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PŘÍPRAVA NA RODIČOVSTVÍ
POTŘEBUJE LÁSKA JEŠTĚ DNES MANŽELSTVÍ?
PŘÍBĚH SÁRY, KTERÁ PŘEŽILA POTRAT
PROČ CÍRKEV ODMÍTÁ ANTIKONCEPCI?
PRINCIPY ANTIKONCEPCE
ZPRÁVY Z DOMOVA I ZE SVĚTA
OZNÁMENÍ

ÚVOD
Milí přátelé,
byli jsme mile překvapeni, kolika z vás není osud nejslabších (zabíjených při potratech)
v naší zemi lhostejný. I přesto, že se jednalo o dobrovolný příspěvek, posílali jste často
mnohem více, něž kolik jsme potřebovali. Mnohokrát děkujeme a individuálně vám
posíláme potvrzení o přijetí daru, který můžete uplatnit při odpisu daní.
Celkem jste zaslali přes 30 tisíc korun, což pokrylo náklady na rozeslání prvního čísla
(bylo rozesláno na více než 750 adres) a pořád přesahuje roční náklady na tisk a distribuci časopisu všem zájemcům. Přestože jsme původně měli v úmyslu případné přebytky
použít na výrobu nových letáků, rozhodli jsme se spíše oslovit další lidi prostřednictvím
tohoto časopisu. Doufáme, že se tímto způsobem informace dostanou do správných
rukou (zájemci ve farnosti, farní asistenti, katecheti, lidé, kteří připravují snoubence
na manželství, apod). Zbylé finance budou použity při přípravě podzimního vyhlášení
“Deklarace práv počatého dítěte”.
DOPISY
Děkujeme všem, kteří jste nám napsali, či alespoň poslali nějaký vzkaz. Děkujeme
zvláště dr. Zoubkovi, který nás upozornil na chybu v minulém čísle na straně 11 dole,
kde místo slova “svobodné” patří termín “svévolné”.
Zároveň prosíme i další, aby nám psali, jaké informace jim chybí a jakým tématům
bychom se měli věnovat. Napište nám vaše osobní zkušenosti, jak se vám podařilo zachránit některé děti před potratem, pomoci nastávajícím matkám, oslovit lidi, kteří mají
jediný přísun informací z masmédií, apod. Vaše dopisy mohou oslovit druhé a ukázat
jim nové cesty a způsoby, jak chránit bezbranné. Ve vašem dopise zároveň uveďte, zda
chcete zůstat v anonymitě a zda můžeme provést redakční úpravy. Cenná a pro druhé
posilou jsou také svědectví o tom, jak se vám osobně podařilo odvrátit hrozící potrat, ke
kterému vás někdo nutil. Pokud jste případně potrat sama podstoupila, pokuste se napsat, co to pro vás znamená - můžete tak zachránit jiné děti tím, že ukážete druhým čeho
se vyvarovat. Všem kteří najdou odvahu k osobním svědectvím, moc děkujeme.
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PROSBA O POMOC
Prosíme ty z vás, kteří mají potřebné předpoklady a dostatek času, aby by nám pomohli
v těchto oblastech:
• Překlady knih s pro-life tématikou z angličtiny do češtiny. V současnosti se jedná o
překlady knih "The Facts of Life" a "Pro-life Training" od Briana Clowese, PhD.
• Kreslení - při tvorbě letáků a pro www server na Internetu bychom potřebovali
někoho, kdo umí hezky kreslit. Zcela ideální by bylo, pokud by někdo měl zkušenosti
s kreslením na počítači (CorelDraw apod.).
• Keramika - rádi bychom rozšířili (vyrobili) keramické modely dětí v druhém trimestru. Pokud se touto činností zabýváte a byli byste ochotni pomoci, vzor máme k
dispozici.
• Linka pro život - do budoucna uvažujeme o vytvoření telefonní linky, kam by mohli
volat zdarma ženy a dívky, které potřebují pomoc (jsou nuceny k potratům, zjistili, že
jsou těhotné a neví, co mají dělat, apod.). Největším problémem však nejsou investice, ale sehnání týmu lidí (tedy ne jednoho člověka), kteří by byli schopni zajistit
24 hodinový provoz. Lidé, kteří se přihlásí, by měli umět anglicky, abychom mohli
zprostředkovat zkušenosti ze zahraničí (u nás takovéto informace neexistují).
Redakce
JAK CHRÁNÍ KONDOMY PŘED AIDS
A POHLAVNÍMI NEMOCEMI?
Brian Clowes, PhD
Přehled
Vzhledem k citlivým otázkám vztahujícím se k antikoncepci (např. sexuální
výchova, "epidemie" těhotenství mladistvých a rozšíření AIDS) existuje mnoho
rozporuplných informací o efektivnosti
nejběžnější antikoncepční metody na světě
- kondomu - při předcházení těhotenství,
AIDS a pohlavním nemocem.
Dnes jsou běžně dostupné dva druhy
mužských kondomů - latexový kondom a
kondom ze zvířecí blány (kůže). Odborníci
se shodují, že kondomy z kůže nechrání
před AIDS a pohlavní mi nemocemi, ale
neshodují se již v otázce efektivnosti
latexových kondomů.
Komplikující skutečnosti
Dnes se hodně diskutuje o tom, zda
latexové kondomy chrání před virem HIV.
Centra pro sledování nemocí (Centers
for Disease Control - CDC) tvrdí, že

neporušené a správně používané latexové
kondomy mohou chránit před virem HIV.
(Lauran Neergaard. "CDC: Condoms Can Block
AIDS." The Philadelphia Enquirer, 6 August 1993, p.
E10.) Zdrojem tohoto tvrzení je řada studií,

které prokázaly, že latexové kondomy
mají 99%-ní účinnost při ochraně před
virem HIV.
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Každá z těchto studií má ovšem dvě
závažné chyby:
• V každé studii bylo použito neobyčejně
malé množství vzorků (pouze jeden až
deset kondomů od každého druhu).
• Nebyly simulovány podmínky samotného pohlavního styku in-vivo.
Inherentní, přirozeně se vyskytující póry v
přírodním kaučuku (latexu) měří nanejvýš
5 mikronů. Spermie měří obvykle v
průměru přibližně 50 mikronů a virus HIV
přibližně 0.1 mikronu. (C. M. Roland, Ph.D.,
Editor, Rubber Chemistry and Technology and Head
of the Polymer Properties Section, Naval Research
Laboratory. Letter entitled "Do You Want to Stake
Your Life on a Condom?", Washington Times, 22
April 1992.) To znamená, že co se velikosti

týče, virus HIV může latexovými póry
proniknout stejně jednoduše jako kočka
vraty od garáže.
Zdá se, že z výše uvedeného vyplývá, že
latexové kondomy nechrání před virem
HIV. Musíme vzít v úvahu dva faktory:
• Povrchová tense je na molekulární
úrovni neobyčejně silná. Je velice
sporné, zda by mohl virus HIV v
jakékoli vodní suspenzi proniknout
otvorem dokonce stokrát větším, než
je jeho vlastní průměr.
• Latexové kondomy jsou "zdvojené",
tzn. že všechen nebo většina prázdného
prostoru v první vrstvě je překryta
druhou vrstvou. Opakované fotografie napnutých kondomů provedené
pomocí elektronového mikroskopu
(scanning electron microscope - SEM)
neukazují žádné zjevné prázdné prostory, dokonce ani při dvoutisícovém
zvětšení. ("From the Surgeon General, US
Public Health Service." Journal of the American
Medical Association, 9 June 1993, p. 2840)

Analýza zobrazení SEM
Zastánci kondomů opakovaně argumentují, že latexové kondomy jsou velice
efektivní při ochraně před virem HIV.
Skutečně, když je latexový kondom nap-

nut a zobrazen v maximálně možném
zvětšení elektronovým mikroskopem, zdá
se, že zde žádné póry nejsou.
Avšak i když SEM zobrazení napnutého
latexového kondomu neukazuje žádné
póry, musíme mít na paměti, že napnutí
se vztahuje pouze k jednomu druhu zátěže
materiálu: stejnoměrná příčná zátěž.
Pomocí SEM není možné získat správnou
představu o pórech v kondomu, protože
je při SEM zobrazení prakticky nemožné
zároveň simulovat čtyři další typy zátěže,
které se u kondomu vyskytují při vlastním
pohlavním styku: tlaková zátěž (kolmá na
osu příčné zátěže), namáhání "střihem"
(vysoce kroutící nebo úhlová zátěž v
kritických bodech), třecí zátěž (odírání
při kolmém pohybu mezi dvěma plochami) a "korozní" zátěž způsobená směsí
tělesných tekutin a lubrikantů, jejíž efekt
je zvýšen současným výskytem opakujících se mechanických zátěží. To, že
latexový kondom je bezpečný, protože se
v něm nevyskytují žádné póry, když byla
zohledněna pouze jedna z pěti zátěží, je
stejné jako říkat, že nový model auta je
vhodný pro dálniční provoz, protože jede
po rovné a suché vozovce rychlostí 40
km/h bez toho, aniž by se rozsypal.
Významná studie Úřadu pro výživu a léky
(Food and Drug Administration - FDA) z
roku 1992 zdůraznila, že se v latexových
kondomech skutečně vyskytují póry. Tato
studie jako první simulovala samotné
podmínky pohlavního styku a prokázala
zjistitelný únik částeček velikosti HIV
u jedné třetiny testovaných kondomů.
(Roland F. Carey, William A. Herman, Stephen
M. Retta, Jean E. Rinaldi, Bruce A. Herman, and
T. Whit Athey. "Effectiveness of Latex Condoms
as a Barrier to Human Immunodeficiency VirusSized Particles under Conditions of Simulated Use."
Sexually Transmitted Diseases, July-August 1992,
pp. 230-233.)
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Ti, kteří diskutují o výhodách a nevýhodách
kondomů, by měli mít na paměti, že
hlavička lidské spermie měří v průměru
přibližně 50 mikronů a hlavička viru HIV
0.1 mikronu. (C. M. Roland, Ph.D.,
Editor, Rubber Chemistry and Technology and
Head of the Polymer Properties Section, Naval
Research Laboratory. Letter entitled "Do You Want
to Stake Your Life on a Condom?" Washington Times,
22April
1992.) To znamená, že spermie, která je

latexovým kondomem účinně blokována,
je asi 108-krát robustnější než virus HIV.
Toto porovnání velikostí lze přirovnat k
pětitunovému slonu, který stojí vedle malé
mušky.
Hlavní nebezpečí
Ačkoli se zdá, že latexové kondomy
propouštějí virus HIV, největší nebezpečí
infekce spočívá v tom, že kondom může
často prasknout, roztrhnout se a sklouznout.
I když pár virů HIV může proniknout
skrze póry kondomu, riziko infekce je
velmi malé; ale v těch případech, kdy
kondom katastrofálně selže, čelí člověk
obrovskému riziku nevyhnutelného
nakažení virem HIV. Pokud kondom selže
při pohlavním styku s osobou nakaženou
virem HIV, existuje zde zřejmá možnost
pomalé a bolestivé smrti.
Četnost poškození kondomu záleží na
mnoha faktorech, mezi než patří i druh
použitého lubrikačního gelu a kon domu.
V knize Contraceptive Technology jsou
zaznamenány výsledky sedmi nedávných
studií, ze kterých vyplývá, že se
poškodilo 60 ze 2414 kondomů - tj. 2.5%.
(Robert A. Hatcher, et. al. Contraceptive Technology
- Sixteenth Revised Edition. New York: Irvington
Publishers, 1994. "Prospective Studies of Condom
Breakage During Vaginal Intercourse - Developed
Countries: A Review of the Literature," p. 157.)

Existují i studie, které využily žijících
párů, aby zjistily míru přenosu HIV. Studie
lékařské fakulty na univerzitě v Miami
prokázala, že tři z deseti žen, jejichž
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manželé nakažení virem HIV poctivě
používali kondom, se nakazily během
osmnácti měsíců (AIDS-Related Complex
- ARC). ("Evaluation of Heterosexual Partners,
Children and Household Contacts of Adults
With AIDS." Journal of the American Medical
Association
- JAMA, 6 February 1987).To znamená, že

míra nákazy je 11.2% za rok, 21% za
dva roky, 30% za tři roky, 45% za pět
let a 70% za deset let. Článek v časopise
The Lancet uzavírá, že "možné následky
selhání kondomu, kdy jeden partner je
nakažen virem HIV, jsou natolik vážné a
pravděpodobnost selhání tak vysoká, aby
používání kondomu rizikovými skupinami
nebylo prezentováno jako 'bezpečný sex'...
Kondomy značně selhávají: 13-15% žen,
jejichž partneři používají kondom jako
jedinou metodu antikoncepce, otěhotní
během jednoho roku." (Jeffrey A. Kelly and
Janet S. St. Lawrence. "Cautions about Condoms
in Prevention of AIDS." The Lancet - Journal of the
English Medical Society. 7 February 1987, p. 323.)

Efektivita kondomu proti pohlavním
nemocem
Většina zdravotních úřadů se shoduje, že
kondomy (pokud jsou správně používány
a nepoškodí-li se) efektivně chrání před
takovými pohlavními chorobami jako
kapavka (gonorrhea) a syfilis. Nesprávné
používání kondomu nebo jeho poškození
však může způsobit masivní vystavení se
těmto nemocem, tak jako u viru HIV.
Ale i sebelepší používání nepoškozeného
kondomu nechrání před pohlavními
chorobami, které se přenášejí přímým
kontaktem kůže, jako lidský papylomat
(papillomavirus - HPV) a opar pohlavního
ústrojí (herpes simplex virus - HSV). Tyto
viry často nakazí celou oblast pohlavních
orgánů. A konečně mnoho pohlavních
chorob jako kapavka a syfilis se přenášejí
orálním sexem, který se většinou praktikuje při střídání sexuálních partnerů.
(Fobert A. Hatcher, et. al. Contraceptive Technology
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Tyto problémy částečně způsobují znovuobnovení některých pohlavních chorob.
Chlamydiová infekce je nejběžnější bakteriální pohlavní chorobou v USA a má
za následek neplodnost a mimoděložní
těhotenství. Ročně jsou hlášeny čtyři milióny nových případů chlamydiové infekce
(nejběžnější pohlavní choroba). Bradavice
na genitálu (condyloma acuminata) jsou
způsobeny virem HPV - nejběžnější virová
pohlavní choroba v USA. Ročně se jimi
nakazí tři milióny lidí. Předpokládá se, že
50% mladých žen, které střídá partnery,
je nakaženo virem HPV. Tato choroba je
také spojována se střídáním sexuálních
partnerů a s ranným pohlavním stykem.
V USA je každoročně asi 1.5 miliónu

nových případů kapavky a téměř jedna
čtvrtina všech nakažených mužů nemá
žádné symptomy. Kapavka může také
nakazit sliznici, tzn. i ústa. Neléčená
infekce může mít velice vážné následky
- sterilitu, pánevní absces a vážné zdravotní problémy u dětí, které se narodí
nakaženým matkám.
Hepatitis B je zvlášť nebezpečným problémem v některých rozvojových zemích.
Může mít za následek chronickou hepatit-
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idu, cirhózu, rakovinu, selhání jater a smrt.
Neexistuje žádná léčba a až 20% obyvatel
mnoha rozvojových zemí má symptomy
této infekce.
Vir HSV způsobuje herpes genitalis a
v USA je jím dnes nakaženo asi třicet
miliónů lidí, z nichž většina nemá žádné
symptomy. Ti, kteří mají symptomy,
mohou mít bolestivé vředy v oblasti
pohlavních orgánů nebo v ústech.
Zánět pánve (pelvic inflammatory disease - PID) je výsledkem nakažení jinými
pohlavními chorobami a viry nebo baktériemi jako kapavka a E. Coli. Každoročně
se nakazí jeden milión Američanek, z
nichž 20% musí být hospitalizováno. PID
infikuje vaječníky a je hlavní příčinou
mimoděložního těhotenství.
Syfilis, jedna z nezhoubnějších pohlavních
chorob, dosáhla za posledních čtyřicet let
nejvyšší úrovně. Každý rok se v USA
nakazí 40.000 lidí. Neléčená syfilida má
za následek vyrážky, zranění, ochrnutí,
aneurysma, slepotu a smrt.
Zdravotní odborníci často tvrdí, že existuje
"epidemie" těhotenství mladistvých, AIDS,
alkoholismu, užívání drog a samozřejmě
násilí proti potratovým centrům. Většina
těchto obvinění je přemrštěná a není
náležitě statisticky podepřena.
Ale prohlášení o epidemii pohlavních
chorob samozřejmě nejsou přemrštěná.
Jestliže je jenom v USA nakaženo více
než 100 miliónů lidí jednou nebo více z
dvaceti pohlavních chorob, je nereálné
očekávat, že tenoučký a lehoučký polyuretan nebo latex epidemii zpomalí.
Jediným způsobem, jak zcela vymýtit
pohlavní choroby, je následovat Boží plán
pro náš sexuální život: abstinence před
manželstvím a potom věrnost. Učitelé sexuální výchovy a prodavači kondomů
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nám samozřejmě říkají, že to není "realistické". Ale nemají pravdu. Jelikož abstinence a věrnost jsou jedinou možností,
která funguje, je to také jediné realistické řešení. Možná, že když se zdravotní
odborníci budou dalších deset nebo dvacet

let neúspěšně snažit, aby udrželi pohlavní
choroby nepraktickými prostředky, dojdou
ke stejnému závěru.
“The Facts of Life", HLI 1997

PŘÍPRAVA NA RODIČOVSTVÍ
Abychom vyvážili záplavu negativních
informací, otiskujeme pro zlepšení nálady
něco, co nám přišlo "ze světa".
Pokud chcete zjistit, jestli jste na vznešené
rodičovské poslání dobře připraveni, řiďte
se následujícími pokyny:
1. Ženy: První krok v přípravě na mateřství
je jednoduchý. Oblečte si župan a na
břicho si zavěste pytel s fazolemi. Noste
ho devět měsíců, potom desetinu fazolí
odeberte. Muži: V rámci příprav na
otcovství zajděte do nejbližší drogerie,
vysypte obsah peněženky na pult a
řekněte prodavači, aby si vzal, kolik
chce. Pak zajeďte do supermarketu a
sdělte vedoucímu, že si může nechat od
vašeho zaměstnavatele poukazovat celý
váš plat.

2. Abyste si vyzkoušeli, jak to bude vypadat v noci, procházejte se denně od
pěti odpoledne po obývacím pokoji a
na rameni při tom držte mokrou tašku
o váze tři až šesti kilogramů. V deset
si jděte lehnout, ale přesně o půlnoci
vstaňte a pochodujte až do jedné. Pak
si nařiďte budík na třetí hodinu ranní.
Protože neusnete, ve dvě vstaňte a
dejte si panáka. Ve tři čtvrtě na tři ale
určitě jděte do postele. Až začne ve
tři budík zvonit, hbitě vyskočte, ale
nerozsvěcujte. Do čtyř hodin zpívejte
ukolébavky, potom si budík nařiďte na
pátou. Vstaňte a uvařte snídani. Dělejte
to pět let. Tvařte se při tom vesele.
3.Vezměte meloun a vydlabejte jej. Pak v
něm vyvrtejte otvor velikosti pingpongového míčku, zavěste ho na provázku
ke stropu a rozhoupejte. Vezmete misku
krupičné kaše a zkuste ji po lžičkách do
melounu vpravit. Musíte však předstírat,
že jste letadlo, to znamená, že byste měli
vrčet a dělat se lžičkou krouživé pohyby.
Vytrvejte, dokud polovina kaše nezmizí,
a potom si zbytek vylijte do klína.
Pokud jste to zvládli, jste připraveni
na krmení ročního miminka. Abyste se
přichystali i na batole, pomažte pohovku
nějakou pomazánkou a všechny záclony
zapatlejte džemem. Za rádio hoďte chleba s máslem a několik měsíců ho tam
nechejte.
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4. Oblékání malých dětí není tak snadné,
jak se na první pohled zdá. K nácviku
potřebujete chobotnici a síťovou tašku.
Pokuste se nastrkat chobotnici do tašky
tak, aby žádné chapadlo neviselo ven.
Máte na to celé dopoledne.
5. Zapomeňte na sportovní vůz a kupte si
kombík. A nemyslete si, že s ním budete
moci parkovat před domem. Rodinnými
auty se totiž majitelé nemůžou moc
chlubit. Chcete-li vidět, jak bude
vypadat, kupte kornout čokoládové
zmrzliny a položte ho do přihrádky pod
přístrojovou desku. Pak do přehrávače
strčte minci, roztlučte rodinné balení
čokoládových sušenek a drobty vysypte
na zadní sedadlo. Nakonec přejeďte
kapotu po obou stranách hráběmi. To by
snad stačilo.
6. Nácvik na procházku: Oblečte se a půl
hodiny čekejte před záchodem. Potom
vyjděte před domovní dveře, ale hned
nato se vraťte. Totéž zopakujte ještě
dvakrát. Pak několikrát jděte k brance
a zase zpátky k domu. Nakonec vyjděte
na chodník a pět minut se velmi pomalu procházejte. Podrobně prozkoumejte každý vajgl, žvýkačku, papírový
kapesníček a mrtvého brouka, které
najdete. Občas se pár metrů vraťte, a
pak teprve pokračujte dál. Ve chvíli,
kdy zvrátíte hlavu a začnete ječet, že
už to dál nevydržíte ani minutu, jste
připraveni vzít dítko na procházku.
vyjevených sousedů si nevšímejte.
7. Běžte do supermarketu. Vezměte si s
sebou něco, co se podobá předškolnímu
dítěti. Ideální je dospělá koza. Plánujeteli víc dětí, jedna koza nebude stačit.

Obstarejte si nákup na celý týden,
aniž byste z koz spustili zrak. Uhraďte
všechno, co snědí nebo zničí.
8. Naučte se nazpaměť jména všech
postaviček z dětských večerníčků,
Křemílkem počínaje a Rumcajsem
konče. Až se v koupelně přistihnete, že
si zpíváte úvodní melodii rozhlasového
večerníčku Hajaja, budete na rodičovství
dobře připraveni.
9. Všechno, co řeknete, minimálně pětkrát
zopakujte.
10. Ještě než učiníte konečné rozhodnutí, zajděte na návštěvu k nějakým
nešťastníkům, kteří už dítě mají.
Proberte s nimi chyby, kterých se podle
vašeho názoru ve výchově dopustili, a
vysvětlete jim, jak by měli postupovat.
Nezapomeňte pohovořit o trpělivosti
a důslednosti, bez nichž žádný rodič
ničeho nedosáhne. Navrhněte jim, jak
by mohli své ratolesti naučit chodit na
nočník, jíst příborem, poslouchat a chodit
do postele bez odmlouvání. Vychutnejte
si to, bude to totiž naposledy, kdy budete
mít na všechno odpověď.

Jsem tu dobře? Narodil jsem se u slušných lidí? Ve slušném století? Nevedu náhodou válku?
Je tady zrušeno otroctví? Mám správnou barvu kůže? Vhodný původ? Smím dýchat?
Tak děkuji.
Aškenazy

9

Oběžník Hnutí Pro život 02/99

však konflikt může poskytnout službu
tím, že umožní, aby se charaktery
a představy navzájem přizpůsobily.
• Finanční aspekt bývá často špatně
definován. A dojde-li k roztržce,
není vzácností, že jeden bývá těžce
poškozen.
• Nejistota - lásce škodí jak přílišná
jistota, tak i příliš mnoho nejistoty. A
často jeden z těch dvou trpí neurčitostí,
která se vznáší nad budoucností vztahu.
Manželství na zkoušku
Na první pohled to může vypadat jako
šťastné řešení - když zkouška bude
přesvědčivá, vezmeme se, v opačném
případě se rozejdeme. Člověk však zkouší
nějakou věc, druhého člověka takovým
zkouškám nepodrobuje. Věc - např. auto
- se při zkouškách chová stejně, jako
při opravdovém užívání, protože neví,

že teď je to zkouška. U člověka je to
jiné. Aby byla zkouška přesvědčivá,
bylo by třeba prožít velké životní obtíže:
nemoc, narození jednoho nebo dvou dětí,
nezaměstnanost, stáří! Zrušení svazku v
případě neúspěchu pak bude vždy pro
jednoho z nich těžké, bude tuto situaci
prožívat stejně jako rozvod.
Manželství musíme oprášit.
Manželé se nesmějí spokojit s tím, že
povedou jednotvárný život ve dvou. Do
svého milostného vztahu musejí vnášet
slavnost, více fantazie, víc svobody a úcty
k druhému, více demokracie, víc komunikace. Když svou lásku dají na první
místo, budou moci dosvědčit to, co objeví
- že instituce manželství není překonaná,
NAOPAK!
Podle knihy Denise Soneta
"Dobrý partnerský vztah".

POTŘEBUJE LÁSKA JEŠTĚ DNES MANŽELSTVÍ?
Moje maminka před čtyřiadvaceti lety
otěhotněla, ale rozhodla se pro potrat.
Nevěděla, že čeká dvojčata. Můj bratr a já
jsme byli v její děloze - živí - a oba jsme
chtěli žít. Je to děsivé, když si pomyslím, že jsem byla málem potracena, když
moje maminka podstoupila potrat metodou D&C. Ale nějakým zázrakem jsem
přežila! Můj bratr neměl takové štěstí.
Andrew byl zabit a navždy jsme jej ztratili. Moje maminka toho hluboce lituje.
Vím, že ta bolest je pro ni nesnesitelná,
když se na mne podívá a ví, že potratila
mého bratra. Říká, že "můj život zachránila ochranná ruka Všemohoucího Boha
... a že Jeho ruka mne zakryla a schovala v
její děloze a ochránila mne před skalpelem
smrti".
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Narodila jsem se s vrozenými oboustranně
vykloubenými boky a dalšími fyzickými
potížemi. O devět dní později mi dal
ortopéd na každou nožičku sádru. Moje
maminka každé pondělí ráno odstranila
sádru kleštěmi na ohýbání drátu a šla se
mnou k lékaři pro novou sádru.
Když mi bylo šest týdnů, dostala jsem
první sádru na celé tělo. Následovalo
mnoho operací a sáder. Bohužel, lékaři mi
řekli, že nyní budu muset být operována
asi každých pět let (modlete se za mne,
prosím). Dnes studuji medicínu a jsem
národní mluvčí "pro-život".
Děkuji Bohu, že jsem ten potrat přežila, ale
bolest v mojí rodině pokračuje. Na památku mého bratra Andrewa jsme pořídili
pamětní náhrobek a dali na hřbitov v jižní

Kalifornii. Stojí na něm: "ANDREW JAMES
SMITH, DVOJČE SÁRY - V NAŠICH SRDCÍCH
BUDEŠ VŽDY ŽIVÝ - LISTOPAD 1970". Prosím,
abyste rozšířili náš příběh, aby tragédie
potratů přestala ničit děti a rodiny. Každý
potřebuje znát pravdu o potratu.
Sarah Smith se stala jednou z nejvlivnějších
aktivistek "pro-život". Její vzrušující svědectví
oslovuje srdce, mění smýšlení a zachraňuje
životy; rozbíjí pro-potratové lži. Sarah
hovořila v rozhlase, televizi, na konferencích,
shromážděních a v kostelích po celých USA
a také ve světě - byla např. v Římě, Austrálii,
Mexiku a El Salvadoru. Ti, kteří ji slyší, nikdy
její úžasný příběh nezapomenou. Když spatříte
Sáru, vidíte obličej krásné ženy, která by dnes
nemusela být naživu, kdyby potratář dokončil
svůj "úkol".

PROČ CÍRKEV ODMÍTÁ ANTIKONCEPCI?
Radim Ucháč
Pro mnoho lidí, ať věřících tak i nevěřících,
je chování církve v otázce neabortivní
antikoncepce naprosto nepochopitelné. V
souladu s tlakem masmédií je přijímán
pokřivený obraz o zastaralých a ve svých
důsledcích škodlivých nařízeních zaostalé
hierarchie, které se v nejbližší době změní.
Je škoda, že často právě katolíci tyto mýty
bez uvažování přebírají a s povrchními
představami se snaží prosadit antikoncepci
ve jménu pokroku a otvírání se světu a
neuvědomují si, že církev pouze předává
to, co jí bylo zjeveno.
Článek je proto určen pro věřící křesťany,
aby si uvědomili vnitřní důvody pro toto
trvalé stanovisko církve a aby byli své
postoje schopni adekvátní formou přiblížit
i lidem ve svém okolí. Tento morální rozbor není určen pro nevěřící, kteří apriori
odmítají křesťanský pohled na svět. Není
zde rozebírána problematika abortivní
antikoncepce, o které většinou není mezi

křesťany sporu. Nejsou zde probírány ani
sociální, demografické, psychologické
či zdravotní dopady, ale pouze morální
hodnota antikoncepce jako taková. To,
že se morálně vadné jednání velice rychle promítá do ostatních oblastí života
společnosti, snad není nutno připomínat.
MORÁLNÍ JEDNÁNÍ
Morální hodnota nějakého jednání nám
říká, do jaké míry je tato činnost v souladu
s Boží vůlí. Tuto vůli poznáváme jednak
ze zjevení a jednak ze stvoření, které jsme
schopni poznávat prostřednictvím rozumu.
Otázek antikoncepce se týká spíše varianta
druhá. Snažíme se poznat, jak je člověk
stvořen a jaký byl asi záměr Stvořitele
při darování sexuality. Je samozřejmé, že
pokud je naše jednání v souladu se záměry
tvořitele, je morální a prospívá nám, pokud
je s ním v rozporu, ničí nás.
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Pokud je naše jednání nemorální (tedy
zlé), znamená to, že mu chybí nějaké
povinné dobro. Povinné dobro znamená,
že Stvořitel stanovil, že stvoření má při
své existenci nějaký dar, který je pro něj
nezbytný (např. člověk má rozum, soudy
jsou spravedlivé apod.).
Dále je zapotřebí připomenout vztah rozumu a morálky. Rozum, intelekt je pouze
nástrojem, jednou z mohutností duše na
stejné úrovni jako vůle či paměť. Morální
hodnotu výsledku tvořivého intelektu
nelze posuzovat z hlediska génia autora,
nýbrž podle jediného stabilního měřítka
- vůle Stvořitele. Pokud bychom posuzovali morální hodnotu podle geniality
vynálezu, museli bychom za dobré prohlásit nervové plyny, laserem naváděné
rakety apod. Tedy obhajovat používání
antikoncepce vyspělostí našeho rozumu
je vnitřně nezdůvodnitelné, je to jako
bychom počítali hrušky s jablky. Z hlediska morálky má rozum nezastupitelnou
funkci pro prohlubování znalostí o Božích
záměrech, čímž je následně motivována
naše vůle k správnému jednání.

V případě, že k pohlavnímu styku dochází
v neplodném období, nám Stvořitel
dává dar, který má efekt "pouze" jeden
(pojivý). Nejedná se v žádném případě
o dar poškozený, neboť co je povinné
dobro určuje Stvořitel. Ten nám tímto
dává možnost k svobodnému určení počtu
dětí, které od něho přijmeme. Pokud tedy
vyhledáváme pohlavní styk pouze v období
neplodném, v žádném případě se nejedná o
jednání hříšné, neboť přijímáme "pravidla
hry" od Stvořitele. Zde je patrný propastný
rozdíl vzhledem k používání antikoncepce,
která má za cíl kazit "pravidla hry". Při
uvažovaní o pojivých a plodivých aspektech pohlavního styku platí zvláště: "Co
Bůh spojil, člověk nerozděluj".
Pokud tedy učení církve zdůrazňuje, že
pohlavní styk musí zůstat otevřený početí,
je tím myšleno, že člověk nebude aktivně
bránit početí, tedy jednat s cílem úmyslně
zmařit existující nebo předpokládaný dar
(plodnost). Pokud jsou tedy např. manželé
neplodní, neznamená to, že svou neplodností hřeší, neboť záleží na Stvořiteli, zda
jim dá dar plodnosti.

POHLAVNÍ STYK
Tento úžasný dar Boží má dvě varianty,
které se cyklicky střídají. Pohlavní styk
je buď plodný, nebo není (chybí plodivý
efekt). V plodném období má tento dar dvě
neoddělitelné části: pojivou funkci, která
slouží ke sdílení manželů a která řečí těla
vyjadřuje bezvýhradnou vzájemnou odevzdanost, plné spojení, dva se stali jedním
tělem (Gen 2,24); a dále funkci plodivou,
která představuje dar podílet se svobodně
a s plným vědomím na stvoření dalších,
jejichž hodnota je nepředstavitelná. Tento
dar je jedním z největších, které máme, a
z hlediska pohlavního styku je důležitější
než funkce pojivá, neboť ta může být nahrazena jinými prostředky zatímco plodnost
nikoli.

PRINCIP ANTIKONCEPCE
Plodnost jako nemoc
Základem antikoncepce je pohled na plodnost páru jako na nemoc, kterou je nutné
"léčit". Jedná se tedy o pohled od základu
rozporuplný se Stvořitelovým záměrem,
který dává plodnost jako dar.
Destrukce darovaného
V plodném období antikoncepce ničí při
pohlavním styku jeden z darů - plodnost. Tuto mohutnost, která má podstatnou měrou podíl na pohlavním styku,
svévolně "znicotňuji" - hřeším. Svévolnost
tohoto jednání je zvláště patrná, pokud
si uvědomíme, že nám Bůh sám
prostřednictvím cyklické neplodnosti dává
nástroje na řízení počtu dětí.

Oběžník Hnutí Pro život 02/99

12

Lživé jednání (postoj)
Princip pravdivého postoje spočívá v
neporušenosti jednoty lidského jednání
a v svobodně zvoleném způsobu projevu
tohoto jednání (slovo, čin). V případě
používání antikoncepce je tato jednota
porušena. Pohlavní styk je totiž přirozenou
mezilidskou komunikací, kde při použití
antikoncepce aktivně štěpím jednotu pro-

jevu a účinku (jednání a sil). Při použití
metod přirozeného plánování rodičovství
tento defekt neexistuje, neboť přijímá
pohlavní styk v celé jeho celistvosti.
U antikoncepce není špatný cíl, to že
nechci, aby z láskyplného spojení manželů
vzešly děti, ale způsob, jakým chci tohoto
záměru dosáhnout - aktivně ničím existující nebo předpokládaný dar.

PRINCIPY ANTIKONCEPCE
Vít Cigánek
Od roku 1933 platil v Německu "zákon
o ochraně před zatíženým potomstvem"
- zabíjení postižených dětí, jež se pak
rozrostlo v holocaust. I antikoncepceje definována jako ochrana - před
těhotenstvím. Ve skutečnosti nejde ani tak
o těhotenství, jde o dítě. Tedy ne ochrana
před něčím, ale před někým. Lidé se
chrání svých vlastních dětí.
Rozum říká, že před lidmi se musíme
chránit, pokud se k nám chovají vyloženě
nepřátelsky nebo sobecky. Jinak je ochrana
před lidmi absurdní, protože jsme tvorové
společenští, patříme k sobě. O to víc k nám
patří naše vlastní děti. Je absurdní se před
nimi chránit jako před škůdci.
Na postojích k dětem se odráží rozdílná
mentalita lidí. O jedněch by se dalo říct, že
skutečně plánují rodičovství. To znamená,
že chtějí mít děti a případně se snaží regulovat dobu jejich narození. To je pozitivní
přístup. (Plánujeme přece to, co chceme,
aby bylo.) Druzí se "chrání". Negativní
vztah k životu dětí je zde zdůrazněn
slovem "nežádoucí" (těhotenství). I tento
výraz evokuje poměry, v nichž byli určití
lidé považování za nepřátele a škůdce
(státu, národa, pracujícího lidu,...), a
ve skutečnosti jimi nebyli. Byli někdy
i posíláni do míst, odkud byl "návrat
nežádoucí".

Tento dvojí přístup souvisí s dvěma skupinami praktických metod předcházení
těhotenství. U metod umělých jde především
o "spolehlivost", čili "bezpečnost". Lidé
se totiž cítí být svými vlastními dětmi
ohroženi. Dítě je především někým, na
koho si musíme dát pozor, před kým se
musíme dobře zabezpečit, a to za každou
cenu. Jaký vliv na rodinný život může asi
mít takováto mentalita?
Přirozená a rozumná je naopak stálá
otevřenost vůči životu. Přirozeně žijící
manželé mohou využíváním neplodných období oddalovat porody, přitom
ale vždy počítají s jejich možností, nejsou proti tomu ve svých myslích zablokováni. Zásadně svým dětem už dopředu
přejí život. Ten je pro každého základním
dobrem. (Milovat znamená chtít dobro.)
Jen kdo žije, může přijímat další dobra,
přirozená i nadpřirozená.
Tak lze vysvětlit i fakt, že s šířením
antikoncepce narůstá i počet umělých
potratů. Pokud jde o potraty klinicky prováděné, ty samozřejmě nemohou být způsobeny antikoncepcí. Jsou
však způsobeny propagací antikoncepce. Zdůvodňování antikoncepce je
zároveň zdůvodňováním potratů. Zároveň
možnost antikoncepce, čili i vědomí, že je
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možné se "zabezpečit", působí jako
mohutný faktor sexuální nekázně, jejíž
důsledky pak lidé potřebují rychle a skrytě
odstraňovat.
Kromě toho je tu ovšem i přímé potratové působení prostředků označovaných
jako antikoncepční (pilulky, tělíska). Jimi
se počty odstraněných nenarozených dětí
zřejmě zvyšují mnohonásobně oproti
hlášeným "umělým přerušením".
Zásahy proti životu se také opírají o teorii, že každé dítě má být "chtěné". Zde se
vychází z dnes rozšířené bludné představy,
že k našemu dobru a štěstí vede vždy to
co si my sami zrovna přejeme. (Lidé si
navzájem přejí vedle zdraví, úspěchů a
štěstí také splnění svých přání.) Dítě ale
nepotřebuje být "chtěné", potřebuje být
přijaté . Nepotřebuje rodiče sobecké, kteří
si je "pořídili" pro své potěšení. Potřebuje
rodiče milující, takové, kteří dokáží pro
něj přinášet i oběti.
Ekologické hledisko antikoncepce
Ekologickou škodlivost určitého jednání
dnes lidé poznávají z přímých zkušeností,
když už byly způsobeny jasné konkrétní škody. Snaží se pak změnit příslušné
konkrétní jednání. Tak jsou působeny další
škody jinými způsoby do té doby, než se
opět jasně prokáže jejich škodlivost a najdou se způsoby jiné. Řešení tak přicházejí
do značné míry pozdě. Chybí zde pochopení analogie škodlivého působení dalších
umělých zásahů do přírody, totiž těch,
jež ještě nejsou v praxi vyzkoušeny nebo
jejichž škodlivost je zatajována. Přitom
pomocí analogie příčin a jevů by bylo
možno učinit závěr, že všechny umělé
zásahy do přirozených dějů jsou škodlivé narozdíl od pouhého využívání přírodních
jevů.
Právě v tom je rozdíl také mezi přirozenou
a umělou regulací porodnosti. Přirozené
metody využívají ženský cyklus, umělé
metody jej narušují. "Ekologie těla" je
přitom pro nás mnohem důležitější než
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ekologie okolní přírody. Příroda ovlivňuje
naše zdraví nepřímo, zvenku, zatímco
účelem pilulek je přímo zasáhnout do biochemických procesů uvnitř organismu.
Přitom právě hormonální tablety, které
svým soustavným a intenzivním zasahováním do tak citlivé oblasti, jakou je
endokrinní systém, jistě ovlivňují stav
organismu víc než jiné prostředky, jsou
vychvalovány jako nejlepší (moderní).
Někdy se tvrdí, že lékař předepíše ženě
takovou hormonální antikoncepci, která
se hodí přesně pro ni, že se dává "antikoncepce na míru". Pravdou je opak: pro
nikoho se nehodí žádná pilulka, každý
druh tablet je nevhodný pro každou ženu.
Měli bychom překonat představu, že nějaký
přípravek působí jen na jeden proces v
organismu, jaksi izolovaně. Ve skutečnosti
jednotlivé orgány a procesy v nich nikdy
nemohou být izolované od jiných procesů
v těle. Každá látka vpravená do těla působí
na celý organismus, většinou však jen
v zanedbatelné míře. Dobrý lék je ten,
jenž působí výrazně proti určitým chorobným změnám, a jeho vedlejší účinky jsou
přitom zanedbatelné (protože vždy nějaké
jsou). Při léčbě jde o to, že negativní účinky
léku se strpí kvůli pozitivním účinkům
v oblasti postižené nemocí. Určitá dobra
různých tělesných oblastí se obětují pro
nápravu nebo i záchranu oblastí jiných,
důležitějších. Zvláště to platí, jde-li přímo
o život. Postupuje se za cenu "menšího
zla" (amputace, ozařování,...).
Antikoncepce ovšem neléčí nic. (Proč
by ji ostatně užívaly zcela zdravé ženy?)
Zdraví není možné "zvětšovat", jen
upevňovat, a to přirozenými prostředky
(otužování, pohyb, vhodná strava).
Jakékoli intenzívní užívání nějaké drogy
musí nutně působit na člověka celkově
negativně, i když může mít některé pozitivní aspekty dílčího rozsahu. Uvádí se
například, že prý hormonální tablety
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snižují riziko rakoviny dělohy. To by
však jen potvrzovalo, že jejich vedlejší
účinky jsou velmi výrazné, že zásahy
do endokrinního systému souvisejí s
příčinami rakoviny, že tedy rozhodně
není radno si zde zahrávat. Mají-li tyto
dlouhodobě podávané látky pozitivní
účinky, pokud jde například o rakovinu, pak jejich účinky negativní jsou jistě
větší. S příčinami rakoviny přece nesouvisí nějaký nedostatek chemikálií, které
přijímáme z okolního přetechnizovaného
světa; každý ví, že je tomu právě naopak.
Pokud jde o ženy nemocné, lékaři při
celé řadě onemocnění pilulky přestávají
předepisovat. Jde tu o mnoho vážných
kontraindikací, zatímco čistě zdravotních
indikací pro tyto hormonální přípravky je
velmi málo a málo závažných (nepravidelnosti cyklu). I z toho je patrné, že jejich
účinky jsou převážně negativní. Hlavní a
zpravidla jedinou indikací těchto neléků
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je tedy pouze ona "ochrana". Není to ale
ochrana lidského organismu. Chráněn je
tu určitý způsob života. Zdravé fungování
tělesných funkcí se zde o bětuje nikoli
pro zlepšení jiných, důležitějších funkcí,
ale pro pohodlí a požitek, proto, aby lidé
mohli žít způsobem, který je sice velmi
propagovaný a společensky v současné
době ceněný, ale není dobrý. Nejen užívání
pilulek, ale i sám životní styl zaměřený na
pohodlí a sexuální požitek není prospěšný
ani zdravý.
To, co se dnes v oblasti lidské reprodukce
považuje za zodpovědné, je ve skutečnosti
utíkání od odpovědnosti. Jsou-li pohodlí
a sex brány jako hodnoty natolik vysoké,
že i zdraví a život jim musí ustoupit, jde
o převracení hodnot. To nemůže vést ke
štěstí, byť by to lidé sami sobě sebevíc
přáli. Štěstí člověka není dáno tím, co si
přeje, ale způsobem života, který vede.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z DOMOVA I ZE SVĚTA
Z Á K O N O PA R T N E R S K É M
SOUŽITÍ
Dne 30.6.1999 byl opět vrácen návrh
zákona o partnerském soužití k projednávání ve příslušných výborech
Poslanecké sněmovny. K přijetí návrhu
na zamítnutí tohoto zákona chyběly pouhé
dva hlasy. Předpokládaný termín dalšího
projednávání je říjen 1999.
Hnutí Pro život zajistilo překlad odborného
článku týkajícího se tzv. “homosexuálního
manželství” holandského specialisty dr.
Geralda J.M. van den Aardwega. Materiál
byl individuálně rozeslán poslancům PSP
ČR. Text článku je k dispozici na adrese
redakce, případně na internetové adrese:
http://www.prolife.cz/informace/index.
phtml?body=aardweg.inc

POTRATOVÁ PILULKA DĚLÁ ZE
ŽIVOTA "PŘEDMĚT"
L'Osservatore Romano kritizuje prodej
RU-486 v Evropě
L'Osservatore Romano, polo-oficiální
deník Svatého stolce, velmi kritizoval
rozhodnutí evropských farmaceutických
úřadů, zvláště v Německu, zkomercializovat abortivní pilulku RU-486, která je v
Evropě známá jako Mifegyne.
"Tato pilulka ničí život lidské bytosti
počaté a vyvíjející se v matčině děloze.
Dítěti, kterého se nikdo neptal, jestli
chce být počaté, byla dopřána důstojnost
osoby a dána nedotknutelná práva jako
každému jinému člověku. A toto dítě je
nemilosrdnězabito jako nějaký zločinec.
Naopak, je
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to nevinná lidská bytost, která je již
schopná reagovat na bolest, na city a na
zájem ve vztahu ke své matce, která ji
živí nejen biologicky," píše morální teolog
Gino Concetti. Magisterium Jana Pavla
II. však nelimituje právo na život jen pro
"nevinné" - všechny lidské bytosti mají
neodvolatelné právo na život.
Včera schválila Evropská lékařská agentura komercializaci RU-486 v Německu,
Rakousku, Belgii, Dánsku, Španělsku,
Finsku, Řecku a Holandsku. Den předtím
se Německo již rozhodlo o prodeji pilulky
v rámci stávajících potratových zákonů.
Pilulka RU-486 byla vyvinuta v
osmdesátých letech francouzským vědcem
Etienne-Emile Baulieuem a nejprve prodána společnosti Roussel-Uclaff. Produkt,
který je zhotoven z hormonů vyvolávající
potrat do sedmi týdnů po početí, byl
bojkotován proti-potratovými skupinami a
společnost se rozhodla jej přestat vyrábět.
Tehdy založil Edouard Sakiz společnost
Exelgyn, která by pokračovala v komercializaci pilulky, která byla přejmenována
na Mifegyne.
Tato pilulka se již prodává ve Francii,
Švédsku a Velké Británii. Americký Úřad
pro léky a potraviny její prodej však
zakázal. Společnost Exelgyn odhaduje, že
v Číně ji ročně užívají dva milióny žen.

prohlašují, že schválení jeho distribuce
není to samé jako schválení potratu.
"Toto typické usuzování těch, kteří jsou
inspirování neo-osvícenstvím a jsou
liberální, je nepřijatelné. Jestliže je pro
úřady jednoduché vyhovět občanům, kteří
jsou pro potrat, pak tento úřad, který
povoluje volné rozšiřování produktů, jež
zabíjejí, je nezodpovědný. Zodpovědnost
je o to závažnější, když skupiny, instituce a hnutí, které se zjevně honí za
ekonomickým ziskem, zorganizovaly formální petice," říká se v článku.
"Výroba RU-486 se všemi svými deriváty a názvy v různých zemích je smutným odrazem filosofie a mentality, která
rozežírá hodnotu života a stále více kazí
civilizaci," prohlašuje Concetti. "Potrat je
radikální a násilná alternativa k životu. Je
vyhledávána a prováděna jako prostředek
k posílení prospěchářství a hedonismu k
eliminaci nechtěných porodů. Následně
je život, který právě začal, považován za
'předmět' v rukách nejsilnějších.”
"Národ, který dá popud k rychlejším a více
'fungujícím' způsobům zabíjení těch, kteří
se mají narodit, se ukazuje zuřivější než
Herodes," uzavírá článek v L'Osservatore
Romano.
Vatican City, Zenit, 8.7.1999

Ti, kteří propagují distribuci Mifegynu,

Jako se 18. století považovalo za věk smyslu a 19. století za věk zdravého rozumu,
20. století se nemůže považovat za nic jiného než za věk neobyčejného nesmyslu.
G. K. Chesterton
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Vítám, že se na naší mediální scéně objevuje informační oběžník Hnutí Pro život. Je
třeba, aby se co možná nejširší veřejnost dozvěděla pravdu o různých skrytých a legislativou podporovaných útocích proti lidskému životu a také o programech, které nabízejí
pomoc těm lidem, kteří často v nouzi a v neznalosti lepších cest, souhlasí se zdánlivě
neškodnými a snadnějšími formami řešení. Teprve nahlédnutí pravé povahy a důsledků
umělých potratů, abortivní antikoncepce, manipulace s lidskými embryi a jiných zlořádů
dnešní doby, může otevřít dveře účinné nápravě. K tomu může nový oběžník velmi
přispět.
Přeji proto jeho redaktorům a vydavatelům hodně síly a vytrvalosti a dávám jim k jejich
záslužné práci své požehnání.
P. Damián Němec OP
Provinciál Řádu bratří kazatelů
Jeden z důvodů snadné manipulace s lidmi je jejich nevzdělanost a nedostatek informací.
Jsem rád, že nový informační oběžník Hnutí Pro život pomůže odstranit tyto nedostatky
v tak důležité oblasti našeho života.
P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

OZNÁMENÍ
Se zármutkem vám oznamujeme, že dne 19.7.1999 zemřel ve věku 79 let MUDr. Zdeněk
Hejl, zakladatel a předseda Hnutí Pro život. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve
farním kostele v Polné dne 26.7.1999.
Requiescat in Pace
K tomuto číslu oběžníku přikládáme jako přílohu rozhovor s P. van Straatenem a leták
“Interrupce. Co je v sázce?”. Pokud byste měli zájem o více výtisků (pro vývěsky,
rozdání, apod.), napište si na adresu redakce.
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