyčejných lidí, kte-
rým nějak pomáhal a pomáhá 
Betlém nenarozeným. Víte, co je 
jim společné? Vyprávějí o tom, 
jak je možné i v těžkých chvílích 
uchopit život a znovu najít jeho 
smysl. 

Všichni každodenně stojíme 
před volbou, co uděláme s ča-
sem, jenž nám byl dán. Jakou ces-
tu zvolíme? 

Hledáme cesty a odvahu, aby-
chom vytvořili krásné dílo pro 
radost Boží i lidí bez ohledu na 
vlastní ztráty, protože bez nich to 
prostě nejde? Nebo chceme jen 
pohodlně a bezbolestně projít ži-
votem, hrát si na vlastním píseč-
ku a zavírat oči před potřebami 
a křehkostmi druhých lidí? 

Vždyť my sami jsme často od-
kázáni na pomoc druhých, boju-
jeme s vlastní křehkostí, ať si to 
uvědomujeme nebo ne. Pro mne 
je toto volba a boj každého dne, 
nikdy uzavřená, nikdy hotová, ni-
kdy jistá. Láká mne vytvořit krás-
né dílo, ale leká mne náročnost, 
která s tím je spojená. Pojďme se 
nechat povzbudit následujícími 
řádky. Vypráví o hledání a zrání 
díla Betléma nenarozeným, kte-
ré slaví 30 let od svého zrodu, od 
prvních myšlenek, nápadů a krůč-
ků, které jsme dosud udělali. 

Mnozí z vás, milí čtenáři Kato-
lického týdeníku, nám v tom by-
li povzbuzením a velkou oporou, 
když se nechali „zlákat“ na pomoc 
nenarozeným dětem skrze pomoc 
jejich matkám. Děkujeme vám!

 
 MARIE 

GLOGAROVÁ,
předsedkyně 
správní rady

Nadačního 
fondu Betlém 
nenarozeným
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Chceme 
tvořit dílo 
k radosti 
Boha i  lidí 

BETLÉM NENAROZENÝM
30 LET ŽIVOTA

Život pro každého z nás 
chystá různá překvapení. 
To jedno – náročné 
i krásné – připravil 
letos také pro mne… 

V Azylovém domě pro těhotné mat-
ky v tísni v Hamrech u Hlinska pra-
cuji už tři roky jako pracovnice v so-
ciálních službách. Mám radost, když 
můžu přispět k tomu, aby se ma-
minky v domě zorientovaly, naučily 
se něco nového, cítily se dobře. Po-
máhám jim, povídám si s nimi, trá-
vím s nimi čas. Ale netušila jsem, že 
jedné z nich budu pomáhat také
u porodu.

Ten den začal úplně obyčejně. Měla 
jsem službu, a protože jedné mamin-
ce se již přiblížil termín porodu, mou 
první otázkou při mém příchodu do 
práce bylo, jak se cítí. Odpověděla, 
že dobře, a program dne se rozběhl 
v jeho normálním rytmu – dopolední 
i odpolední zaměstnání, vaření oběda, 
úklid, práce s klientkami a dětmi. 

Za okny se setmělo a já jsem se za-
čala pomalu chystat domů, když za 
mnou přišla nastávající maminka, že jí 

právě odtekla plodová voda. Byla vy-
plašená a já, ač jsem sama máma tří 
dětí, vlastně také. 

V domě jsem již s klientkami zůsta-
la sama a kolegyně, střídající mne na 
noční službu, ještě nepřišla. Utíkala 
jsem zavolat  záchrannou službu a je-
jich ujištění, že hned vyjíždí, mne troš-
ku uklidnilo. Pak jsem ale přišla za ma-
minkou a zjistila, že porod se rozběhl 
tak rychle, že už prakticky rodí! Opět 
jsem volala záchrannou službu a po-
dle pokynů sestry na telefonu jsem 
se snažila pomoci mamince, jak jen 
jsem mohla, a zároveň úzkostně po-
slouchala, kdy se ozve zvuk sanitky.
Konečně!

Vlídný pan doktor to vzal za mě 
a zanedlouho přivítal na svět malou 
Janičku a pochválil mě za statečnost. 
Malá Jana se stala prvním mimin-
kem, které se narodilo přímo v azylo-
vém domě. A já první pracovnicí, kte-
rá měla tu čest miminko tu přivítat. 
Než s maminkou odjely do nemocni-
ce, mohla jsem Janičku na chvíli držet 
ve svém náručí. Z radosti i úlevy, že 
vše dobře dopadlo, i z úžasu nad zá-
zrakem zrození jsem měla slzy v očích. 
Znovu jsem si mohla uvědomit, že kaž-
dý lidský život je obrovský a nezaslou-
žený dar. MICHAELA JANEČKOVÁ,

 pracovnice Azylového domu pro 
těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska

Překvapení ve službě

První miminko, které se narodilo přímo v azylovém domě.  Snímek archiv NF Betlém nenarozeným

Vážení přátelé,
v uplynulém roce nás všechny pro-
vázely náročné a nečekané udá-
losti. Konfrontovaly nás se sebou 
samými i s tím, co považujeme za 
důležité. I v té době nás posilovala 
jistota, že Bůh stojí na straně živo-
ta a chce, aby tento dar byl chrá-
něn a opatrován již od jeho početí.

Dobrovolníkům, dárcům a za-
městnancům, kteří se staráte o dí-
lo Nadačního fondu Betlém ne-

narozeným a Obecně prospěšné 
společnosti Dlaň životu, přeji, aby 
toto dílo bylo znamením naděje 
a svědectvím o hodnotě lidského
života.

K tomu vám 
ze srdce žehnám. 

JOSEF KAJNEK, 
královéhradecký 

pomocný 
biskup

Znamení naděje
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Při vzpomínání na 
patnáct let života našeho 
azylového domu jsem 
se tak trochu zasnila... 

První roky patnáctileté historie byly, 
jako když se matka dívá na své dítě, na 
své první dítě. Maličké, slabé a hlavně 
první. Znáte tu nejistotu matek prvo-
rodiček? Na každý detail života svého 
maličkého se dívají s otazníkem, s vět-
ší či menší úzkostí, obavami, jak pro-
spět nebo aspoň ublížit co nejméně. 
Poznat, co to malé opravdu chce, proč 
teď pláče nebo co mu vykouzlí úsměv 
na tváři. A pak – najednou! – uplyne 
patnáct let – a rodiče se shodují, že to 
„uteklo jako voda“ a že „to snad není 
možné, jaká je z t é dcerky najednou 
slečna“. 

V životě hamerského domu to by-
lo podobné. První tápající hledání, co 
v naší pomoci skutečně prospívá, co 
je moc a co je málo. První mamky se 

svými poklady v bříšku či v náručí, prv-
ní rozhovory a ono hledání. Bezradné 
telefonáty zkušeným kolegům – kde že 
to máme vyřídit ty dávky (dnes tako-
vá rutina!) a jak poskládat informace 
do letáku, aby dával smysl nejen ma-
minkám v tísni, ale i dárcům (Pane Bo-
že, pošli, prosíme). 

První dětské nemoci
Přicházely první kolegyně a mnoho 
nejistoty, jak že vlastně funguje efek-
tivní tým a komunikace s ním. A tak – 
a zas to mladé mámy znají – hodiny 
a hodiny práce, mnohdy do noci a od 
rána znova, unavené, přepracované. 
Financování projektu byl neskonale 
velký a těžký balík, v tu dobu dost ne-
probádaný. Vybavování domu, aby vy-
hovovalo a nezavřelo nikoho do luxu-
su. A pak první dětské nemoci a první 
přivolání záchranky k porodu a první 
zásahy policie. To třeba když se obje-
vil někdo, kdo si sice chtěl říkat „táta“, 
ale rozhodně se tak nechoval. Vše no-
vé a rozechvívající, v domě kdesi na 

pomezí Vysočiny, skoro na samotě. 
A první konflikty uvnitř domu – téma 
volající do nebe, a to doslova, proto-
že to se pak jinak modlí, když už člo-
věku nic jiného nezbývá. A zas to má-
my vědí, protože znají ty situace, kdy 
skutečně neexistuje jiná cesta, než se 
začít modlit – a to pořádně a vrouc-
ně. A pak se dějí věci. Ale není to hned 
a vyžaduje to odevzdanost Bohu. Ja-
ko když má Maria každou chvíli rodit 

a pořád ještě neví kde… a všude kolem 
je chaos a plno lidí. 

A díky Bohu i do života azylového 
domu přicházejí skuteční otcové, Jose-
fové, pomocníci, podporovatelé. Od 
doby, kdy v srdcích pár prostých lidí 
vzplanula myšlenka udělat něco pro 
„malá nenarozená děcka“ a vystavět 
jim zázemí. 

Je to, jako když Bůh Otec kdysi 
na počátku plánoval, jak nechat roz-
kvést květinu, kterou člověk nechal 
uschnout. Neplánoval, jak člověka 
potrestat za jeho neuváženost, ale jak 
mu znova nechat rozkvést květinu! Ale 
jak vnést život do zcela suchých žil? 
A tak Stvořitel nebe i země pokorně 
požádal Marii a Josefa. A oni slyšeli. 
A chtěli spolupracovat. Za cenu vlast-
ních ztrát a bolestí 
a utrpení. Přátelé, 
přeji krásné Vánoce. 
Plné lásky. 

PAVLA 
GLOGAROVÁ,

vedoucí
azylového domu 

Azylový dům pro 
těhotné matky v tísni 
se stal svědkem 
celé řady životních 
příběhů. Náročných 
i radostnějších, zdánlivě 
bezvýchodných i klíčících 
novou nadějí. Jeden 
z těch současných 
vyprávěla maminka EVA 
s ročním děvčátkem.

Jak jste se s dcerkou do 
azylového domu dostala?
Přivedlo mě sem domácí násilí od 
partnera. Vyrůstala jsem v dětském 
domově a u partnera, který byl
o 13 let starší, jsem našla zázemí, po 
kterém jsem toužila. Časem ale za-
čal být vůči mně agresivní. Dlouho 
jsem se snažila situaci snášet. Když se 
nám narodila dcera, uchýlila jsem se 
s ní na nějaký čas do krizového cent-
ra. Muž se choval vzorně a chtěl, aby-
chom se vrátily. Domácí násilí se ale 
opakovalo. Sociální pracovnice mne 
nakonec postavila před rozhodnutí: 
buď zůstanu s partnerem a odeberou 
mi dítě, nebo si najdu jiné bydlení. 
To rozhodlo.

Váš příchod do azylového 
domu byl tedy určitým 
způsobem nedobrovolný. 
Měla jsem pocit, že se mi zhroutil ce-
lý svět a pracovnice domu to se mnou 
neměly snadné. Po měsíci jsem si ale 
začala zvykat a za tři měsíce jsem si 
uvědomila, že se mi tady líbí. Klid-
né a domácí prostředí domu mi na-
bídlo nové zázemí a začala jsem na-
cházet i novou jistotu a sama sebe. 
Rady i pomoc pracovnic azylového 
domu byly pro mne nepostradatelné. 
V rámci života domu jsem se účastnila 
individuálního plánování, kde jsem si 
stanovovala cíle, kterých bych chtěla 
dosáhnout. Pomáhala mi také setkání 
s psychoterapeutkou. Skvělé bylo i to, 

že jsem si v domě mohla přivydělat 
k rodičáku nějaké další peníze.

Když jste zmínila individuální 
plánování, můžete prozradit 
nějaký váš cíl?
Naučit se vařit. V dětském domově 
jsem k tomu nebyla vedena, neumím 
to a nebaví mne to. Ale je to potřeba. 

A co vaše přání a sny?
Moc bych si přála jednou najít pro se-
be i pro svou dcerku zázemí pro klidný 
a spokojený život. Mít vedle sebe ně-
koho blízkého, kdo mi bude oporou. 

Co si odtud ponesete 
do dalšího života?

Když jsem do azylového domu přišla, 
cítila jsem se jako lidská troska. Díky 
podpoře, kterou jsem zde našla, jsem 
znovu začala objevovat sama sebe
a učila se sebe si víc vážit.

Obtížné pro mě občas bylo soužití 
s ostatními klientkami. Je to pro mne 
výzva učit se trpělivosti, toleranci, ale 
také sebepoznání a obhájení si své 
vlastní cesty. Chtěla bych z azylového 
domu odcházet s vědomím, že jsem 
tady prožila kus života a hledání, za 
které se nemusím stydět.

Co byste doporučila ženám, 
které jsou v podobné situaci, 
v jaké jste byla vy?
Každý člověk musí ke svému rozhod-
nutí dojít sám. Neexistuje obecné ře-
šení. Nikdo by ale neměl zapomínat 
na to, že má svou hodnotu. A pokud 
tuto hodnotu někdo neustále násilně 
snižuje, je třeba překonat svůj strach 
a najít odvahu jít svou cestou .

VERONIKA BUČOVÁ,
pracovnice Betléma nenarozeným

Patnáct let domu pro těhotné matky v tísni

Každý musí ke svému rozhodnutí dojít sám 

Dnes už žije paní Eva v podnájmu, 
který si zařídila. Pomáhalo jí při 
tom více dobrých lidí, a to jak fy-
zicky, tak finančně. Sama si během 
pobytu naspořila. Žije svůj pěkný 
život, o jakém snila. Posílá nám fot-
ky holčičky, sděluje, že jsou v po-
řádku. Prosíme, podpořte ji i mno-
ho dalších mladých maminek svou 
modlitbou. Děkujeme.

Začíná nový příběh maminky Evy. Snímek autorka

Jak znovu nechat rozkvést květinu.
 Kresba Lucie Barošová



Loni jsem k Vánocům 
dostala nádherný dárek. 
Miminko. V mých
45 letech. Překvapení 
pro okolí i pro mě. 

Chodím po ulici s kočárkem a nevy-
cházím z údivu, že jsem opět vstou-
pila do téže řeky (mateřská dovole-
ná). A přece je to trochu jiné, protože 
ostatní maminky s kočárky jsou prů-
měrně o 15 let mladší. Moje vrstevni-
ce řeší většinou puberťáky, manželské 
krize a stárnoucí rodiče.

Moji kolegové v práci se divili. Jsem 
pro ně i tak trochu blázen a záhada, 
protože mám čtyři děti s jedním man-
želem. A pak jim oznámím, že čekám 
páté...

A ty si to jako necháš? 
(No jasně, měla bych ho zabít pro-

to, že jsem stará, nebo proto, že je pá-
té?) 

To abyste si pořídili autobus! (Ten 
už stejně máme.) 

A jak to jako budete živit? (Jak to 
půjde.) 

A zvládnete se jim věnovat? (Asi to 
nebude na 100 %, ale personálu je do-
ma dost.) 

Jak se bude cítit, když mu bude 
15 a vám 60? (To nevím, to mě tro-
chu trápí, snad mu to vynahradí aspoň 
sourozenci.) 

A co na to říká manžel? (Mlčí, ne-
bylo to v plánu a to on špatně snáší.) 

A co rodičové? (Těm jsme to radši 
zatím neřekli.)

Těhotenství nebylo moc kompliko-
vané. Vysoký tlak mám už léta, tak to 

se trochu hlídalo, pak covid ve 36. týd-
nu těhotenství – i přes očkování jsem 
skončila v nemocnici s velikým kaš-
lem. Ale všecko se zvládlo, miminko 

bylo jako zázrakem pořád v pohodě 
a doktoři byli profesionální. Oblečky 
na miminko nebylo potřeba kupovat – 
moje vrstevnice se rády zbavovaly věcí 

po dětech (přece to nebudu skladovat 
pro vnoučata).

Kvůli vysokému tlaku a pocovido-
vém stavu doktoři trvali na vyvolání po-
rodu dříve, tedy jsme velmi stylově od-
cházeli ráno 25. prosince (na slavnost 
Narození Páně) do porodnice. Měla 
jsem strach a myslela jsem na Pannu 
Marii, jaké to asi bylo – teenagerka, 
prvorodička, stáj a vůl s oslem, Josef 
asi nebyl porodník – lidsky by to by-
la děsná nejistota. Já sice rodila popá-
té, ale i tak jsem doufala, že tam bude 
nějaký odborník, a ne vůl nebo osel.

Narodil se pěkný, tříkilový chlape-
ček. První den vůbec neplakal – nikdo 
ho nikam neodnášel, neumýval, byl 
zabalený na těle u maminky a jenom 
vrněl – porodnictví za posledních de-
set let hodně pokročilo. A když pak 
trochu plakal, nerozčilovalo mě to to-
lik jako u starších dětí. Byla jsem vděč-
ná za to, že u nás pláče dítě. Když ně-
kam s miminkem nemůžu s ostatními, 
třeba do divadla, na lyže nebo na ko-
lo, vůbec mě to nemrzí. Mám už věk 
a trochu nadhled, vím, že pár let s mi-
minkem přejde jako nic. Procházím se 
s kočárkem a vážím si toho. A když si 
přece jen chci chvíli zalyžovat s man-
želem, počká u kočárku patnáctiletý 
brácha.

Ano, někdy si asi lidé myslí: „Ta 
stařena, co si chce hrát na mladou“ 
a „chudák dítě, bude mít staré rodi-
če“. Je to taky úhel pohledu a částeč-
ně pravda. Ale je to báječné mít doma 
zase miminko. Je malé, odevzdané, na 
rozdíl od puberťáků jste celým jeho 
světem. Ve 45 letech už nemáte pocit, 
že vám něco uteče, a tak v klidu s tím 
broučkem obdivujete svět.

MILENA TEREZIE SVOBODOVÁ,
dobrovolnice 
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Jste těhotná? 
Neplánovala jste to? 
Možná se cítíte na 
všechno sama.
Snad jste se právě
vy teď ocitla v podobné 
situaci, která vás 
překvapila
a zaskočila. 

Jestli je to tak, je i pro vás již téměř 
dvacet let otevřena ostravská porad-
na Cesta těhotenstvím, kde vám – ať 
už jste odkudkoliv – nabízíme bezpeč-
né zázemí pro rozhovor. 

Rádi se vám budeme věnovat. Může-
te si v klidu srovnat myšlenky a popře-
mýšlet, jak dál. Je možné také zavolat 
nebo poslat e-mail. Nebojte se ozvat 
– jsme tady pro vás.

Předejte, prosíme, kontakt
Možná jste si při čtení těchto řádků 
vzpomněli na kamarádku nebo pří-
buznou, která podobnou situaci řeší. 
Můžete jí pomoci předáním kontaktu 
na poradnu.

NELA PROKEŠOVÁ,
kontaktní pracovnice poradny

Poradna Cesta těhotenstvím
Sokolská třída 27 Ostrava

605 329 232
poradna@dlanzivotu.cz

www.dlanzivotu.cz

Nejlepší dárek k Vánocům

Nebojte se ozvat, jsme tady pro vás

 Náš Toník pod stromečkem. Snímek autorka

Konzultace v poradně Cesta těhotenstvím.  Snímek Lenka Piskořová
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Záměr společně 
pomáhat těhotným 
matkám, kterým tíživé 
životní podmínky brání 
v přijetí počatého dítěte, 
se zrodil téměř před 
třiceti lety – v roce 1993. 

Oficiální podobu dostal tento zá-
měr založením Betléma nenaroze-
ným v roce 1997. V roce 2003 se Na-
dační fond Betlém nenarozeným stal 
vlastníkem budovy bývalého pen-
zionu v Hamrech u Hlinska, kterou 
s pomocí mnohých dárců a dobro-
volníků přebudoval na azylový dům.
V roce 2002 nadační fond založil 
a dlouhodobě podporuje Obecně 

prospěšnou společnost Dlaň živo-
tu. Ta od roku 2003 nabízí konkrétní 
pomoc těhotným ženám a rodičům 
s dětmi v poradně Cesta těhoten-
stvím v Ostravě, od roku 2008 pro-
vozuje Azylový dům pro těhotné 
matky v tísni v Hamrech a uskuteč-
ňuje také další projekty na podporu
rodiny.

Nenarozené dítě
se nemůže bránit

Ze všech lidí je nejvíce ohrožený ten 
člověk, který se nemůže vůbec bránit. 
A tím je nenarozené dítě.

To bylo základní myšlenkou při 
zrodu betlémského díla, ve kterém 
jsme si přáli pomoci konkrétními 
kroky k ochraně nenarozených dětí. 
Současně jsme chtěli pomoci ženám 
k pochopení sebe sama a povzbudit 
rodiny. Od samého počátku bylo to-

to dílo koncipováno tak, aby rodiny 
a lidé, kteří vnímají a žijí Bohem da-
rovaný poklad rodiny a manželství, 
byli jeho základem. Proto také všech-
ny projekty, které se postupně zro-
dily během třiceti let, vychází z této
skutečnosti.

Před třiceti lety si nikdo z nás ne-
uměl představit, jakou podobu by 
zázemí pro nenarozená děcka moh-
lo mít. Kde bude, kde vzít prostřed-
ky a jak bude vypadat za pár let, 
tedy dnes. Samozřejmě jsme se ne-
vyhnuli překážkám. Prosili jsme proto 
o moudrost pro správná rozhodnutí. 
Bylo nutné vyhledat pozemek ke stav-
bě domu a popřemýšlet, jak by měl 
dům vypadat, aby co nejlépe naplnil 
své poslání. Po dlouhém hledání přišel 
den, kdy jsme se auty z různých stran 
sjeli ke zdevastované ruině, kterou 
jsme dostali darem, a rozhodli se začít. 
Za obětavé pomoci mnohých dobro-
volníků z této ruiny během pěti let vy-

rostl domov pro těhotné matky v tísni. 
Během času se rozvinuly další projek-
ty na podporu života rodin, dětí i mla-
dých lidí. Občas se vynořila i další ne-
čekaná a naléhavá volání o pomoc, na 
která jsme podle možností reagovali.

Aby děti dostaly šanci žít
Aby se toto betlémské dílo mohlo dá-
le rozvíjet a žít, učili jsme se oslovovat 
s jeho poselstvím i další lidi. 

Úsilí o to, aby nenarozené děti do-
staly šanci žít, je zodpovědností obec-
ně lidskou – a tedy nás všech. 

Boží požehnání, které dílo prová-
zelo, i mnohá přátelství, která z toho-
to díla vyrostla, byla velkým povzbu-
zením.

S vděčností Bohu i všem, kteří toto 
betlémské dílo utvářejí, se ohlížíme za 
plody společného života. 

PETRONELA VAHALÍKOVÁ,
dobrovolnice 

Třicet let života Betléma nenarozeným...

Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Pravidelné dobrovolnické brigády v azylovém domě.

Projekt Cesta mateřstvím podporuje rozvoj mateřských dovedností u klientek. Projekt Začít znovu nabízí tréninkové zaměstnávání. 
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... a plody společného života

Spolu na palubě – aktivita pro rodiny s dětmi v Ostravě. Integrační pobyty pro vdovy a matky s dětmi z Ukrajiny.

Putování ke kořenům – setkání pro vzájemné povzbuzení v úctě k životu 
v každé jeho fázi. 

Předvánoční divadelní pohádka dobrovolníků v azylovém domě.

Tání ledů – akce pro děvčata a rodiny s dětmi.
 Snímky na této dvoustraně archiv NF Betlém nenarozeným

Cesta ve svítání – víkendový pobyt pro mladé dospívající.
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Není to tak dávno, co 
mi zas jednou „škola 
života“ otevřela dveře 
dokořán, abych se něco 
přiučila. Otevřela mi 
své dveře, nabídla židli 
a možnost žasnout nad 
krásou lidí, kteří se učí 
přemýšlet o obyčejných 
věcech, které nám 
nabízí neobyčejný 
Bůh a víra v něj.

Byla jsem pozvána do jedné rodiny. 
Obyčejná domácnost bez světel luxu-
su. Uklizeno, ale právě do té míry, aby 
si v ní mohlo hrát pět dětí a nemělo při 
tom pocit, že mámě boří smysl života. 
Vše tak akorát pro upracovaného tá-
tu s mozolnatýma rukama, kterému – 
ač unavenému – stále svítily oči něčím 
hezkým, živým.

Mamka kroužila po kuchyni a zvláda-
la podle zvyku všech skvělých maminek 

několik činností naráz. Vedle běžných 
kuchyňských příprav – třeba krájení 
chleba na večeři a utírání stolu – opra-
vovala při trénování čtení svého synka 
a po očku pozorovala nejmladší rato-
lest, aby při jízdě kuchyní na odrážed-
le neporušila dopravní předpisy příliš. 

Nejstarší dcerka něco kutila v po-
kojíku. Vlastní pokojík – o něm dlou-

ho snila a při příchodu asi čtvrtého 
sourozence se jí sen splnil. To se ví, 
na pořízení pokojíku nebylo hned, 
ale dočkala se. Děvče už odrostlo pa-
nenkám, obrázky na zdi jsou z přírody 
a skautského života, fotky s kamarády 
vyprávějí o krásných letních dnech. 
Pozdravím ji, a když přijdu blíž, za-
ostřím na drobné voňavé věcičky na 

stole. Perníčky. Krásně voní. Prohodí-
me pár vět a zjistím, že je tahle mla-
dá slečna sama upekla. Při rozpra-
vě si všimnu připravené krásné velké 
sklenice s uzávěrem, na němž se čer-
nají písmena: Pro dědečka k 70. po-
četinám. Co to asi může znamenat,
jde mi hlavou. 

O nějaký čas později spolu sedíme 
u stolu a přijde řeč na plánované dě-
dečkovy oslavy. Matematika mi nikdy 
nešla, a tak se moc nedivím, že tu ně-
co nesedí. Dědeček se narodil v lis-
topadu a rodina se chystá na oslavy 
v únoru. Brzy pochopím, že oslavy se 
chystají již devět měsíců předem, pro-
tože přece „devět měsíců před naro-
zením už dědeček žil“. Malá pětiletá 
se lehce zakaboní a zeptá se: „A co 
jsou to ty početiny?“ Nejstarší dcerka 
ochotně vysvětlí: „Když začne někdo 
žít u maminky v bříšku přece! Prostě 
život začal „pobytem v bříšku“ a pak 
se ten člověk narodí a je to.“

Jedu domů a jak tak míjím krajinu, 
říkám si, že některé věci jsou přece tak 
prostinké, až se tají dech. Tak prosté, 
že je pochopí prosté dítě v prostinké 
výchově, která dopřeje vidět věci tak, 
jak jsou. A samo netuší, jak je tím po-
znáním bohaté. 

PAVLA GLOGAROVÁ

Kdy začal žít dědeček aneb oslava „početin“

Proč jste se po vystudování 
lékařské fakulty rozhodl 
pro obor gynekologie? 
Od pátého ročníku jsem vypomáhal 
na porodním oddělení u Apolináře 
a to mě fascinovalo. To první, co mě 
hodně oslovovalo, bylo porodnictví, 
samozřejmě, že gynekologie je sou-
částí tohoto oboru. 

Ve své profesi jste se chtě nechtě 
musel setkávat s tematikou 
umělých potratů. Jaký byl váš 
profesní vývoj v této oblasti? 
Interrupce, to bylo pro mě hodně 
těžké téma. Na jedné straně jsem cí-
til, že právě proto je poctivé zvažo-
vat změnu mého oboru. Proti tomu 
stálo těžké dilema, to, že je možné 
nějaké děti zachránit. A je asi prav-
da, že po kladenském okrese cho-
dí pět až sedm dnes již čtyřicátní-

ků, kteří by tady nechodili po světě, 
kdybych já tehdy nebyl na místě, kde
jsem byl. 

Za socialismu bylo zdravotnictví 
prostě manufaktura. Jednotlivec byl 
pouze kolečkem v namazaném sou-
kolí. Lidé se předávali z oddělení na 
oddělení jako balík. Z rukou jednoho 
lékaře do rukou jiného lékaře. Daleko 
méně se bral do rozhodovacího pro-
cesu samotný člověk, kterého se lékař-
ské výkony týkaly. 

Tedy i v gynekologii to fungovalo 
dost automaticky… 
Když byla žena v těžké situaci, tak pro-
stě automaticky šla před interrupční 
komisi a ta to rozhodla. Interrupč-
ní komise to v naprosté většině od-
souhlasila. Když přišla takováto žena 
do nemocnice, že jde na interrup-
ci, tak jsem se jí ptal, jestli je skuteč-

ně rozhodnutá. Ona někdy váhala, 
tak jsem se jí zeptal, co bylo u komi-
se. Odpověděla, že se jí u komise na 
nic neptali. Všichni přikyvovali, že to 
má těžké, a dali jí hned razítko. Byl 
jsem první, kdo se jí ptal, zda vlast-
ně chce jít na interrupci, nebo si chce
dítě nechat. 

Fakt je ale ten, že pro mě osobně se 
to psychicky stávalo neúnosné. A tak 
jsem odešel z operativní gynekologie 
do ambulance. Později jsem nastoupil 
do gynekologické ambulance v psy-
chiatrické nemocnici, která nebyla 
spojena s žádnou operativou. 

Kromě gynekologa pracujete také 
jako psychoterapeut. Setkáváte 
se ve své praxi s ženami, které se 
vyrovnávají s následky potratu? 
Ve své skupinové psychoterapeutické 
praxi se potkávám převážně s ženami, 
které se léčí ze své závislosti na alko-
holu a drogách. Opakovaně ale říkají, 
že se jim vrací myšlenky na nenaroze-
né dítě a napadá je, jak už by bylo vel-
ké… Přicházejí jim na mysl otázky, zda 
se neměly ve svém těhotenství za na-
rození dítěte více postavit. Mluví o po-
citech viny.

Co jim pomáhá se 
s minulostí vyrovnat? 

To, že se k tématu vrací a že se mluví 
o skutečných pocitech. Obecně psy-
choterapeutická práce s vinou člově-
ka je ohromně široké pole. Není žádný 
jednoduchý návod. Co je ale vždycky 
důležité, tak si uvědomit, že pocity vi-
ny a vina není totéž. Pocity viny mo-
hou být falešné. Ale může také být 
skutečná vina, a přitom chybí pocity 
viny. 

Co se týká morální viny, jde o mí-
ru svobody. Člověk jednající pod bru-
tálním nátlakem je velmi znesvobod-
ňován. Je třeba si to novým poznáním 
nově zarámovat, aby se to dalo snést. 
Také ve smyslu odčinění, aby se vina 
stala nejen tím, co člověka ničí a uží-
rá, ale byla i cesta z tohoto bludného 
kruhu. Je třeba pomoci, aby se mohla 
vina stát motorem k proměně člověka. 
Případně k proměně vnitřního světa, 
kde vina zanechává jen prázdný pro-
stor. Co pomáhá, není možné říct jed-
noduše, hodně záleží na okolnostech 
příběhu konkrétní matky. 

Velmi může v tomto ohledu po-
moct čestnost a upřímnost zrcadlení 
z biblických příběhů hlavně v tom, že 
se tomuto tématu nevyhýbají. Biblické 
příběhy mohou být inspirací a nadějí, 
jak se dá s vinou pracovat. 

PETRONELA VAHALÍKOVÁ,
dobrovolnice 

Byl jsem první, kdo se zeptal 
Křehkost počatých dětí i jejich matek
zná ze své praxe gynekologa 
a psychoterapeuta i zakladatel 
hagioterapie, tedy jednoho ze směrů 
existenciální psychoterapie, která pracuje 
s biblickými texty, PROKOP REMEŠ. 

Dárek k početinám.  Snímek autorka
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Za bezmála třicet 
let své existence 
spolupracoval Betlém 
nenarozeným s mnoha 
lidmi. Sympatizanty 
a příležitostnými 
dobrovolníky či dárci 
azylového domu 
v Hamrech se stali 
také lékaři nedaleké 
litomyšlské nemocnice. 
Prozradili nám něco 
o svých motivech, 
proč podporují Betlém 
nenarozeným.

Marta Lépešová, 
lékařka kožní ambulance

Velmi si vážím kon-
krétních lidí spoje-
ných s tímto dílem, 
k t e r é  o s o b n ě 
znám, a naprosto 
nepochybuji, že 
všechny projekty 
spojené s nimi mají 
smysl. 

Každý víme, že hezké dětství nám 
dává sílu a pevnou půdu pod noha-
ma do dospělosti. Dává nám víru, že 
být dobrý a dělat dobré věci má smysl.
A je mi tak ctí být součástí pomoci ke 
štěstí dětí. Naplňuje mě to láskou a ti-
chou vírou, že mají naději na hezký ži-
vot. 

Andrea Svatošová, 
vedoucí lékařka interní JIP

Azylový dům pod-
poruji, protože jed-
ním z jeho hlavních 
poselství je chránit 
lidský život, dát 
šanci na přežití to-
mu, kdo by jinak 
nepřežil. 

Ondřej Hrbáček, 
lékař očního oddělení 

Azylový dům pod-
poruj i  ze jména 
proto, že si velmi 
v á ž í m  ú ž a s n é 
a obětavé práce li-
dí, které osobně 
znám a kteří zašti-
ťují provoz domu. 
Díky jejich vedení 

se dostane pomoci potřebným a v do-
mě také panuje velmi milá a přátel-
ská atmosféra, kterou je možné zažít 
například při pravidelných brigádách. 

Hana Křehlíková, 
lékařka interního oddělení 
a obvodní lékařka

Díky lidem, kteří 
azylový dům spra-
vují, se nejedná jen 
o instituci nebo 
dům se  č tyřmi 
zdmi skrývající bo-
lestné osudy. Vždy 
když jsem pozvána 
na návštěvu (a je 

mi to velkou ctí), dýchne na mne lás-
ka, milo a teplo domova. To vše dávají 
se samozřejmostí, skromností, přiro-
zeně. Jako by za vším nebyla spousta 
vyčerpávající práce a úsilí. Jsem šťast-
ná, že alespoň malinkým dílem mohu 
být součástí.

Kateřina Doleželová, 
lékařka rehabilitačního oddělení

Období těhoten-
ství a mateřství 
může být obdobím 
radostného očeká-
vání nového života, 
ale pro některé na-
stávající maminky 
se může stát i ob-
dobím kompliko-

vaným mnoha otázkami až existenční-
ho charakteru. Na tomto projektu se 

mi líbí, že svou pomoc cílí právě na tu-
to skupinu žen a jejich nenarozené dě-
ti. Dává možnost začít nový život po 
všech stránkách. Dává naději.

Vladyslav Mazikhin, 
lékař interního oddělení

Víte, co je tma? Ab-
sence, tedy nepří-
tomnost světla. 

Je proto na mís-
tě a má smysl pod-
pořit světlo, aby 
ubylo tmy. 

Adam Chadima,
lékař interního oddělení

Každý měsíc posí-
lám pravidelně dar 
na účet společnosti 
Nadační fond Bet-
lém nenarozeným. 
Je to částka, která 
mi  nezpůsobí fi-
nanční potíže, ale 
člověku v tísni asi 

může i výrazně pomoci. Jsme také 
vděčni, že nám zdravotníkům připra-
vili dobrovolníci kolem azylového do-
mu povzbuzení v naší práci, když nás 
v době největší vlny onemocnění co-
vid-19 přišli navštívit s milými dárky.

Hana Sevruk, 
lékařka ARO, 
na mateřské dovolené

Protože znám ně-
které lidi spojené 
s  t í m t o  d í l e m 
a umožnili mi tro-
chu poznat azylový 
dům. Protože azy-
lový dům má pře-
sah i mimo své pů-
sob iš tě  a  jeho 

aktivity nekončí u vrátek stavení.
Protože tohle vše ve mně budí dů-

věru. Věřím, že poskytované služby 
jsou na vysoké profesionální úrovni, 
včetně lidského přístupu ke klientkám 
v životní nouzi. 

Tomáš Ducháček, 
primář interního oddělení

Přes výjimečnost 
poselství, které Na-
dační fond Betlém 
nenarozeným při-
náší, ho podporuji 
hlavně kvůli jedné 
paní doktorce z na-
šeho oddělení, kte-
rá mi o Betlému 

řekla, protože mě motivuje její 
nadšení.

JIŘÍ MACHÁNĚ

Proč podporuji Betlém nenarozeným?

Den pro děti a rodinu v Azylovém domě pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska.  Snímek Jana Málková



16 /  Betlém nenarozeným

Nadační fond Betlém nenarozeným 
pomáhá chránit život nenarozených 
dětí především skrze poskytnutí pod-
pory jejich matkám v Azylovém domě 
pro těhotné matky v tísni v Hamrech 
u Hlinska. Podporuje provoz tohoto 
domu a spolufinancuje Obecně pro-
spěšnou společnost Dlaň životu, která 
v domě poskytuje sociální službu. Na-

dační fond Betlém nenarozeným zajiš-
ťuje také údržbu domu a jeho opravy 
s vydatnou pomocí dobrovolníků. Na-
plnění tohoto poslání je nad lidské síly 
jednotlivců. Proto se obracíme s nalé-
havou prosbou o pomoc na všechny, 
které toto téma oslovuje. 

Můžete se zapojit i vy přispěním 
do sbírky právě probíhající kampa-

ně Štědrý dar pro betlémské děti, je-
jíž výtěžek je určen na zajištění pro-
vozu azylového domu. Děkujeme 
také vám všem, kdo jste se do této 
betlémské „rodiny“ dárců již zařadi-
li. Máte svůj podíl na tom, že azylo-
vý dům otevírá své dveře těhotným 
matkám již patnáct let. Vaše dary jsou 
pro nás velkým povzbuzením. V tom-

to „pokladu“ jsou ukryta mnohá lid-
ská srdce a je znamením, že citlivost 
pro konkrétní pomoc nenarozeným 
dětem a jejich matkám je mezi námi
stále živá.

MARCELA HOLEŇOVÁ,
ředitelka Obecně prospěšné

společnosti Dlaň životu

Díky za vaše štědré dary pro betlémské děti

Modlitbou a vlastním postojem úcty 
k lidskému životu od početí, poskyt-
nutím lidské opory a naděje na ře-
šení…

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

  Azylový dům pro těhotné matky 
v tísni, Hamry 107, Hlinsko 
v Čechách, tel. 733 125 261 

  Poradna Cesta těhotenstvím, 
Sokolská třída 244/27, 
Ostrava, tel. 605 32 92 32

Finančním darem prostřednictvím 
přiložené poštovní poukázky nebo 
převodem na transparentní účet ve-
řejné sbírky 

2100409371/2010 
s uvedením variabilního symbolu

222 nebo QR platbou. 

Můžete využít také platbu přes za-
bezpečenou platební bránu na 
www.nfbetlem.cz/stedry-dar

Požádáním kněze ve vaší farnosti 
o uspořádání sbírky na provoz azy-
lového domu nebo doporučením 
podnikatelům či fyzickým osobám. 
(Připíšete-li při zadávání platby vaši 
adresu nebo IČO, rádi vám zašleme 
potvrzení o daru. Lze snížit základ 
daně z příjmu.)

Nadační fond
Betlém nenarozeným
Sokolská třída 244/27,
702 00
Ostrava, 

IČ: 658 92 399

tel.: 739 354 269, 

e-mail: kontakt@nfbetlem.cz 

Jak se můžete zapojit? 

Azylový dům pro těhotné matky v tísni otevírá své dveře již 15 let.
Od jeho otevření v něm našlo pomoc, zázemí a podporu 192 matek a 263 dětí.

Snímek archiv NF Betlém nenarozeným


