Každý z nás je jedinečný, vzácný
a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných,
obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.
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Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR

32 tisíc lékařů
a eutanazie

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000

renci, kterou k tomuto tématu Hnutí
Pro život ČR svolalo. Rozhodne-li se
například 101 poslanců, že lze např.
se souhlasem rodiny zabít těžce postižené děti po narození nebo osoby
mentálně postižené, nebude moci podobný zákon zrušit ani Ústavní soud.
První průlomový zákon o eutanazii již byl projednáván v Senátu. Podle
očekávání byl zamítnut, ale svůj účel
splnil – prolomil tabu a připravil cestu pro nějaký „rozumnější“ návrh,
který podle médií má být v dohledné
době připraven.
Pokud se veřejnost a zvláště pak
lékaři neozvou, vykročíme na kluzkou cestu smrti.
Bližší informace k petiční akci začínají na straně 9.
HPŽ ČR
Foto: Flickr

Koncem září odešlo kolem 32 tisíc dopisů lékařům v České republice. V dopise byli upozorněni na nebezpečí eutanazie, ke které mohou
být zneužiti, a na prakticky nulovou
ústavní ochranu práva na život kohokoliv z nás.
Součástí dopisu byla kromě jiných
materiálů i petice, která požaduje, aby
bylo v naší zemi obnoveno právo na
život, které bylo změněno v rámci tzv.
euronovely ústavy v roce 2002.
V současné době tedy není právo
na život garantováno alespoň ústavou. Je to neuvěřitelné, ale majetková práva dnes požívají vyšší právní
ochranu než život člověka. Tento fakt
zdůraznil Marek Benda (ODS), předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, na tiskové konfe-
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http://prolife.cz
Informační stránky
Hnutí Pro život ČR

http://linkapomoci.cz
celorepubliková poradna
pro ženy v tísni

http://svobodavolby.cz
projekt zaměřený na
osvětu dospívajících

http://zakony.prolife.cz
monitoring činnosti
Poslanecké sněmovny

Vážení přátelé,
v tomto trochu opožděném čísle
informačního oběžníku najdete kromě jiných i informaci ohledně petice
proti eutanazii a za obnovení ústavního práva na život.
Uvítáme vaši pomoc při šíření
této petice. Je součástí tohoto oběžníku. Podpisy je možné shromažďovat do konce tohoto roku a archy
(i částečně vyplněné) zaslat na adresu uvedenou v tiráži. K petici je možné se připojit i na internetové adrese
http://eutanazie.cz.
Bylo celkem jasné, že Senát potichu zamítne návrh zákona o eutanazii. Jeho úkolem bylo totiž zvyknout
politiky i veřejnost na velmi nebezpečnou myšlenku, že debatovat o zabíjení patří na půdu Parlamentu a že
nejde už o to „zda“, ale „jak“. Pokud
se nezvedne masivní odpor a nedojde k obnovení ústavního práva na
život, eutanazie bude zavedena.
Z toho důvodu jsme oslovili i několik desítek tisíc lékařů dopisem.
Tato akce byla velmi nákladná, proto máte-li možnost přispět, budeme
vděční za jakoukoliv částku.
Velmi pozitivní zprávy přinášíme ohledně nově založeného občanského sdružení Stop genocidě,
kterému jsme pomáhali s výrobou
billboardů.
Jsme vám všem velice vděční za
za veškerou vaši pomoc a podporu.
Bez té by naše činnost byla velmi
omezená!
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Založení občanského
sdružení Stop genocidě
V srpnu 2008 bylo na Ministerstvu
vnitra zaregistrováno nové občanské sdružení Stop genocidě. Sdružení se zaměřuje na osvětovou činnost
před středními a vysokými školami.
Studentům formou mobilní výstavy
přibližuje realitu umělých potratů
a ukazuje paralely této formy zabíjení
s jinými běžně odsuzovanými genocidami.
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je povolena ve více státech, ale zmínila jen notoricky známé Nizozemské království a Belgii; ve Švýcarsku
a v USA ve státě Oregon je povolena
asistovaná sebevražda.
V Německu byl právě nedávno odsouzen bývalý senátor, právník, který
inzeroval a za úplatu nabízel odbornou pomoc k sebevraždě.
Václava Domšová kandiduje do
Senátu za podpory Strany zelených.
Senát PČR, HPŽ ČR

www.stopgenocide.cz

Pochod pro život 2009
Na četné dotazy sdělujeme, že
příští Pochod pro život se bude konat v sobotu 28. března 2009 v Praze.
Bližší informace budou k dispozici
počátkem příštího roku.
HPŽ ČR

Senát zamítl zákon o eutanazii
Senát zamítl na své schůzi
18. září 2008 návrh senátorky Václavy Domšové na uzákonění eutanazie.
Ze 49 přítomných senátorů hlasovalo
38 pro zamítnutí.
15. července 2008 předložila senátorka Václava Domšová zvolená
za SNK ED návrh zákona O důstojné
smrti. Důstojnou smrtí myslí senátorka přímé usmrcení z rukou lékaře na
žádost beznadějně nemocného a trpícího člověka, případně bezvědomého (!) člověka na základě jeho předem
vyjádřené žádosti.
Domšová uvedla, že eutanazie

Veškerá činnost občanského sdružení
Hnutí Pro život ČR je realizována
z drobných darů obyčejných lidí.
Sdružení nemá žádné pravidelné
příjmy, státní či jiné dotace.
Děkujeme, že nám pomáháte!

Číslo účtu: 159205438/0300
Nebo jednoduše platební kartou
na adrese http://prolife.cz.

Tisková konference k eutanazii
Pod záštitou Marka Bendy (ODS)
a Anny Čurdové (ČSSD) uspořádalo Hnutí Pro život ČR 25. září 2008
v Poslanecké sněmovně tiskovou
konferenci. Zdeňka Rybová, viceprezidentka HPŽ ČR, představila novinářům dopis a petici (viz strana 9
a následující), které jsou prostřednictvím lékařů šířeny do celé republiky.
Petice požaduje obnovu ústavního
práva na život.
Na tiskové konferenci zdůraznila
poslankyně Anna Čurdová nezbytnou roli hospicové péče a její rozšíření a přislíbila pomoci s jejím kvalitním ukotvením v zákonech.
MUDr. Jan Král, primář Hospice
Anežky České připomněl, že dnes neexistuje případ, kdy by nemocní museli trpět bolestí, neboť medicína má
dostatek tišících prostředků. Bohužel
však nejsou vždy zdravotnickým personálem využívány.
Odkaz na videozáznam z konference je na adrese http://eutanazie.cz.
HPŽ ČR

Irové odmítli „Lisabon“
i kvůli potratům
Otázka potratů byla významným
faktorem při odmítnutí tzv. Lisabonské smlouvy v irském referendu, které
se konalo 12. června 2008. Potvrdil to
nedávný průzkum Červeného kříže
pro irský list Sunday Business Post.
Až 58 % těch, kteří hlasovali proti smlouvě, věřilo, že by se v důsledku jejího přijetí staly potraty v Irsku
pravděpodobnější.
Dalších 28 % lidí z této skupiny
s tímto tvrzením nesouhlasilo. Z respondentů přesvědčených o tom, že
„Lisabon“ učiní otázku potratů benevolentnější, pak hlasovalo proti přesvědčivých 74 %.
Pro-life aktivisté z organizace Cóir
uvedli, že výsledky jsou pozoruhodné
také tím, že odmítavě se k evropské
smlouvě postavila většina mladých
lidí a žen.
Analytici dosud mínili, že hlavními argumenty vůči Lisabonské
smlouvě jsou ohrožení irského daňového zákonodárství a změny systému
zastoupení v Evropském parlamentu.
Podle Eurobarometru však neměl
velkou váhu ani strach z nezaměstnanosti nebo z přistěhovalectví.
Nakonec irský premiér Brian
Cowen otevřeně prohlásil na summitu lídrů EU, že jedním z důvodů
odmítnutí Lisabonské smlouvy bylo
přesvědčení, že Evropský soudní
dvůr změní zákony týkající se potratů
a eutanazie.
S negativním výsledkem irského
referenda se Brusel nehodlá smířit.
Stupňuje tlak na vládu v Dublinu, aby
se hlasování opakovalo příští rok na
jaře. Zároveň ukazuje ochotu smlouvu mírně upravit, aby byla pro Iry
stravitelnější.
LifeSiteNews.com

Připomínky k návrhu
zdravotní reformy
Hnutí Pro život ČR zaslalo Ministerstvu zdravotnictví oficiálně připomínky k návrhu zdravotní reformy.
Připomínky se týkaly hlavně:

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.
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1. manipulací terminologie (umělé
potraty, umělé oplodnění, atd.)
2. umožnění lékařům odmítnout
výkon z důvodu svědomí a zároveň nemít povinnost tento výkon
zajistit u někoho jiného
3. zabránit komercionalizaci lidského těla – prodej vajíček, spermatu,
orgánů, ...
4. zavést registr anonymních dárců
pohlavních buněk, aby bylo možné předejít incestům takto počatých dětí a umožnit přístup k registru takto počatým po 18. roce
jejich života
5. vypustit odkaz na právní normu,
která by umožnila klonování
6. zúžit použití umělého oplodnění
na nezbytné případy (a nikoli na
žádost)
7. nedovolit vybírání dětí při umělém oplodnění na základě pohlaví
8. omezit počet lidských embryí použitých při umělém oplodnění
9. upřesnit podmínky pro umělé
potraty ze „zdravotních důvodů“
a zachovat jejich omezení maximálně do 24. týdne těhotenství
10. umožnit potrat na žádost až od 18 let,
a ne od 16 let, jak je tomu doposud
11. nesouhlasí-li nezletilá s provedením umělého potratu, umožnit jí
bránit se u soudu
12. povinnost informovat u genetických vyšetření o účelu vyšetření.
HPŽ ČR

Připomínky k návrhu
občanského zákoníku
Ministerstvu spravedlnosti zaslalo Hnutí Pro život ČR v rámci připomínkového řízení připomínky k návrhu občanského zákoníku. Týkaly
se zejména:
1. odmítnutí změny začátku právní
způsobilosti dětí do okamžiku početí, jak je tomu i dnes (ministerstvo
navrhovalo posun až od narození)
2. vypuštění řady ustanovení ohledně partnerství – stejnopohlavní
páry by získaly ničím neodůvodněné exkluzivní výhody; navíc
text byl koncipován tak, že part-
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Zveme vás na...
27. 2. – 1. 3. 2009 – Rekolekce na Mariahilf
Poslední únorový víkend se uskuteční rekolekce členů a přátel HPŽ ČR
na poutním místě Mariahilf – Zlaté Hory v Jeseníkách. Strava vlastní,
ubytování je za dobrovolný dar. Přihlaste se co nejdříve, nejpozději do
1. 2. 2009 na adrese info@prolife.cz. Informace o poutním místě jsou na
adrese http://mariahilf.hyperlink.cz.
28. 3. 2009 Praha — Pochod pro život

3.

4.

5.

6.

7.

8.

nerství je prezentováno jako varianta k manželství (jsou např.
označováni za snoubence, atp.)
navrhujeme, aby občanský zákoník umožnil uzavřít nerozlučitelné manželství; může-li mít malá
skupina stejnopohlavních párů
svůj institut, není důvod, aby
mnohem větší skupina (např. katolíků) nemohla svobodně uzavřít
sňatek splňující základní podmínku manželství – nerozlučitelnost
odmítáme vypuštění účelu manželství (založení rodiny a výchova
dětí), svazek by tak byl po právní
stránce na úrovni homosexuálních svazků – na pouhé spotřební
a majetkové společenství
u rozvodů návrh preferoval zničení svazku před jakýmkoli pokusem o sanaci, proto jsme navrhovali změny, které by daly šanci
sanaci svazku
pokud se manželé u rozvodu nedohodnou, navrhujeme, aby soud
musel vyřknout výrok o vině některé ze stran
upřesnění pojmu příbuzenství
(založené biologicky nebo právně
– adopce), které návrh rozvolňoval na vágní „přirozené pouto“
návrh popíral biologického rodičovství a umožňoval tak incesty (např.
sňatky biologických sourozenců
vzniklých z umělého oplodnění)
HPŽ ČR

Demografická krize v EU
V roce 2035 bude čtvrtina lidí
v Evropě starších 65 let. Údaje zveřejnil Eurostat 26. srpna 2008. Očeká-

vá se, že od roku 2015 převýší počet
úmrtí počet porodů. Z toho důvodu
se imigrace stane jediným faktorem
ovlivňujícím zvýšení počtu obyvatel.
Od roku 2035 se však očekává, že příliv imigrantů do EU nebude schopen
kompenzovat míru úmrtnosti. Proto
se bude počet obyvatel EU snižovat.
European Impact Direct

Trestní oznámení na
senátorku Domšovou
Zdeňka Rybová z HPŽ ČR podala
trestní oznámení na senátorku Václavu Domšovou. Z prohlášení senátorky k tématu eutanazie, zveřejněných
ve sdělovacích prostředcích vyplývá,
že ví o jejím provádění lékaři v naší
zemi. Protože eutanazii chápe jako
jednání, které je přímým zabitím
nemocného (viz její návrh zákona
v Senátu), jedná se o jednání, které
je v našem právní řádu klasifikováno
jako vražda. Podle trestního zákona
má každý, kdo o podobném zločinu
ví, ohlašovací povinnost, jinak se dopouští napomáhání k trestnému činu
po jeho spáchání.
HPŽ ČR

Slovensko se přiklání
na stranu života
16. září 2008 hlasovala slovenská
Národná rada o návrhu poslance Petra Gabury na úplné zrušení potratového zákona. Ze 150 poslanců hlasovalo 36 pro, 33 proti, 50 se zdrželo
hlasování, 9 nehlasovalo a 22 bylo nepřítomných. Návrh nebyl puštěn do
druhého čtení, i když více poslanců
hlasovalo pro návrh a mnoho poslan-
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ců se hlasování zdrželo.
Slovenský ústavní soud rozhodl
4. prosince 2007, že vyhláška ministerstva zdravotnictví z roku 1986, která povoluje umělé potraty do 24. týdne těhotenství z genetických důvodů,
není v souladu s Ústavou SR. Vyhláška
totiž byla nad rámec platného potratového zákona, který umožňuje potrat
pouze do 12. týdne těhotenství.
Slovenská Národná rada tak měla
přijmout takovou novelu, která by
tento stav odstranila. Během prvního půlroku 2008 byl návrh novely
potratového zákona vícekrát stáhnutý. Neuspěla např. novela z dílny
KDH, podle níž by ženy měly být
nejprve obeznámeny s alternativními možnostmi. Místo ní měla být
projednávána novela z dílny ministerstva zdravotnictví, která by povolila potraty z genetických důvodů
do 24. týdne těhotenství. Slovenská
vláda však doposud o tomto návrhu
nejednala. Další neúspěšný návrh
byl rovněž z dílny KDH a podle něj
by žena měla mít 72 hodin na to, aby
své rozhodnutí podstoupit potrat ještě zvážila, a lékař měl mít povinnost
informovat o rizikách zákroku.
Poslanec Petr Gabura nyní navrhoval úplné zrušení potratového zákona. Za vykonání umělého potratu
by hrozil trest na dva až pět let.
NRSR

Setkání v Červeném Kostelci
Koncem září se v Červeném Kostelci konal odborný seminář o ochraně lidského života, který byl spojen
se setkáním poboček Hnutí Pro život ČR. Setkání nakonec dopadlo
tak, že místo zástupců poboček přijelo několik zcela nových zájemců
a převážnou část účastníků vytvořili
místní lidé. Diskuse s lidmi z regionů
tedy neproběhla, což byla škoda. Zato
bioetické debaty s MUDr. Xenií Preiningerovou se často protáhly téměř
do půlnoci.

Co lze dělat
1. Získat pár přátel, rozdělit si oblast
a postupně obejít celou obec, případně městskou část a každému,
kde to lze, dát do schránky informační leták o tom, co jsou potraty
a kde hledat pomoc.
2. Podpořit projekt Kruciáta – pravidelně připomínat ve farnostech,
domlouvat mše svaté, adorace.
3. Domluvit výstavu Stop genocidě
před střední nebo vysokou školou.
4. Domluvit opakující se prostor pro

I přesto, že se proti zabíjení nenarozených dětí dělá mnoho, bez vás se k ostatním
lidem informace nedostanou. Role každého je jedinečná a nenahraditelná.

Červenec 2008 – září 2008
- v poradně Aqua vitae řešeno
164 případů

Foto: 2x archiv

Pro ty, kteří by chtěli pomoci se založením pobočky HPŽ ČR, vybíráme
pro představu několik bodů z toho,
jak lze pomáhat v regionech.

Z činnosti HPŽ ČR
Pravidelná činnost
- distribuce informačních materiálů
- celorepubliková linka pomoci
- monitorování legislativy
- monitorování médií a rozesílání
rešerší zájemcům, kteří mohou
psát reakce do redakcí
- modlitby před porodnicemi
- zajišťování iniciativy Kruciáta
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-

připomínkování legislativy
v souvislosti s novelou občanského
zákoníku a zdravotní reformou
informační stánek na setkání
mládeže ActIv8 na Velehradě
příprava a rozeslání informačního
dopisu lékařům
příprava petice proti eutanazii a za
obnovení ústavního práva na život
tisková konference v PSP ČR
edukační seminář pro širokou
veřejnost o ochraně lidského života
v Červeném Kostelci

„reklamu na poradnu“ nebo články do místních periodik – městských, farních, ...
5. Setkat se s pracovnicemi sociálního odboru – ne je poučovat, ale
nabídnout jim informace.
6. Setkat se s gynekology a poprosit
je o zprostředkování informace
o poradně pro ty ženy, které na
potrat nechtějí, ale jsou v obtížné
situaci. Pokorné prosbě o pomoc
pro ženy se obtížně říká „ne“.
7. Navázat ideálně neoficiální kontakty s učiteli. Nepoučovat, ale
nabídnout materiály pro studenty
– letáky, modely atp.
Chcete-li jakkoli pomoci, aby u nás
přestalo zabíjení dětí před narozeím,
napište na adresu info@prolife.cz. Pro
ochotné lidi se vždy najde dostatek
činnosti , která člověku vyhovuje.
HPŽ ČR

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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Stop genocidě
Nedávno vzniklo nové
občanské sdružení zaměřené
na prevenci umělých potratů
mezi mládeží Stop genocidě.
Václav Cigánek, předseda
nově vzniklého subjektu,
se obrátil na Hnutí Pro
život ČR o pomoc při vznikání
sdružení. Samozřejmě jsme
rádi pomohli jak organizačně
tak finančně, protože si
neděláme patent na rozum
a respektujeme, že lidé jsou
různí a oslovují je různé
prostředky, nepřekračujíli zákony naší země.
Na oplátku jsme
Václava Cigánka poprosili
o krátký rozhovor.
Když se řekne Stop genocidě, co
si pod tím mají lidé představit?
Stop genocidě je občanské sdružení, které vzniklo letos v létě. Našim
cílem je vést mladou generaci k promyšlení vlastních postojů k tématu
umělých potratů.
Krátkodobým cílem je tedy prevence – ochrana těchto mladých lidí,
aby neopakovali chyby svých rodičů

skrývat potraty
znamená
tolerovat je...
je-li potrat na očích,

všechno

se mění...

Foto: www.stopgenocide.cz

a nezapletli se do kolotoče bolestí,
zranění a zatvrzení. Střednědobý
cíl je prostřednictvím této generace
změnit klima ve společnosti a změnit současnou krutou a barbarskou
legislativu.
Proč ale mluvíte o genocidě? To
je přeci hromadné vyvražďování
na základě příslušnosti k nějaké
etnické skupině.
Genocida není jen vyvražďování
nevinných na základě etnické příslušnosti. Rudí Khmerové v Kambodži
vyvraždili během několika let 1,3
miliónů lidi z řad inteligence – např.
učitele a lékaře. U genocidy je vždy
někdo, kdo definuje skupinu nechtěných. Může to být vzdělání, náboženská příslušnost, třída, nebo rasa.
Potraty jsou státem organizované a stát svými prostředky zajišťuje
vyvražďování dětí před narozením
podle toho, zda jsou označeny jako
nechtěné nebo nemocné. Denně
jich je u nás zavražděno průměrně
sedmdesát.

Když člověk vidí syrovou pravdu,
nutí jej to k otázce – nezraňujete
tak mladé?
Máte-li zájem o někoho, kdo se
dříve nebo později stejně musí setkat
ve svém životě se zlem, co je lepší: varovat ho, aby věděl, co riskuje, nebo
jej nechat v nevědomosti? Není naopak krutostí tyto lidi nechat v nevědomosti a pak, když už je pozdě,
s nimi lacině soucítit a pravdu před
nimi skrývat?
Dobře, ale nestačilo by jen popsat, co se děje? Je nutné ty
krutosti ukazovat v „plných
barvách?“
Jeden z našich duchovních představitelů velmi moudře poznamenal: „Mládež dnes není spekulativní.
Pravda se nehledá tím, že se hloubá,
že se filozofuje, ale že se prostě zažije,
ohmatá...“ Považujeme za nesmírně
důležité, aby mladí lidé potrat přestali
vnímat jako nějaké abstraktní právo,
aby se diskuse snesly z teoretických
výšin o lidské důstojnosti do zcela re-
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álného života. Potrat je krutá a surová
realita, proto bohužel i pravda o něm
je krutá a surová.
Ale reakce mladých jsou naprosto
úžasné.
Jaké jsou vaše zkušenosti před
školami?
Více než dobré. Čekali jsme u části
mládeže agresivní reakce či odmítání. Nic z toho se nepotvrdilo.
Naopak. Jsou rádi a vděční, že je
nikdo nepodceňuje, že se s nimi jedná
jako rovný s rovným, jako s dospělými. Ve škole se s tímto přístupem moc
nesetkávají.
Konec konců, můžete se podívat
sami. Na stránkách www.stopgenocide.cz je krátký film z reakcí studentů
v Berouně.

stáváme spoluvinnými na zabíjení
těch nejmenších vedle nás. A toto
všechno si studenti uvědomují. Nejsou zlí oni nebo ony, ale my, kteří
mlčíme.

Takže nemáte reakce typu „Nevnucujte nám to“ nebo že to je
jen pro věřící?
Vůbec ne. Možná je to tím, že
billboardy nejsou zaměřeny na obviňování jednotlivců, ale ukazují společenský rozměr. Ukazují, že se jedná
o genocidu a zde máme všichni nesmírně veliký dluh.
Vždyť mlčením a lhostejností se

A není falešné říkat, že jim své
názory nevnucujete, když je nutíte dívat se na tyto obrázky?
Sdělení není vnucování. Vnucování je spojené s manipulováním.
Manipulátoři chtějí odsunout rozum
a dávkovat lidem určené emoce. My
chceme kampaní klást otázky a tím
právě rozumu a uvažování vytvořit
prostor.

Foto: www.stopgenocide.cz

Nesetkáváte se s tím, že proti
potratům jsou jenom věřící?
Ne. Naopak. Člověku někdy přijde,
že lidé nevěřící jsou svým způsobem
otevřenější pravdě než ti tzv. hluboce
věřící. Ti jsou často falešně vychováni
k tomu, aby snad druhé nezranili, aby
byli tzv. „hodní“. To se v realitě pak
často projevuje spíše zbabělým mlčením, schovávaným se za „zbožné“
mimikry a okřikování druhých, že
něco dělají.
Jistě je třeba citlivý přístup tváří
tvář někomu, kdo je potratem zraněn.
Zároveň je však nutné nezapomínat
na Kristovo „Pravda vás osvobodí“.
Foto: 4x www.stopgenocide.cz
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zla. Pochopili, že nikdo nemůže zůstat stranou, že eutanazie a další zabíjení jsou jen pokračováním na této
cestě smrti.
Když jsme nad peticí přemýšleli,
rozhodli jsme se ji adresovat místo
Poslanecké sněmovny prezidentu republiky. Vzhledem k jeho veřejným
prohlášením zaměřené na ochranu
života při jeho zvolení i vzhledem
k tomu, že zde není zodpovědnost
rozmělněna mezi dvě stě kolegů jako
v Poslanecké sněmovně, jsme přesvědčeni, že tato petice mu dá dostatečný důvod pro otevření této otázky.

To, co zranění lidé, zvláště ženy, nejméně potřebují, je bagatelizace zla,
kterým prošli. Oni touží po odpuštění, po spravedlnosti a ne po laciném
soucitu.
Kde výstavy probíhají a jaký mají
průběh?
Výstavy probíhají před středními a vysokými školami, před kolejemi, menzami atd. Zaměřujeme se
primárně na dospívající, kteří ještě
nejsou osobně zraněni a tak zablokováni ke změně názoru, který je jim
společností masově podsouván.
Před konkrétní školou výstavu,
která má 16 billboardů, rozestavíme
a necháváme studenty, kteří procházejí
kolem, aby si ty motivy sami promýšleli. Někteří se ptají, jiní ne. Někteří si
vezmou další materiály jako třeba modely miminka ve 12. týdnu těhotenství, jiní ocení informační letáky.
Součástí výstavy je i petice za
ústavní ochranu lidského života od
početí. Nezapomenu na jednu maminku, která náhodou kolem výstavy
šla s malými dětmi. Děti se nahrnuly
ke stolku, kde byla petice, a maminka je následovala. Čekali jsme, že je

bude odhánět, ale místo toho je vyzvala, aby ustoupily, že chce petici
podepsat.
Když mluvíte o petici, má smysl?
Proti potratům již bylo zorganizováno několik petičních akcí
a nic se nezměnilo.
V žádném případě nesouhlasím,
že již proběhlé petice neměly smysl. Ukázaly zákonodárcům že je zde
velká skupina lidí, kteří nesouhlasí se
zabíjením dětí před narozením. petice na ně vytváří tlak a oni si uvědomují vlastní zodpovědnost.
Vzpomeňme na homosexuální
agendu. Kolikrát byl jejich zákon zamítnut a kolikrát do toho šli znovu
a znovu, dokud klima ve společnosti
nezměnili?
A jak jednáme my? Jednou to zkusíme a když to podle očekávání nevyjde, složíme ruce v klín a máme alibi,
že se to nedá změnit. Nejde ale o alibi
a o to, abychom si v klidu mohli umýt
ruce.
Nám jde opravdu o změnu ve společnosti. A studentům, kteří se pod
tuto petici podepisují, také. Už pochopili společenský rozměr tohoto

Petice se podepisuje v rámci výstav. Co když se někdo chce připojit a výstava u nich neprobíhá?
Nic nebrání v tom, aby se na nás
ten konkrétní člověk obrátil a výstavu u nich ve městě připravíme.
V každém případě je možné se k petici připojit i na internetu. Nejde však
jen o osobní postoj vyjádřený na petici, ale o to pomoci tuto petici rozšířit
ve svém okolí. Proto zvažte, zda by
nebylo možné výstavu zorganizovat
právě u vás.
Co lze udělat pro to, aby byla výstava i v našem městě?
Stačí, když napíšete na info@stopgenocide.cz. Bude tomu muset obětovat jeden den. To je minimum.
Kde budou další výstavy?
To záleží na lidech, kteří se nám
ozvou.
Chtěl byste něco čtenářům na
závěr vzkázat?
Teď na začátku října se slavil svátek Panny Marie Růžencové. Tato
památka připomíná bitvu u Lepanta
a záchranu Evropy před Osmanskou
invazí. Modleme se. Bez modlitby
dobro nemůže dýchat.
Nakonec chci poděkovat všem,
kteří jakkoli pomohli se vznikem
a činností sdružení.
Děkujeme za rozhovor.
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Ne sádrovým trpaslíkům v politice
V souvislosti se senátními
a komunálními volbami
můžeme slyšet o (křesťanské)
odpovědnosti, nutnosti
„jít volit“. Někdo používá
i imperativ: „Křesťan
je povinen volit.“
Přestože v mnohém jiném společenském dění takovýto příkaz křesťanům slyšet není, zůstává pravdou,
že nám Kristus přikazuje lásku. Ano,
my jsme povinni konat dobro. Vykonat to, co je v našich silách.
Jsme tedy povinni přiložit ruku
k dílu, když můžeme, a je-li ono dílo
dobrým dílem. První z těchto podmínek je pochybná, druhá ještě pochybnější. Je jeden hlas tak zásadní
a zejména přímou intervencí dobra?
Není ten hlas jen dalším polštářem
do kolébky nicnedělání? A je také
zaručeno, že účastí ve volbách přispívám něčemu dobrému? Konkrétnímu
dobrému počinu? Vím, co přesně chce
ten nebo onen kandidát uskutečnit
a mám jistotu v jeho příslibech?
Všechny tyto otázky nasvědčují, že musím kandidáta dobře znát,
abych zaručil ono dobré dílo.
A ještě další, pro naše uvážení
možná závažnější, hledisko. Je politika
jediným, nebo alespoň hlavním zdrojem dobra pro společnost? Politika zde
přece nemůže být samoúčelně, pro sebe
samu. Zajímejme se tedy v prvé řadě
o společnost, o společenské dění, o potřeby společnosti. Zkoumejme sami
a přemýšlejme, jak těmto potřebám

Je politika jediným
zdrojem dobra pro
společnost? Není
ten hlas jen dalším
polštářem do kolébky
nicnedělání?

Foto: Flickr

vyhovět. Nechejme se o tom samozřejmě i poučit (jistě i Církví, a dalšími).
A až uzraje náš postoj, stůjme v něm
pevně. My totiž nemáme za každou
cenu hledat nějakou politickou stranu.
Pokud je náš postoj dobrý, nesmíme
jej měnit (zaprodat). Musíme čekat na
ty, kteří usilují o totéž a s nimi se spojit.
A může to být i politické uskupení.
My máme jasná stanoviska, a jen
když s nimi někdo souhlasí, můžeme
mu dát k disposici své schopnosti, své
síly, svůj mandát. My nehledáme politickou stranu. Politická strana však
hledá nás, voliče. Naučme se zde myslet trochu „kapitalisticky“. Buďme
jako křesťanští voliči nároční. Nedávejme se zadarmo.
Možná, že v něčem by i ve vztahu
politik (strana) versus volič byla užitečná politická hra. Můžeme to zvážit.
Mnoho lidí kupuje ojetiny, když nemá
na nové auto. A jsou si přece jasně vědomi určitých nedostatků. Můžeme
i u politické strany přehlédnout mnoho
nedostatku, pokud splní hlavní účel.
Vždyť bojujeme o mnoho. Jako
křesťané jsme povoláni hájit hodnoty,
o kterých se nediskutuje. To jsou hodnoty, o kterých se nehlasuje. I když

to mnozí zkoušejí a volávají tak na
sebe Boží hněv a jeho strašlivou moc.
A právě s těmito principy, a právo na
život mezi nimi stojí na nezadatelném
místě, očekáváme, kdo se s námi spojí. Nenajde-li se politická síla, která by
je chtěla prosazovat, co na tom. Víme,
jak často byli křesťané proti všem.
Kvůli pravdě přece.
Uvažme. Máme přece jiné zbraně.
Lepší než je politické řečnění, volání po bulvárech a házení molotovů.
Vzpomeňme na „Zázrak na Wisle“,
nebo na stejně vymodlený odchod
Rudoarmějců z Rakouska.
Osud světa dává Bůh do rukou
především nám křesťanům. A nechceli být nějaký politik s námi, nechce-li
být s Bohem, nechtějme být s ním.
Václav Cigánek
Pravidelné modlitby v Praze
Zveme vás k modlitbám u porodnice
u Apolináře (Apolinářská 18, Praha 2)
každý pracovní den přibližně mezi
8.30 a 10. hodinou. Modlíme se čtyři
růžence. Pokud jste nevěřící, můžete
setrvat v tichosti. Budete-li moci přijít,
kontaktujte nás předem na telefonním
čísle 736 248 037 (Miloslav Pletánek).
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Dopis adresovaný lékařům
„...Já se smrti nebojím, ale nechci ležet,
celé roky jen ležet… bez života, jako
kus masa. A pro Thomase znamenat
jen trápení, jak budu umírat. A to já
nechci! Ty jsi přece můj nejlepší přítel.
Slib mi, že mi pomůžeš, když na tom
budu tak zle...“
Z nacistického filmu Žaluji (1941)
ministerstva pro lidovou osvětu
a propagandu Josepha Goebbelse
V Praze dne 25. září 2008
Vážená paní doktorko,
vážený pane doktore,
zajisté neušlo vaší pozornosti, že
v Senátu byl projednán návrh zákona, který měl umožnit bezbolestné
zabíjení nemocných na jejich žádost
– eutanazii. Návrh byl podle očekávání potichu zamítnut. Splnil však
svůj účel: otevřel téma a připravil cestu pro návrh „rozumnější“, který má
přijít do dvou let. Jako lékaři můžete
mít tedy časem nejen právo, ale i povinnost své pacienty zabíjet. Má-li
mít totiž někdo právo, musí mít někdo jiný povinnost.
Jste profesionálové. Před padesáti
lety byla naprostá většina gynekologů
proti tomu, aby byli zneužiti společností k zabíjení dětí před narozením.
Z lhostejnosti, z nedostatku času, ze
strachu nebo proto, že si toto nebezpečí neuvědomili, však mlčeli. Provést potrat se nyní považuje za jejich
profesionální povinnost a traumata
a výčitky svědomí mnoha z nich nikoho nezajímají.
Nyní se postupně připravuje zneužití zbytku lékařů. Stejně jako gynekologové řeší při umělých potratech sociální situace, stanete se i vy
nástrojem k řešení rodinných problémů a časem zejména nástrojem
na snižování nákladů důchodového
systému a nákladů na zdravotnictví.
Místo abyste lidem pomáhali tišit bo-

lest a nést jejich břemena až do konce
(viz leták o hospicové péči), je velmi
pravděpodobné, že je budete nuceni
zabíjet – bezbolestně. Nejdříve na jejich žádost, pak i ty, kteří souhlas dát
nemohou – postižené novorozence..., a později už přání pacienta nemusí rozhodovat vůbec. Eutanazie
je totiž nejlevnější formou „péče“
o nemocné.
Nejedná se o nic nového. Pečlivé
usmrcování nemocných za nacismu
spustil drobný morální ústupek německých lékařů – usmrcení těžce
postiženého chlapce na žádost jeho
rodičů. Tak začala tragédie více jak
70 tisíc nemocných – praktičtí lékaři
museli hlásit podezřelé případy a otrlejší pak místo injekcí vymysleli levnější zabíjení kyanidem v plynových
komorách. Kdo z lékařů nesouhlasil
se zdravotní politikou státu, měl problémy (viz přiložená brožurka „Diktatura a lékařská věda“).
Podobný trend nyní reálně hrozí
i nám. Naše ústava totiž umožňuje
legalizovat zabíjení kohokoli pouhým zákonem (viz text petice) – stačí
k tomu prostá většina v parlamentu.
Zatím je toho využito při umělých
potratech, nic však nebrání tuto kulturu smrti dále rozšiřovat, např. for-

Eutanazie je totiž
nejlevnější formou
„péče“ o nemocné.
mou eutanazie na žádost, usmrcením
postižených novorozenců na žádost
rodičů, atd.
Zabíjení nemocných v naší zemi
aktivně obhajuje pouze několik lékařů, zatímco ohromná většina mlčí.
Uznáte-li za vhodné, můžete svůj
postoj vyjádřit prostřednictvím přiloženého odpovědního lístku a navíc
pomoci rozšířit petici proti eutanazii
mezi pacienty. Každý máme mnoho
jiných osobních starostí a problémů,
ale nepostavíte-li se veřejně proti, nikdo jiný to za vás neudělá. Budete-li
pasivně čekat, stát vás zneužije.
Radim Ucháč
prezident Hnutí Pro život ČR

Miroslav Wajsar
ředitel Hospice Anežky České,
prvního hospice v ČR

Volání nemocného po eutanazii je zoufalé
volání pacienta po soucitu, po chvilce
pozornosti, po trpělivosti, po lásce.
Volání zdravých po eutanazii je strach
před vlastní bolestí při doprovázení,
před bezradností, před setkáním
se smrtí, před tisíci otázkami.
Odpovědí však není profesionální smrt.
Odpovědí je laskavá pozornost, tišení bolestí,
přítomnost blízkých a pomoc duchovních.
A právě toto se hospice snaží zprostředkovávat.
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Eutanazie je
• jednání nebo zanedbání, které úmyslem směřuje k usmrcení pacienta s motivem vyhnout se utrpení.
• propagována jako „zabití ze soucitu“ na žádost nemocného.
• vraždou – úmyslným zabitím nevinného člověka, proto je sama o sobě zlem
a nemůže být tzv. „zneužita“.
• justiční vraždou, je-li státem dovolena – nic a nikdo nemůže nikoho zmocnit
k zabití nevinného (srov. Norimberský proces 1945–1946).
• cynickou odpovědí na zoufalé volání nemocného po pozornosti, soucitu a lásce.
• sobeckým vyhnutím se vlastní bolesti a strachu před smrtí při doprovázení
umírajících.
• nejlevnější formou „péče“ a proto při prolomení bariéry bude na lékaře vyvíjen tlak ušetřit na léčbě.
• kategorickým prohlášením společnosti, že těžce nemocný člověk ztrácí lidskou
důstojnost, žije „život nehodný žití“.

Eutanazie není
• odmítnutí léčby prostřednictvím reversu. Chybí totiž úmysl zabít, přesto je to
záměrně falešně označováno jako tzv. pasivní eutanazie (!). Dnes nikdo nemusí
trpět kvůli přístupu některých lékařů, který hraničí někdy s týráním. Může již
dnes podepsat revers: „Odmítám další léčbu, chci pouze tlumit bolesti.“
• podávání tišících prostředků, i když zkrátí život pacienta. I toto je záměrně
falešně označováno jako tzv. nepřímá eutanazie. Chybí totiž úmysl zabít a jedná se o volbu menšího zla.

Legalizace eutanazie znamená
1. tlak na každého nemocného na podstoupení eutanazie.
2. první krok na kluzkou plochu.
3. zničení svobody – pacient v bolestech a utrpení je mnohem náchylnější k manipulaci a vydírání a nelze mluvit o svobodném rozhodnutí.
4. pošlapání důstojnosti – člověk je redukován na tělo, na zvíře. Důstojně člověk
neumírá osamocen a s injekcí s jedem, ale v kruhu svých blízkých.
5. zničení důvěry mezi lékaři a pacienty. Lékař se stane pánem nad životem a smrtí.
6. zneužití lékařů ke špinavé práci nájemného vraha. Těm, kteří nebudou ochotni k eutanazii, nebude časem umožněno pracovat v oboru zvláště na pracovištích jako LDN, onkologických odděleních atp. Bude se jednat o stejný nátlak,
kteří dnes zažívají gynekologové, odmítající usmrcování dětí před narozením.

eutanazie
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Eutanazie – konec lidskosti
Nacistická propaganda
dokázala v pozoruhodně
krátkém čase dokonale
zvrátit veřejné mínění
i svědomí. Veřejně byla
eutanazie obhajována
stejnými metodami, jak to
dělá dnešní socialistickoliberální elita – apel na soucit,
svobodu, odpovědnost.
V lékařském oboru se to tenkrát
projevilo rychlým úpadkem norem
profesní etiky. Lékařská věda v nacistickém Německu postupně stále více
spolupracovala při masovém vyhlazování chronicky nemocných; masovém vyhlazování narušitelů společnosti nebo nežádoucích z rasového či
ideologického hlediska.
U nás už došlo ke zneužití lékařů
v oblasti umělých potratů. Dnes jsou
děti před narozením usmrcovány nejen
na žádost, ale jsou vyhledávány ty nemocné a rodiče jsou tlačeni k souhlasu
s jejich usmrcením. Nyní hrozí masové
rozšíření této mentality kromě gynekologů i na internisty, dětské lékaře, psychiatry atd. Je na lékařích, zda budou
mlčet nebo řeknou dostatečně důrazně
ne. S trochou ironie lze říct, že každý,
kdo dnes chce zemřít, může spáchat
sebevraždu sám a nepotřebuje k tomu
zneužívat zdravotnický personál.
Motivace pro legalizaci eutanazie
byla za nacistů obdobná jako dnes:
• Těžce nemocný člověk nemá stejnou důstojnost jako zdravý, žije
„život nehodný žití“. Dnes se to

Rudolf Hrušínský ve filmu „Spalovač mrtvol“ (1968)

částečně schovává za fráze o svobodě a důstojné smrti.
• Úspora veřejných výdajů (u nás se
zatím o tom veřejně nemluví).
• Touha vyhnutí se vlastní psychické bolesti a strachu před setkáním
se smrtí při doprovázení blízkých.
• Zmatení v pojmech – legalizace
eutanazie není třeba pro odmítnutí léčby nebo odpojení od přístrojů, které pouze protahují utrpení.
To se dnes běžně děje formou reversů. Tzv. pasivní nebo nepřímá
eutanazie nejsou eutanazií.
V případě, že bude eutanazie
schválena, nikdo v naší zemi si už nebude jist životem. Umírající nebudou
schopni vlivem utrpení dozrát a případně se smířit s blízkými. Pro věřící
i pro nevěřící: nebude čas se připravit
k odchodu na věčnost, litovat spáchaného zla, smířit se s lidmi i s Bohem
a připravit se k Poslednímu soudu.

!!! varování !!!
Od roku 2002 v naší zemi neexistuje nedotknutelné právo na
život garantované ústavou (Čl. 6 Listiny základních práv a svobod,
odst. 4). Pokud tedy zákon schválený 101 poslanci prohlásí dané
jednání za beztrestné, může být kdokoliv z nás legálně usmrcen.

foto: archiv

Možné kroky při legalizaci
eutanazie
1. Zabití v krajních případech tzv.
„nesnesitelného“ fyzického utrpení
– první krok a prolomení bariéry
2. Umožnění zabití při psychickém utrpení. Argumentace bude znít: „Psychické utrpení je horší než fyzické“.
3. Usmrcení na žádost – postačí prohlášení o „únavě ze života“. Argumentace bude znít stejně jako
u potratů: „Proč bych se v tak intimní věci měl svěřovat do rukou
nějaké komise? Je to můj život, mé
rozhodnutí.“
4. Případy usmrcení pacientů bez žádostí bude soud tolerovat a lékaři
nebudou trestáni (současné Holandsko).
5. Umožnění usmrcení tělesně postižených novorozenců a těch, které
se nepodaří usmrtit v rámci prenatální diagnostiky.
6. Umožnění usmrcení mentálně
těžce postižených lidí.
7. Povinné prohlídky, omezení pomoci ve stáří a v nemoci a povinnost podstupovat eutanazii
(záchrana důchodového a zdravotního systému).
www.prolife.cz

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.
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Demografická situace a její řešení
Již mnoho let rodí dvakrát
méně dětí než by bylo
třeba. V celém hospodářství
tak chybí desetitisíce lidí.
Proto stojíme tváří tvář
demografické katastrofě.
Hroucení důchodového
a zdravotního systému je
otázkou několika let.
Současné rodiny si nemohou dovolit zplodit a vychovat další generaci. Nesou totiž zároveň nepřiměřené
náklady na zabezpečení předcházejících generací. Staří lidé mají naopak
pocit křivdy, neboť si až dnes uvědomují, že na důchod si nikdo „nešetří“, ale že z důchodového pojištění se
vždy hradí pouze aktuálně vyplácené
důchody. A není-li, kdo by pojištění
odváděl, není kde na důchodu brát.
A politici místo koncepčních změn
stále častěji mluví o eutanazii – zatím
dobrovolné, na žádost.
Dvě základní příčiny
nedostatku dětí
Nezodpovědnost je první nepřímá, ale nejzávažnější příčina, proč se
nerodí děti. Bezdětní jsou zcela zbave-

Pracující rodiče
nebudou již
mnohovrstevně
ekonomicky
diskriminováni, což
účinně přispěje ke
skutečné společenské
rehabilitaci rodin,
nikoli jen ústní
jako doposud.

Foto: Flickr

ni odpovědnosti za své důchodové zajištění, neinvestují žádné prostředky
do výchovy dětí a nemají ani povinnost ukládat peníze na svůj starobní
důchod. Důchod pak pobírají od dětí
cizích lidí. Lze je proto označit jako
černé pasažéry v průběžně financovaném důchodovém systému.
Daně jsou druhá přímá příčina.
Ministerstvo financí ČR uznává náklady na 1 dítě za měsíc v rodině ve
výši 800 Kč a Český statistický úřad
při stejných ekonomických podmínkách vykazuje náklady na 1 dítě za
měsíc ve výši 6352 Kč (rok 2004). Tímto způsobem stát téměř zcela zbavuje
pracující rodiče peněz nutných na
výchovu dětí. Obecně lze říci, že dosud chyběl rozbor skutečných příčin
situace, který by stát nebo jednotlivé
politické strany uchopily a na jeho základě navrhly systémová opatření.
Chybná řešení – pouze
parametrické změny udržující
nevyhovující systém
1. vysoké porodné (nemá vliv

2.
3.

4.
5.
6.

na porodnost nikde v Evropě
a z hlediska ekonomiky rodin
nic neřeší, protože představuje
řádově jednu tisícinu nákladů na
výchovu dítěte);
paušální rodičovský příspěvek;
dětské přídavky, které jsou ve skutečnosti skrytými přídavky sociálními, protože je stát poskytuje jen
na některé děti;
paušální prodlužování věku odchodu do důchodu;
škrtání některých započitatelných dob;
paušální snižování důchodů
všem (poměr nominální mzda/
důchod).

Výsledek chybných řešení: nevýznamné oddálení konce sociálního
státu. L. C. Thurow uvádí vizi revoluce starých proti mladým: vydávání peněz na penze a zdravotní péči
a nikoliv na školy, silnice, výzkum.
V závěru pak říká, že uspokojováním
nároků penzistů zmaří západní demokracie svou budoucnost.

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.
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Správné řešení
1. dlouhodobé a proto sociálně citlivé převedení bezdětných do spořícího důchodového pilíře;
2. uznání nákladů na výchovu dětí
jako investice a její daňový odpočet.
Výsledek správného řešení: komplexní řešení reformy důchodové
i sociální.
Odstraní se nadměrné daňové
zatížení pracujících rodičů a s tím
spojená nezaviněná chudoba rodin
s dětmi, jako jedna ze dvou hlavních
příčin, proč se rodí málo dětí.
Omezí se vyplácení sociálních
a jiných dávek jim postavených na roveň. Tyto budou vypláceny jen v případech, kdy rodiče nejsou schopni
zajistit si příjmy nad úrovní životního
minima.
Odstraní se krize myšlení, způsobená rozvojem dětinského individualismu, který se stal měřítkem jednání
a příčinou rozbití společnosti. Tím se
obnoví přirozené vazby v rodinách

Údajně svobodné
rozhodnutí ženy
Chtěl bych zpochybnit výraz „svobodné rozhodnutí ženy“. Slyšel jsem
vyprávění mladé ženy, která žila se
studentem práv. Byla to veliká láska až do okamžiku, když oznámila:
„Jsem těhotná.“ „Musíš na potrat.“
„Nepůjdu!“
Následovaly vyhrůžky, jakým způsobem ji zničí, pokud ho uvede jako
otce. Naštěstí nebohou dívku přijali
rodiče. Ovšem následovaly vyhrůžky
sociálních pracovnic: „Když nechcete
udat otce, dejte to pryč. Žádnou podporu nedostanete...“
Mladá žena stála na svém, s pomocí rodičů a přátel nakonec všechno
zvládla.
Jiný příklad: 37letá žena přijde ke
gynekologovi. Zjistí, že je těhotná. Lékař navrhuje potrat. Žena nesouhlasí.

Foto: Flickr

i ve společnosti.
Pracující rodiče nebudou již společností mnohovrstevně ekonomicky diskriminováni v ekonomicky
aktivním i důchodovém věku, což
účinně přispěje ke skutečné společenské rehabilitaci rodin, nikoli jen
verbální jako doposud. Rodiny tak

dostanou šanci pro skutečný rozvoj a pro výchovu dětí ve svobodné
a hrdé občany. Vytvoří se organizační i ekonomický prostor pro řešení
bytových problémů mladých rodin.
Populační bilance se vyrovná při počtu novorozenců nad 155 000 za rok.
informace poskytl Ing. Ivo Patta

Gynekolog odejde a začne ji přesvědčovat zdravotní sestra. Kamarádským
tónem říká, že to nic není a že je to
nejjednodušší a nejkratší řešení...
Pokud se zeptáte svobodných matek a starších matek, uslyšíte řadu podobných případů.
Pokud byste se zeptali ženy, která
podstoupila potrat, čí to bylo rozhodnutí, pak v případě, že by vám zcela
důvěřovala, přiznala by, že ne její ale
partnerovo, rodičů, doktorovo, sociálních pracovnic....
Několikrát jsem poslance či novináře, kteří psali o právu ženy na
svobodné rozhodnutí, vzal za slovo
a žádal jsem, ať začne prosazovat, že
nikdo nesmí ženu nutit k potratu, že
je třeba udělat vše proto, aby takové
jednání bylo označováno za trestný
čin. A ejhle! Žádný z nich se za to nechtěl postavit.
Zdá se mi, že výrazem „svobodné

rozhodnutí ženy“ chápou právo všech
ji k tomu nutit.
Ladislav Jílek

Děkuji!

Jsem moc vděčná za zaslané materiály a doporučila jsem vás dále.
Jak jsem materiály využila? Tak
třeba DVD jsem shlédla a uvědomila si spoustu věcí a pak je poslala dál
(dala je známé). Náramky – jeden
jsem dala kamarádce a jeden nosím.
Takže vám dělám vlastně reklamu.
A tričko také nosím.
Je to moc super, že tu jste, spousta lidí si uvědomí moc věcí. Určitě
je dobré pokračovat. Nejen že potěšíte lidi, ale oni potěší vás tím, že si
spoustu věcí uvědomí a nosí vás – ať
už tričko nebo náramek.
Eva Horníková

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.

distribuce materiálů
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Nabídka informačních
a propagačních materiálů
Při objednávkách uvádějte 4-místný kód a počet kusů požadovaných materiálů. Kvůli poštovnému je u některých
materiálů uveden minimální počet kusů, který lze zaslat. Veškeré materiály jsou zasílány zdarma. Za jakékoli dary
umožňující další výrobu informačních materiálů budeme vděční. Ukázky materiálů jsou k dispozici na adrese http://
prolife.cz, kde je možné je i jednoduše objednat.
LETÁKY (min. počet 10 ks)

L001 Hnutí Pro život ČR – základní informace o HPŽ ČR
L002 Aqua vitae – informace o poradně pro ženy provozující zelenou
linku dostupnou zdarma z celé ČR
L003 Kronika života – barevné fotografie prenatálního vývoje člověka vhodné pro děti
L004 Člověkem od početí – podrobný popis prenatálního vývoje člověka a argumenty proti praxi umělých potratů
L006 Vymoženost svobodného světa – abstrakt přednášky o metodách, jakými byly v USA prosazeny umělé potraty
L007 Vyšetření v těhotenství – popis běžných vyšetření v průběhu
těhotenství a zdůraznění těch, která mají za cíl vyhledat děti,
které mohou být zdravotně postižené, a následně je usmrtit
L009 Přirozené plánování rodičovství – informace Ligy pár páru
o symptotermální metodě PPR

KNIHY

K001 Proč pláčeš, Miriam – svědectví postižených žen a informace
lékařů o psychických následních umělého potratu
K003 Když rozkvete rumiště – životopis Nancy Hamiltonové, postiženého děvčátka, jehož život byl obohacením pro celou společnost
K004 Ach, ten Sokrates... – netradiční dialog Sokrata s gynekologem,
filosofem a psychologem o umělých potratech

BROŽURKY

B002 Jana Beretta Molla – svědectví ženy, která se svobodně rozhodla dát život svému dítěti výměnou za život svůj
B003 Touha po dítěti – podrobné informace o neplodnosti, její léčbě
a metodách asistované reprodukce
B004 Antikoncepce – informace o antikoncepci – mechanismy účinku, zkušenosti z interní medicíny, dopady na vztahy

FILMY

F001 Němý výkřik na DVD – bývalý ředitel největší potratové kliniky na světě dr. Bernard Nathanson vysvětluje průběh umělého
potratu
F002 Svoboda volby na DVD – dokument ukazující bez jakýchkoliv
tabu výkon umělého potratu

SAMOLEPKY (min. počet 5 ks)
S006 Sada samolepek Stopgenocide.cz – sada 4 samolepek o.s. Stop
genocidě
MODELY

M001 Model plodu ve 12. týdnu těhotenství

MATERIÁLY NA NÁSTĚNKY (min. počet 5 ks)
P002 Plánovaná samota & opravdová rodina – plakát formátu A3 o negativech antikoncepční mentality vedoucí k sobectví a samotě
v kontrastu s hodnotami, které děti přinášejí štědrým rodičům
P014 Sada fotografií – sada 12 fotografií prenatálního vývoje dítěte
a fotografií po umělém potratu
P017 Věřila muži v kožené bundě... – plakát formátu A4 o negativních dopadech umělých potratů s informací o bezplatné telefonické lince pomoci
P018 On zaplatil výlohy... – plakát formátu A4 o negativních dopadech
umělých potratů s informací o bezplatné telefonické lince pomoci
OSTATNÍ MATERIÁLY

T003 Tričko M – tmavomodré tričko velikosti M s malým logem
kampaně SvobodaVolby.cz na prsou
T007 Dětské tričko – dětské tmavomodré tričko velikosti 140 s velkým logem kampaně SvobodaVolby.cz na zádech
R001 Modrý silikonový náramek – s vyraženou webovou adresou
kampaně SvobodaVolby.cz a piktogramem miminka
R002 Oranžový silikonový náramek – s vyraženou webovou adresou kampaně SvobodaVolby.cz a piktogramem miminka
Kruciáta je systematické modlitební úsilí za záchranu
životů nenarozených dětí ohrožených umělým potratem.
V současné době je do této modlitební iniciativy
zapojeno dva tisíce lidí, kteří se každý den na tento
úmysl pravidelně modlí.
Zapojte se i vy: Kruciáta, Hlubočepská 85/64,
152 00 Praha 5, info@kruciata.cz, http://kruciata.cz
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Z poradnY aqua vitae

Človíček
Já když rostu,
jsem vám na obtíž,
jsem tu samo, uprostřed vás.
Co vám chci říct,
to nevíte, já mám jít pryč.
Mé srdíčko bije na poplach,
co to děláte, já mám strach.
Tolik bych vám chtělo říct,
ale mám jít přece pryč.
Je tady tma a já se bojím,
i když jsme dva;
Kdo to je?
Přece já a moje máma.
Proč křičíte a kde to jsme,
tolik lásky nedáte mě,
malému človíčku,
proč je vám pes milejší?
Že já tu nic neřeším,
to je u vás normální?
Copak svět tak nádherný
je pro mě nebezpečný?
Copak nedáte mi
ani jeden nádech,
jen jednou oči otevřít,
jen, mámo, jeden dotek,
co Pán mi dává do života.
Vím, asi mě rádi nemáte,
ani pod plášť mě nedáte
do náruče důvěrné.
Kdo ví však, jaké trápení
bych mělo tam,
tam na Zemi,
co blízká i daleká je mi.
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Další dítě si nepřál...
Je mi 33 let a mám dvě děti (syna
11 a dceru 7 let). Před několika lety
jsem nechtěně otěhotněla a pak jsem
podstoupila potrat, protože manžel
si další dítě nepřál. Na tu interrupci
mne poslal on, sama bych určitě nešla, jenže on je ten, kdo nás živí a má
za nás zodpovědnost; tak zněly i jeho
argumenty. Zákrok se napoprvé nepovedl a já musela na opakování. Pak
začaly psychické potíže, hlavně výčitky. Vím, že to zní divně, ale vrací se
mi stále a pokaždé naprosto v nečekaný okamžik.
Můj muž je o 18 let starší, tichý
a zamlklý typ. Jeho první manželství
ztroskotalo a pokud vím, jeho první
žena byla na interrupci dvakrát, ale
podle muže vždy z vlastní vůle. Jenže já jsem asi jiná. Nevím, jestli si to
uvědomuje. Hned po tom druhém zákroku a vlastně i po tom prvním se ke
mně choval jakoby se nic nestalo, byl
zcela chladný. Já jsem po čase musela
kvůli nočním můrám, ve kterých mě
budil malý chlapeček s výčitkou, že
jsem ho nechala zabít, vyhledat psycholožku. Ta byla moc milá a úžasná,
dá se říct, že mne hned napoprvé postavila na nohy. Léky, co mi napsala,
jsem ale nezačala nikdy užívat a vlastně jsem k ní pak už nikdy nešla. Vím,
že to je chyba, ale já se styděla sedět

v čekárně plné lidí.
Teď, ať vyvstane jakýkoliv problém, tak se vše vrací, a když se hodně ovládám, aby moje děti a okolí nic
nepoznalo, tak začnu mít nepříjemný
tik v oku, celá se zpotím a je mi fyzicky strašně zle. Nemohu najít cestu
zpět k manželovi. Je mi odporný a nechci s ním nadále žít. Jsem už velmi
dlouho rozhodnuta odejít, ale moje
finanční možnosti jsou samozřejmě
dosud velmi omezené.

Dnes mi ráno řekl, že kvůli tomu, že
o rozchodu uvažuji, se zabije. Už takto
vyhrožoval několikrát za celou dobu od
potratu, kdy já k němu cítím naprostý
odpor, a vždy čekal, že se slituji a vrátím.
Jsem zoufalá a na dně a nevím, jak dál
pokračovat v řešení téhle naší situace.
Nechci ho odtrhnout od dětí, ale chci,
aby mě nechal jít. Hrozně mi ublížil a neumím mu to odpustit. To dítě... A já ho
vždy psychicky podporovala. Dnes mám
mít pohovor kvůli případnému novému
zaměstnání a vůbec nevím, jak to zvládnu. Pro mne je náročné žít obyčejný život. Moc Vám děkuji za to, že mi věnujete
svůj čas. Moc mi to pomáhá.

Však Pán dal život vám,
však já ho nedostávám,
asi si ho nezasloužím.
Ne, kdo to jde ke mně,
mámo, dělej něco,
jde ke mně!
Ach ne, neuslyším ptáků
zpěv a vody šum, neuvidím
rodný dům a proč to
všechno, já chci žít!?
Nic.
Jsem jim na obtíž.
Barbora Macourková, 14 let

Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým.

Eva

http://linkapomoci.cz

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
Foto: Flickr
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