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Distribuce informačních materiálů

Vážení přátelé,
od května do srpna úspěšně probíhala dosud největší informační kampaň HPŽ ČR
s názvem Žĳeš, protože tě rodiče chtěli. V tomto čísle oběžníku se řada informací týkají
přípravy kampaně, jejího průběhu i vyhodnocení.
Naši společnost však nezmění sebelépe připravená anonymní kampaň. Jediné, co
může situaci dlouhodobě změnit, je aktivní svědectví každého z nás v prostředí, kde
žĳe. Mj. i to bylo důvodem, proč všem členům rozesíláme model pozlacených ručiček dítěte ve stáří dvanácti týdnů před narozením, který je možné nosit připnuté na
oblečení.
Letošní informační kampaň
byla zaměřena především na dospívající. Nejsou důležitější než
ostatní, ale mají tu výhodu, že se
mohou se zlem umělých potratů
seznámit ještě v době, kdy nejsou
sami zraněni, kdy mají nadšení
něco změnit a kdy i jejich přátelé jsou otevřeni diskusi. Navíc za
několik let mohou začít sami pracovat v médiích či ve státní správě. Na nich proto dnes nejvíce
záleží, jak se naše společnost k zabíjení nevinných dětí v lůně matky bude chovat.
redakce
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Z činnosti HPŽ ČR
Červenec 2006
- pokračování informační kampaně Žiješ, protože tě rodiče chtěli
- obeslání více než 10 tisíc ﬁrem s prosbou o podporu informační kampaně
(ﬁrmy vesměs nereagovaly)
- podpora „cyklistů pro život“ objíždějící celou Slovenskou republiku prostřednictvím pojízdné reklamy
- dotisk letáku „Kronika života“
- dotisk letáku pro poradnu Aqua vitae
- v poradně Aqua vitae řešeno 17 případů
- příprava a vytištění brožurky Touha po
dítěti
- výroba propagačních materiálů na
podporu informační kampaně
Srpen 2006
- pokračování informační kampaně Žiješ, protože tě rodiče chtěli
- připomínkování připravované novely
občanského zákoníku
- v poradně Aqua vitae řešeno 27 případů
- dodání materiálů (trička, silikonové kroužky, letáky, atd.) pro více jak
500 účastníků celostátního setkání
animátorů v Litomyšli
- příprava informační brožurky o anti-

koncepci
- komunikace s Radou pro reklamu
Září 2006
- vypracování tématického dokumentu
Svobodní lidé a svobodná volba
- analýza a dokončení informační kampaně Žĳeš, protože tě rodiče chtěli
- vyhotovení modelů ručiček plodu
v 10. týdnu pro dárce a členy
- v poradně Aqua vitae řešeno 21 případů
Pravidelná činnost
- distribuce informačních materiálů
- celorepubliková linka pomoci
- monitorování legislativy
- monitorování médií a rozesílání rešerší zájemcům, kteří mohou psát reakce
do redakcí
- denní modlitby před porodnicemi
- výroba modelů plodu ve 12. týdnu těhotenství
I přesto, že se proti zabíjení nenarozených dětí dělá mnoho, bez vás se
k lidem ve vašem okolí informace nedostanu. Role každého z vás je jedinečná a nenahraditelná.
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Zprávy
Mexiko: Hnutí pro život proti
dětským sebevraždám
24. září uspořádalo mexické Hnutí
pro život v Mexico-City pochod za rodinu a život. Ten uzavřel pro-rodinnou
kampaň. Tato kampaň se koná každoročně: letos se soustředila na problémy
rozpadu rodin a domácího násilí, což
jsou tragédie, které vedou mnoho dětí
a dospívajících k sebevraždě.
Loňská kampaň proti dětským sebevraždám, zaměřená na posílení rodiny,
byla úspěšná, jejich počet klesl o 13 %.
Fides

Kanada: Další požadavky
homosexuálů
V provincii Ontario se otevírá spor
o to, kolik rodičů může dítě mít. Prvním
případem byla dvojice lesbiček, které
chtějí, aby také dárce spermatu byl zapsán jako rodič dítěte, i když je ženatý
a má jiné děti. Obě lesbičky chtějí být zapsány jako „matky“.
Soud nižšího stupně jejich žádost zamítl s tím, že každé dítě může mít jen
dva rodiče. Lesbičky se odvolaly; naopak „Aliance pro manželství a rodinu“
protestuje, že schválení by šlo proti zájmům dětí.
Pokud by se párům tohoto typu podařilo prosadit „právo na rodičovství“,
znamenalo by to, že jakákoli třetí osoba
by mohla být dodatečně prohlášena za
rodiče dítěte, se všemi právy, jež se týkají vzdělávání, zdravotní péče a náboženství. Vůči témuž dítěti by pak mohlo

uplatňovat rodičovská práva více dospělých.
LifeSite News

Jižní Korea: Nejnižší
porodnost na světě
Podle zprávy jihokorejského Národního statistického úřadu klesla porodnost v zemi na 1,08, což je nejnižší číslo
na světě. Od roku 1970, kdy činila 4,53,
klesala průběžně. Zvyšuje se také věk
při prvním mateřství. Nezmění-li se tato
tendence, klesne počet obyvatel do roku
2050 o 42,3 %.
Vláda ohlásila plán větších daňových výhod pro domácnosti se dvěma
a více dětmi. Manželské páry mají také
těžit z větších státních investic do předškolních zařízení.
I sousední Japonsko má porodnost
1,25. Naproti tomu Severní Korea udává
porodnost 2,0, takže počet obyvatel má
do roku 2050 lehce stoupnout.
LifeSite News

Konzervativci mají větší budoucnost
Wall Street Journal přinesl článek Arthura C. Brookse „Rozdíl v plodnosti“,
který na číslech ukazuje, jak se americká
populace stává konzervativnější prostě
tím, že liberálové nemají dost dětí.
Americký „General Social Survey“
z roku 2004 potvrzuje, že lidé liberálního smýšlení mají výrazně méně dětí
než konzervativci. 100 politicky liberálních osob tehdy mělo 147 dětí, zatímco
100 konzervativců mělo 208 dětí. „Roz-
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díl v plodnosti“ tedy činí 41 %. Jelikož
je zjištěno, že 80 % mladých voličů volí
stejně jako jejich rodiče, znamená to, že
tento rozdíl bude posilovat.
Navíc se „rozdíl v plodnosti“ zvětšuje rychleji než o půl procenta ročně.
V politicky nerozhodném státě (jako je
Ohio) byl v roce 2004 poměr hlasů pro
republikány a demokraty půl na půl,
zatímco v roce 2012 to bude 54:46 %.
V roce 2020 to bude 59:41 %. Stát převážně liberální (jako Kalifornie) bude
v roce 2020 volit konzervativce poměrem 54:46 %.
Rozdíl v plodnosti se neliší v závislosti na věku, příjmu, vzdělání, pohlaví
a rase, ba ani náboženství. Vezmou-li se
osoby, jež mají v těchto ohledech stejné
parametry, pak u liberála bude o 19 %
větší pravděpodobnost, že bude bezdětný, než u konzervativce.
Wall Street Journal

Zákaz propagace eutanázie
na internetu?
Propagátoři eutanázie si stěžují, že
národní legislativy začínají omezovat
„sebevražedné poradenství“. Koncem
roku 2005 schválila Austrálie „zákon
o trestných činech spojených se sebevraždou“, který staví mimo zákon sebevražedné poradenství faxem, telefonem
a internetem. Letos začíná projednávat
podobnou legislativu Německo.
Na letošním 16. bienále „Světové federace společností za právo zemřit“ si
stěžovali propagátoři eutanázie, že podobné zákony mohou znamenat smrtící zásah pro jejich hnutí ; většina společností propagujících eutanázii totiž
spoléhá na internetové a e-mailové „po-

radenské služby“.
Ochránci života dobře vědí, že právě
internet učinil osamělé a zdeprimované
lidi zvláště zranitelnými pro působení
aktivistů za eutanázii. Papyrus, britská
charita, která pomáhá zdeprimovaným
a mladým lidem vyhnout se sebevraždě,
hlásí, že na internetu jsou miliony stránek diskutujících sebevraždu a poskytujících technické informace, i chatových
místností povzbuzujících k sebevraždě.
Také tato společnost dala podnět k příslušné legislativě pro Velkou Británii.
Ochránci života se přimlouvají za
zákaz internetové propagace eutanázie
„na celosvětové bázi“.
LifeSite News

Feministické argumenty pro eutanázii
Jedna z britských feministických aktivistek (hlasatelka BBC Jenni Murrayová) prohlásila v pořadu „Don’t Get Me
Started“, že se nehodlá nechat chytit do
pasti péče o matku, která trpí Parkinsonovou chorobou. Sama hodlá ukončit
svůj život, až se stane břemenem pro své
okolí.
Jeden z feministických komentářů
říká, že „Jenni zlobí, když jsou ženy, poté
co si těžce vydobyly emancipaci a nezávislost, chyceny do pasti péče o nesoběstačné rodiče“.
Murrayová sama si stěžuje, že zákon
proti asistované sebevraždě podporuje
„náboženská menšina“ s překonaným
morálním stanoviskem, podle něhož je
lidský život sám o sobě cenný a děti mají
povinnost postarat se o staré rodiče.
V Británii narůstá podpora pro myšlenku, že člověk je „povinen zemřít“.
LifeSite News
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Torontská konference
a „průmysl AIDS“
Konferenci o AIDS, která se od 13. do
18. srpna konala v Torontu, hodnotí kriticky řada pracovníků, kteří bojují s nemocí v místech pandémie.
Martin Sempa, vedoucí pracovník
boje proti AIDS v Ugandě, řekl, že „průmysl AIDS“ je dnes mnohamiliardový
mezinárodní podnik, který živí mnoho
lidí. Sempa bojuje s AIDS už 16 let prostřednictvím rozhlasu, výchovy studentů, výzkumu a práce pro postižené; soudí, že výroční konference o AIDS spíše
odvádějí pozornost od toho, co se děje
v Africe a v dalších zemích postižených
touto chorobou. Ještě horší podle něho
je, že se stávají nástrojem nehumánní levicové ideologie, která pod pláštíkem ﬁlantropie provozuje kult holywoodských
hvězd a podporuje antiamerikanismus.
„Tento průmysl dodává léky, kondomy, poradce, distributory, odborníky na
reklamu, granty pro lidskoprávní skupiny a poskytuje status celebrit,“ řekl Sempa. „Nemoc AIDS poskytuje příležitosti.
Kdyby se dnes zastavil, miliony lidí by
přišly o příjem.“
Konferencím Sempa vyčítá, že vytvářejí nepřátelské prostředí a brání svobodné diskusi. Jakákoli zmínka o zdrženlivosti je vypískána. „Naše programy
jsou terčem útoků lidskoprávních skupin, jež tvrdí, že odvracet lidi od promiskuity znamená porušovat jejich práva,“ upřesnil.
Letošní konference v Torontu se zúčastnilo 24 000 delegátů; argumentovalo
se zde za legalizaci prostituce a usnadnění injekčního požívání drog. I řada
účastníků poukazovala na rozpor mezi
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luxusním prostředím konference a situací v postižených oblastech. Vedoucí jihoafrické „Treatment Action Campaign“,
Sipho Mthathi, řekl listu National Post,
že ﬁlmové hvězdy a další celebrity odvádějí pozornost od skutečně nemocných a od těch, kdo jim pomáhají. „Byla
to spíše holywoodská konference pro ﬁlantropy a hvězdy, než pro lidi s AIDS,“
řekl Mathathi.
Robert Gallo, spoluobjevitel viru
AIDS, který na konferenci nejel, řekl listu Toronto Star, že taková konference je
„bezvýznamná a hloupá“. Někteří kritici tvrdí, že pro některé aktivisty je AIDS
jen nástrojem k prosazování jejich vlastní agendy. „Kdo nemá rád George Bushe, kritizuje buď iráckou válku nebo
americké programy v Africe. Kdo nemá
rád papeže a katolickou církev, kritizuje
jejich stanovisko ke kondomům. A tak se
krize AIDS využívá politicky,“ řekl již citovaný Martin Sempa.
LifeSite News

OSN opět proti životu
14. srpna se sešli delegáti OSN, aby
dokončili smlouvu o lidských právech.
Konzervativní právní experti poukazují na to, že návrh smlouvy je psán dvojznačným jazykem a používá pojmy jako
„reprodukční zdraví“, právo „zakoušet
sexualitu“ a právo na „sexuální a jiné
intimní vztahy“. Neobsahuje ochranu
postižených osob před eutanázií, neboť
pracuje s pojmem kvality života. Obávají se, že hrozí uzákonění práva na smrt
a neomezeného práva na potrat.
Smlouva by měla být pro členské státy závazná a neustavuje žádnou ochranu pro národy, které nesouhlasí s inter-
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pretacemi, jež smlouva implikuje.
c-fam

OSN v Mongolsku proti dětem
Populační fond OSN (UNFPA) zahájil v Mongolsku antikoncepční kampaň.
Mongolsko je přitom se svými 2,5 miliony obyvatel nejdřidčeji osídlenou zemí
v celé Asii. Už nyní klesl průměrný počet dětí z 5 dětí na ženu před dvaceti lety
na dnešní 2,3 dítěte.
Kritici této politiky mluví o džíhádu
proti dětem, který chce UNFPA zasáhnout
celý svět. V roce 2015 poklesne plodnost
Mongolů pod úroveň prosté reprodukce.
LifeSite News

USA: Zákaz alkoholu pro těhotné
ohrožuje jejich reprodukční práva
Americké „Centrum pro reprodukční práva“ předložilo Komisi OSN pro lidská práva zprávu o stavu ženských reprodukčních práv v USA. Zpráva tvrdí, že
USA porušuje Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech tím, že vytváří atmosféru nepřátelskou „reprodukčním právům“: nesnaží se usnadnit přístup
k potratům a zlevnit antikoncepci.
Jednou z forem, jíž USA porušuje lidská práva, jsou zákonné předpisy, podle
nichž matka nesmí ohrožovat nenarozené dítě nezřizeným pitím a braním drog.
„Centrum“ poukazuje na to, že mužům
se taková omezení neukládají.
c-fam

První „pro-life“ porodnice v Rusku
Za pomoci americké charitativní organizace „Za budoucnost Ruska“ byla
v městečku Balašicha u Moskvy v roce
2002 otevřena porodnice, jež neprová-

dí potraty, ale pomáhá ženám v rozhodnutí pro život. Její úspěch je veliký: počet
porodů ve spádové oblasti se ztrojnásobil a nemocniční oddělení, jež provádělo
více potratů než porodů, bylo uzavřeno.
Ruské ministerstvo zdravotnictví
proto rozhodlo, že spádová oblast bude
rozšířena a tři další porodnice budou
přebudovány podle tohoto modelu.
LifeSite News

Holandsko: Pedoﬁlní straně
se nedává mnoho šancí
Holandský soud odmítl zakázat politickou stranu, jejímž hlavním cílem snížit věk souhlasu k sexu ze 16 na 12 let.
Soudce rozhodl, že je právem voličů,
aby posoudili výzvy politických stran.
Strana má tři zakládající členy,
z nichž jeden byl v roce 1987 odsouzen
za zprznění jedenáctiletého chlapce.
Odborníci doufají, že strana nezíská
dostatečný počet podpisů pro registraci,
protože pedoﬁlové usilují o anonymitu.
NorthGa.com

Španělsko: Desetileté děti se budou
muset učit akceptovat homosexualitu
Socialistická vláda rozhodla, že zařadí
do školních osnov výuku o homosexuálním životním stylu, při níž se děti budou
učit nahlížet na homosexuální chování jako
na normální vztahy. Prosadil to ministr
školství Alejandro Tiana. Tianovo odvolání
požadovaly už dříve španělské prorodinné
organizace v reakci na jeho prohlášení, že
rodiče nemají primární autoritu ve výchově svých dětí. „V moderním vzdělávacím
systému stát nemůže být rodině podřízen,“
prohlásil tehdy Tiana.
LifeSite News
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Svobodní lidé a svobodná volba
Tématický dokument „Svobodní lidé a svobodná volba“ zakončuje osvětovou informační kampaň Žĳeš, protože tě rodiče chtěli zaměřenou na prevenci umělých potratů u dospívající mládeže — hp://svobodavolby.cz. Řadou tématických dokumentů se
HPŽ ČR chce dvakrát do roka věnovat hlouběji závažným tématům.
Žena se pro „svobodnou volbu — interrupci“ nikdy nerozhodne svobodně a bez nátlaku, ale bez výjimek vždy jen kvůli vnitřním obavám a pocitům tísně způsobených
zpravidla lhostejností a sobectvím lidí v jejím okolí, případně zdánlivou bezvýchodností situace.
„Svoboda volby“
„Svoboda volby“ je pěkně znějící, ba
přitažlivý výraz. Přitom se jedná o zbytečné zdvojení slov stejného významu
— každá skutečná volba je svobodná,
možnost volby znamená svobodu. Je to
zároveň eufemismus, za nímž se skrývá plošné upírání práva na život dětem
před narozením a jejich soustavné, každodenní usmrcování.
Protože svoboda je jednou z nejvyšších lidských hodnot a tak je také oprávněně obecně vnímána, je společensky
velmi nebezpečné zaměňovat ji za svévoli a mluvit o ní jako o jakémsi právu
člověka dělat, co se mu zlíbí bez ohledu na druhé, jako by naším ideálem byla
obyčejná svévole a bezuzdnost.
Jaká je lidská svoboda?
Pojem svobody zahrnuje dva významy. Existuje svoboda vnitřní a vnější. Jednoduše řečeno, vnitřní svoboda je
založena na našich schopnostech, vněj-

ší svoboda na možnostech. Vnitřní svoboda je velmi vysokou hodnotou, neboť
spočívá ve schopnosti rozhodovat se ku
prospěchu svému i druhých lidí. Je podmíněna správným poznáním a také dobrou a pevnou vůlí. Čím lépe člověk zná
a chápe různé možnosti a čím více dovede sám sebe ovládat, tím lepší jednání
může zvolit z různých variant. Svoboda
v tomto smyslu je skutečně ideálem „bez
hranic“; čím více jsme takto svobodní,
tím lépe pro nás všechny, v tom neplatí žádné omezení. Čím slabší má naopak
někdo vůli, čím tvrdší srdce a čím méně
si uvědomuje, co dělá a s jakými důsledky, tím víc jedná podle svých pouhých
momentálních tužeb a pudů, podobně
jako zvířata. Jedná víceméně slepě, což
odporuje promyšlené volbě, tedy svobodnému chování.
Svoboda po vnější stránce znamená, že člověk určité věci konat smí a je
mu to zvenku umožněno. Tato svoboda
však musí mít meze, a to tam, kde začíná
svoboda a práva druhých lidí. Svobodná společnost je tedy ta, v níž jsou práva jedinců vyrovnána, každý má zhruba
stejně velký prostor pro své rozhodování a konání. Nikdo tedy nemá nepřiměřeně velká práva na úkor jiných a vnější
svoboda jednotlivců je svým způsobem
dosti důsledně omezena v zájmu všech.
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Svobodná volba jako útok na
svobodu a práva člověka
Ve všech dobách byla lidská svoboda všelĳak potlačována a překrucována
— nejvíc tam, kde bylo lidem upíráno
samotné právo na život — třeba v zájmu „svobody“ těch, kdo chtěli zabíjet.
V současnosti se v naší zemi na svobodu
a práva člověka útočí hlavně tím, čemu
se říká „svobodná volba“, totiž státem
garantovaným beztrestným zabíjením
lidí formou umělého potratu. Tzv. interrupce není totiž ničím jiným než fyzickou likvidací živého člověka, a to velmi
krutým způsobem (většinou roztrháním
na kousky zaživa).
To je samozřejmě naprostým převrácením lidských práv. Každý má přece právo žít, nikdo nemá právo zabíjet
druhé lidi (tím méně vlastní potomky),
ani něco takového organizovat nebo vyhlašovat jako legální a normální. Jde tu
ale také o přímé odvádění lidí od jejich
vnitřní svobody, protože jsou okolnostmi a společenským tlakem vedeni k jednání, o němž nejsou náležitě poučeni.
Co je tzv. interrupce ve skutečnosti,
je lidem důsledně zatajováno nebo jsou
o tom šířeny mlhavé dezinformace. Tím
jsou zvláště ženy-matky manipulovány ve velmi vážně věci, ve věci života či
smrti jejich vlastních dětí a to v situaci,

kdy jsou nejvíce zranitelné. K této hrubé
manipulaci a omezení svobodného rozhodování významnou měrou přispívá
právě heslo „svoboda volby“. Pomáhá
udržovat lidi v absurdní představě, že
se chovají svobodně a využívají svých
práv jako vyspělí občané, když své vlastní potomky vystavují smrti. Tím se také
učí jednat slepě a násilně i v jiných záležitostech.
Pravdivé informace jsou
klíčem ke svobodě
Skutečně volit budou moci nastávající matky a otcové teprve tehdy, až
budou vědět, co se při umělém potratu s jejich dětmi vlastně děje a zároveň
až pochopí, že fyzická likvidace jejich
dítěte — nevinné osoby — nemůže za
žádných okolností ve svých důsledcích
nikomu prospět, neboť to je vždy největším zlem. Poznání a uznání těchto vážných skutečností by pak vedlo k lepšímu
sociálnímu zajištění a skutečné, pozitivní pomoci matkám a rodinám, které se
v souvislosti s klíčícím životem svých
dětí ocitají v nepříznivých situacích. To
je také nutnou podmínkou k vytvoření
zdravější a lidštější společnosti, v níž nebude pojem svobody nástrojem manipulace, ale bude doopravdy ctěn.
oﬁciální tématický dokument HPŽ ČR

Činnost HPŽ ČR lze ﬁnančně podpořit zasláním daru prostřednictvím složenky, jednorázovým zasláním daru na účet 159205438/0300, trvalým příkazem a nově i prostřednictvím platební karty na serveru HPŽ ČR: hp://prolife.cz.
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Jak vznikala kampaň

Odstranit lhostejnou většinu
Přestože dnes je ve společnosti mnoho zel, umělé potraty se od nich liší tím,
že když člověk vidí, co se opravdu děje,
nemůže vůči tak jednoznačnému aktu
násilí zůstat lhostejný. Buď omítne smrt
(děti navzdory obtížné situaci přĳímá
a staví se za jejich ochranu), nebo se zatvrdí a začne agresivně hájit právo zabít slabšího, aby sám mohl mít život jednodušší. V každém případě nezůstane
lhostejný a o to nám v prvé řadě šlo, neboť jsme přesvědčeni, že spravedlivých
je ve společnosti vždy více.
Mládež — cílová skupina
Veškeré dosavadní kampaně HPŽ ČR
se obecně zaměřovaly na nejširší veřejnost. Byli jsme přesvědčeni, že není
možné se vyhnout drastickým záběrům,
chceme-li opravdu pravdivě informovat o hrůze toho, co se dnes a denně děje
za dveřmi gynekologií. Přemýšleli jsme,
jak se vyhnout tomu, aby kampaň lacině odsoudila ty ženy, které potrat podstoupily, protože ty jsou zpravidla druhou obětí sobectví manželů, partnerů,
příbuzných atd.
Nakonec jsme po mnoha schůzkách
a zvažování řady variant zvolili zamě-

Reklama vyšla v desítkách časopisů s dopadem na
mnoho set tisíc lidí.

O kampani, která by zpřístupnila co
nejširší veřejnosti pravou podstatu umělého potratu, jsem uvažovali velice dlouho. Největším problémem naší společnosti je totiž lhostejnost a zcela zoufalá
neinformovanost.

ření na mládež, a to pozitivní formou
— s mo em „Žĳeš, protože tě rodiče
chtěli“. Existuje samozřejmě i mnoho
dětí, které byly rodiči odmítnuty a dány třeba k adopci, přesto však většina
musela říci dítěti ano, nezbavím se tě.
Mládež jako cílová skupina byla zvolena zejména proto, že není ještě zraněna
zkušeností umělého potratu a tak je otevřena přemýšlení a více přístupná objektivnímu poznání než lidé starší a tzv.
zkušení. Dále se tyto dnešní děti mohou rovněž vyhnout vlastním tragickým omylům a když za deset až dvacet
let dospějí do aktvního společenského
života, mohou tuto společnost změnit.
Starší lidé už na to zpravidla nemají
čas, sílu, nebo obojí.
Zda se toto zacílení ukázalo jako
dobré, ukáže čas.

Praktické přípavy
Nejproblematičtější
část
— získání fotograﬁí z umělého potratu v dobré kvalitě — se
nám podařilo vyřešit díky mezinárodní spolupráci s jednou
organizací v Kalifornii. Přestože umělý potrat patří celosvětově mezi nejčastější operace, fotograﬁe z tohoto zákroku
jsou jednoznačně tabu a nedají
se z běžných zdrojů získat.
Velmi brzy jsme si ale uvědomili, že chceme-li s hloubkou zla veřejnost seznámit, mít fotograﬁe ještě
mnoho neznamená. Kampaň s magaboardy, štíty na domech a spoty v rozhlasech už nelze dělat na koleně. Proto jsme
se pokoušeli oslovit reklamní agentury. Velmi rychle jsme udělali zkušenost,
že ač se tyto ﬁrmy považují za chladné
profesionály, v tomto případě striktně
odmítali jakoukoli spolupráci. Některé agresivně s ideologickým kontextem,
jiné formou odsouvání ze strachu —
žádná z ﬁrem si nezachovala profesionální odstup. Nakonec se nám podařilo
zcela náhodou sehnat menší brněnskou
agenturu ARTIQ, která nejdříve váhala,
ale pak se rozhodla, že do toho půjde.
Pomohli dotáhnout graﬁcké i tématické
návrhy po mnoha a mnoha připomínkách a konzultacích s mnoha lidmi z celého společenského spektra. Pustili se do
zdolání dalšího neřešitelného problému
— sehnat plochy. Vždy, když bylo vše
domluveno, agentury vlastnící plochy
z kontraktu vycouvaly; největší agentura Quo, vlastnící billboardy kolem dálnic to udělala několik dní před spuštěním kampaně a musely se narychlo
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reklama v časopise pro mladé — Bravo
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shánět náhradní plochy. S časopisy to
bylo stále na vážkách a i když Bravo si
nezadá s lehkou pornograﬁí propagující nejrůznější perverizty hromadným
sexem počínaje, ukázat důsledek tohoto
jednání měli strach.
Umělé potraty — věc náboženská?
Těsně před zahájením kampaně jsme
pochopili — všichni oslovení se totiž na
akci podvědomě dívali jako na náboženskou věc a na její aktéry jako na náboženské „fanatiky“. Překvapilo nás to,
protože nikde nebylo ani slovo o náboženství, neboť to s umělými potraty přímo nĳak nesouvisí. Posléze jsme si uvědomili, že to bylo asi tím, že dnes kromě
katolické církve už proti praxi umělých
potratů nikdo nemluví. A tak vždy každá schůzka poté začínala slovy: „Dobrý den, jdu k Vám udělat kše ...“ — to
otevíralo dosud pevně zabouchlé dveře
a umožnilo proniknout k srdci mnoha
lidí pohybující se kolem reklamy a sdělovacích prostředků.
Poděkování
To, že se to nakonec celé podařilo, že
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se našli dárci peněz, že profesinální herci byli ochotni natočit spot, že se podařilo dostat reklamu do desítek časopisů,
na billboradové plochy, štíty domů, že se
začali ozývat novináři a nakonec nabídli

v některých případech zdarma reklamu
v denících,... to vše ve zpětném pohledu byl jeden velký zázrak. Díky i Vám
všem, kteří jste nám jakkoli pomohli!

Hnutí Pro život R
srden zve
své leny a pátele ze severu Moravy na

setkání a diskusi o své innosti
pro posílení úcty k lidskému životu od poetí do pirozené smrti
Setkání se uskutení
v sobotu 18. listopadu 2006 v Ostrav od 17.30 do 19.30 hodin
ve Vítkovické ul. 28 v areálu stediska komunity Salesián Dona Boska
(spojení nap. z vlakového hl. nádraží v Ostrav tramvají . 1, 2 - zast. Dr.Malého).

Program setkání
úvodní slovo
Mgr. Radim Uchá, prezident Hnutí Pro život R
informace o innosti HPŽ R
a projektu celorepublikové Poradny pro ženy Aqua vitae
Zdeka Rybová
spolupráce s biskupy a knžími a duchovní rozmr innosti HPŽ R
P. Pavel Mayer OP
vystoupení host s diskusí
MUDr. Xenie Preiningerová, gynekoložka, Jaromice nad Rokytnou
MUDr. Maria Fridrichová, Poradna PPR pi CPR v Ostrav
JUDr. Ing. Jií Karas, bývalý poslanec Parlamentu R
neformální diskuse v kuloárech

Od 16.30 je možné se zúastnit mše svaté v kostele sv. Josefa,
který se nachází bezprostedn u místa setkání.

Bližší informace, píp. organizaní podrobnosti a další dotazy Vám zodpovíme
na tel. . 736 766 660 (Zdeka Rybová) nebo na e-mailu info@prolife.cz.

Radim Ucháč
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Mladí a pokračování projektu SvobodaVolby.cz
Projekt hp://svobodavolby.cz původně začal jako podpora kampaně Žĳeš,
protože tě rodiče chtěli. Lidé zde mohou
najít dopňující informace k problematice umělých potratů. Informace byli formou i jazykem zaměřeny na dospívající
a zdá se, že velmi úspěšně.
I přes to, že kampaň oﬁciálně skončila,
neustále sem chodí další a další lidé, dívají se, čtou, reagují, objednávají propagační materiály, které pomáhají projekt propagovat i dále. Mladí si objednávají trička
i další věci často nejen pro sebe, ale i pro
své kamarády ve třídách. Stačí i jeden ve
třídě, který např. nošením trička pomůže
dovést ostatní k seznámení se s informacemi na internetu a tak i k přemýšlení.
Věříme, že se snad konečně začne ve
větší míře dařit, aby se sami dospívající
více snažili mezi svými vrstevníky propagovat kulturu života, která vůbec nestojí na tom, zda někdo je či není věřící,
ale vychází z lidské přirozenosti.
Máš(te)-li chuť nám organizačně
pomoci s dalšími akcemi zaměřené
na mladé a máš(te)-li nápady, napiš(te) nám na info@prolife.cz.

Trička pro účastníky setkání animátorů
Díky darům mnoha z Vás jsme mohli na letošní celostátní setkání animátorů
v Litomyšli dodat trička, letáky a další
věci všem účastníkům, kterých bylo asi
pětset. Za účasti prakticky všech biskupů se zde setkali mladí lidé, kteří mají

připravovat celostátní setkání mládeže
v Klokotech v příštím roce.
Očekává se zde pět tisíc dospívajících
ze všech koutů naší země. Velmi rádi bychom je vybavili zase propagačními materiály, protože oni jsou ti nejlepší, kteří
mohou změnit své vrstevníky. Vzhledem
k tak ohromnému množství mládeže
bude velmi drahé materiály zajistit a bez
vaší pomoci to nebude možné. Můžete-li,
prosíme Vás proto o podporu.
Radim Ucháč

Ukázky některých z tisíců uložených
příspěvků na hp://SvobodaVolby.cz
Veronika, 28: Jsem proti, proč nedat dítě
k adopci, zajistit mu šťastný život? Proč ho raději zabít? Jenže ženu za předání dítěte do adop-
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ce odsoudí všichni, tu, která dítě zabĳe ne...
Kateřina Tauberová, Praha, 11: Já si o tom
myslím, že je to hrůza a až bych měla mít dítě,
tak bych si ho určitě nenechala vzít, vždyť to
je něco jako vražda! Ani kdybych ho měla mít
třeba v 15 letech. Já se ňákým nedivím, že když
nemají peníze a jsou mladé, že je nechají vzít,
ale já bych ho určitě radši dala k pěstounům
nebo do dětského domova. Jsem zásadně proti!!!!!!!! Je to hrozné!! Já bych měla do konce
svého života černé svědomí a nikdy bych se nezbavila toho hrozného pocitu cítila bych vinu!!
Veronika, 21: Je smutné, že ženy a dívky
jakkoliv se považují za dospělé a moudré, ještě nepochopily svoji ženskou identitu a vědomě se zbavují možnosti prožívat ten zázrak,
kdy v JEJICH tělě roste JEJICH dítě!!!
Honza Vietoris, OV, 14: Ta fotka je hrozná! Ale asi je to fotomontáž, ale i tohle se určitě může stát!! Je to hrozné, tito lidé jsou
nejhorší na světě!
Jana Z., Brno, 18: Já s potraty naprosto souhlasím! Když někdo ten zárodek v něm nechce,
prostě jde na potrat. Je to, jako kdyby použil kondom a zárodek se nikdy nevytvořil.Za vraždu
považuji až narozené détě, ale ne to, co je v břiše.
Kdybych teď otěhotněla, na potrat jdu hned bez
rozmýšlení a výčitků, protože teď chci studovat,
zničit život si nenechám, na děti mám čas.
Verča, 18: Teda řeknu vám, ty fotky jsou
hodně drsný... To je strašný!!! Já osobně bych
na potrat nikdy nešla, i když mamča mě měla
v 18ti a zjistila to pozdě. A tak když si užívaly holky na diskotékách, ona byla doma s miminem. A vím, že kdyby se těhotenství zjistilo
dřív, na potrat by šla ,aby si mohla ještě užít ži-
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vota. Není to moc příjemný pocit vědět, že jste
tu vůbec nemuseli být!! Jinak moje o rok mladší kamarádka před pár týdny porodila syna a je
moc šťastná!! Ale asi taky záleží na tom, jaká
ta holka je. Některá by třeba šťastná nebyla,
protože by přišla o hodně věcí, ale přece jenom
v dnešní době už jsou některý věci lehčí.
Nefernut, Klatovy, 21: Lidi, co to s Váma
je? Tohle je volba každýho a doufám, že každý,
kdo bude chtít jít na potrat, tyhle stránky neuvidí. Ovlivňujete rozhodnutí cizích lidí, kteří se mají rozhodnout sami. Je sice pěkný mít
dítě, ale být znásilněná někde v parku a pak
celý život koukat na ,,svoje dítě“... Ségra otěhotněla v necelých devatenácti a chtěla jít na
potrat, teď má 4 měsíční krásnou holčičku
a všichni respektovali jakékoli její rozhodnutí.
Ted, Philadelphia, 26: Hodně lidí sem píše,
že v některých situacích na dítě prostě nejsou
prostředky nebo vhodné prostředí, a tak je lepší, když se nenarodí. Vždyť by jeho život nestál
za nic. Strádalo by... Lidi, kdo jste, že se odvažujete posuzovat, čí život za něco stojí a čí ne?
A na základě toho mu ten život ukončit. Bylo
by správné pozabíjet v Praze bezdomovce?
Teresita, Praha, 25: Zaráží mne, kolik reakcí na vašich stránkách je pro potraty. Každý, kdo kdy viděl dvouměsíční dítě na ultrazvuku, ví, že to je to skutečné dítě, a nikoli
jen nějaký orgán ženy s vlastním genetickým kódem. Umělá interupce je roztrhání
vlastního dítěte ve vlastním těle, a jakkoli
je jistě hrozné, narodí-li se kdokoli z nás nechtěně, přeci jen můžeme být každý vděčný,
že nás rodiče nenechali hanebně „utratit“.
Sami jsme s manželem vystudovali vysokou
školu se 2 dětmi, od 22 let zajišťujeme rodinu, takže vím, o čem mluvím.
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Způsoby, jak lze pomáhat
Často se členové a Hnutí Pro život ČR ptají, jak by mohli prakticky pomáhat s prací HPŽ ČR.
My s manželkou jsme ve vedení
členy Rady HPŽ ČR a současně vedeme českou pobočku organizace Liga pár
páru. Liga organizuje kurzy symptotermální (STM) metody přirozeného plánování rodičovství (PPR) a propaguje
tento způsob života. Není náhodou, že
HPŽ ČR a LPP spolupracují. Vyjadřují přesvědčení, že zla potratů a antikoncepce spolu úzce souvisí.
Antikoncepce a potraty vždy existovaly, ale ne jako masové fenomény, jaké
vidíme v dnešním světě. V Izraeli Starého zákona a v křesťanské civilizaci byly
vždy považovány za těžké hříchy. Každý, kdo je praktikoval, věděl, že vlastně
hřeší. V šedesátých letech minulého století, kdy přišla na trh „spolehlivá“ hormonální antikoncepce, došlo k explozi
přĳímání antikoncepce. Dnes je antikoncepce v sekulární společnosti samozřejmostí. Dokonce i většina křesťanských
manželů ji přĳímá a nezná důvody, proč
ji církev ještě odmítá. V době masové
rozšíření antikoncepční praxe došlo ve
světovém měřítku současně k explozi
počtu potratů. Existuje souvislost mezi
antikoncepční praxí a počtem potratů?
Ano. Jsou k tomu různé důvody:
Falešná mentalita jistoty
Při antikoncepční praxi mají lidé
představu, že mohou bez obavy souložit, protože „se nemůže nic stát“. Před-

pokládají, že je vyloučená možnost otěhotnění je. Tak lidé souloží v situacích,
kdy je nezodpovědné počít dítě, např.
když (ještě) nejsou oddaní nebo když
jde o cizoložství. Ale protože žádné antikoncepční prostředky nejsou stoprocentní, ženy při jejich používání někdy
přece otěhotní. Takové počaté dítě se nehodí do situace, „musí být odstraněno“
potratem. Asi polovina žen, které chodí
na potrat, udává důvod, že selhala antikoncepce.
Protidětská mentalita
Za druhé i v manželství vede antikoncepční praxe k protidětské mentalitě.
Hledá se rozkoš bez následků a vědomě
se vylučuje možnost početí manipulací přirozeného manželského objetí. Dítě
je vědomě odmítáno a stává se de facto nepřítelem. Neplánované dítě bývá
v tom případě často úmyslně potracené
i v manželství.
Rekreační sex — sexuální výchova
Antikoncepce praktikovaná prakticky v celé společnosti působí obecnou
představu, že sexuální život nemá nic
společného s plozením dětí. Vzniká koncept „rekreačního sexu“. Soulož se stane
zábavou na stejné úrovni jako návštěva
kina, tanec, sport… Pravidla jsou jednoduchá: ti dva lidé (nebo i více) musí
souhlasit. Mají povinnost mít „chráněný
styk“. Když antikoncepce selže, je potrat
pojistkou. Tento přístup bývá často propagován ve školách pod názvem „sexu-
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ální výchova“.
Taková představa lidské sexuality
nemá nic společného s pravou láskou
nebo celoživotní věrností, či s tradičním porozuměním svátosti manželství.
Ti dva lidé se vzájemně zneužívají kvůli
momentální rozkoši. Nemyslí na možné
nechtěné následky.
Rezignace
Někteří lidé, mezi nimi dokonce
i kněží, si myslí, že potraty, i když jsou
nepříjemnými jevy dnešního života, patří prostě k moderní společnosti a není
možné proti nim nic dělat. Předpokládají, že taková společnost je stabilní. Nedomýšlejí skutečnost, že systematická
likvidace vlastního potomstva představuje tak veliké násilí v národě, že prosakuje celou společnost a působí další jevy
násilí, jako například zabíjení nemocných, slabých a starých lidí (eutanázie).
Pak se ta společnost rozpadá v anarchii
nekontrolovatelného násilí. Buď zastavíme umělé potraty, anebo národ zanikne.
Nemůžeme ale zastavit potraty, dokud neodstraníme jejich příčiny. Jednou
z příčin je shora zmíněná sekulární sexuální výchova, která přímo vede děti
a mládež k sexuální činnosti s antikoncepcí a nevyhnutelně k potratům. Dávejme pozor, co se učí naše děti ve škole.
Pracujme proti takové sexuální výchově; tím můžete pomáhat HPŽ ČR v práci
proti umělým potratům.
Poronograﬁe
Dalším zlem, které přilévá olej do
ohně sexuální vášně a podporuje praxi rekreačního sexu, je pornograﬁe. Jde
o obchod, který vynáší velké peníze.
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Proto i proti tomuto zlu je nutno se stavět. Mohli by to dělat někteří z Vás? Můžete např. psát stížnosti na nemravnou
reklamu ohroužíjící zdravý vývoj dětí.
Adresujte je na: Rada pro reklamu, Malostranské nám. 23/37, 118 00 Praha 1.
Antikoncepce
Ale to zlo, které vůbec umožňuje životní styl s rekreačním sexem, je antikoncepce. Když se zavede antikoncepce
do nějaké země, nutně následuje podstatné zvýšení potratovosti. Obrazně si můžeme představit hrnec s vařící vodou na
sporáku. Hned je kuchyň plná páry. Můžeme přikrýt hrnec, ale voda se stále vaří
a pára stále uniká. Když chceme, aby se
přestala tvořit pára, musíme odstavit hrnec z ohně. Jak oheň produkuje z vody
páru, tak antikoncepce „produkuje“ potraty. Působí antikoncepční mentalitu,
která odmítá děti. Jsou považovány za
břemeno, za překážku šťastného života,
kariéry, úspěchu, bohatství, … Dítě se
stává nepřítelem a těhotenství nemocí.
Z toho sobectví máme demograﬁckou
krizi a vymírající národ. Nezastavíme
potraty, dokud lidé nepochopí zhoubnou moc antikoncepce. A proto: národ,
který propadl antikoncepční mentalitě,
nemá budoucnost a zanikne.
Ale jak lze zastavit antikoncepci,
když je přece samozřejmostí v moderní společnosti? Je to tak pravděpodobné jako třeba pěstovat banány na Islandu! Ale co je nemožné u lidí, je možné
u Boha.
Představa života bez antikoncepce
by vyvolala hrůzu u mnoha lidí, kteří
mají strach z dětí: „Ale co máme dělat,
přece nechceme mít patnáct dětí!“
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Na tomto místě začíná práce Ligy
pár páru. Nabízíme kurzy STM a učíme
manžele pozorovat a s velkou přesností
hodnotit příznaky manželčiny plodnosti, takže se mohou vyhýbat těhotenství
tak dlouho, jak je to nutné. Při STM se
také mohou ojediněle vyskytovat nečekaná těhotenství, ale ne více než při hormonální antikoncepci, pokud se manželé
metodu správně naučí a jsou motivováni k předcházení těhotenství. Zdůraznil
bych ovšem, že není smyslem naší práce
působit, aby lidé neměli děti — nechceme podporovat sobectví. Naopak vyzýváme lidi ke štědrosti, aby lidé měli děti
zvláště s ohledem na nedostačující počet
porodů. Konkrétní zodpovědnost v této
otázce zůstává samozřejmě u manželů.
PPR jako antikoncepce?
Často slyšíme, že PPR je vlastně taková „katolická antikoncepce“, protože
cíl má stejný — zabránit početí. Nehledě
na to, že PPR může pomáhat manželům
také početí docílit, používá při zabránění početí jinou cestu a to je zde rozhodující.
Když potřebuji peníze, mohu buď
poctivě pracovat a vydělávat, nebo podvádět a krást. Cíl je stejný, ale cesta je
jiná. Při praxi PPR zachovávají manželé úctu k organismu a plodnosti ženy
a ničím nemanipulují manželské objetí.
V neplodném období sice vědí, že soulož nevede k početí, ale samotný akt nemění. Metoda vyžaduje určitou kázeň
pokud se chtějí vyhýbat početí, ale obětovat 8-12 dní v každém cyklu, není nemožné pro páry, které vědí, proč to dělají. Často zjistí, že má pohlavní kázeň
naopak pozitivní vliv na jejich vztah.
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Kdo tento způsob života nezná,
může myslet, že je taková argumentace
pouhá kazuistika a v podstatě není rozdíl mezi PPR a antikoncepcí. Praxe a statistika ale nepotvrzují tuto domněnku.
Manželé, kteří používají PPR, prakticky nechodí na potraty a nerozvádějí se.
Je to způsob života, který buduje zdravé
rodiny. Protože se nevytváří protidětská
antikoncepční mentalita, roste manželská láska, která přirozeně vyústí v touze
po (dalších) dětech. Proto mívají takové
rodiny víc dětí než běžná rodina.
Největším problémem je ukázat lidem, i katolíkům a dokonce i kněžím
morální i společenskou devastaci působenou masovou praxí antikoncepčního způsobu života a nutnosti propagace
PPR jako nástroj pro uzdravení manželských vztahů a postoje vůči dětem. V Lize potřebujeme spolupracovníky, především manželské páry ochotné pomáhat
v rámci svých možností. Když chcete
pomáhat práci HPŽ ČR a žĳete v manželství, uvažujte prosím i o možnosti
spolupráce s Ligou pár páru.
David Prentis, ředitel Ligy pár páru v ČR
LPP, Fügnerova 143/9, 272 01 Kladno
tel.: 312 686 642, hp://www.lpp.cz, lpp@lpp.cz
V České republice působí i další
organizace, např. občanské sdružení CENAP
vedené MUDr. Ludmilou Lázničkovou
(CENAP,
Vodní
13,
602
00 Brno,
tel.: 543 254 891, hp://www.cenap.cz,
cenap@cenap.cz). Zatímco práce Ligy pár páru
je založena na práci lékařů z USA, vychází
CENAP z práce německých lékařů. Proto
má každá organizace trochu jiný přístup.
Připojení ke kterékoli z těchto organizací
bude přínosem pro cíle Hnutí Pro život ČR.
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Dlaň životu
Českobratrská 13, 702 00 Ostrava
tel.: 732 171 373
Poradna Cesta těhotenstvím
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu provozuje v centru Ostravy poradnu s názvem Cesta těhotenstvím. Tato poradna je určena nejen budoucím
maminkám, ale také všem, kteří se chtějí dozvědět cokoliv, co se týká těhotenství, porodu, šestinedělí a podobné problematiky.
Ty, kteří se na nás obracejí, se snažíme informovat pravdivě a celistvě také
o důsledcích a negativních vlivech hormonální antikoncepce a potratu. Jako
alternativu nabízíme přirozené plánování rodičovství a konzultace těm, kteří
tuto variantu přĳali do svého manželského života.
Své služby chceme nabízet především matkám, které jejich těhotenství
překvapilo a znamená pro ně významný problém v jejich sociálních vazbách
a vztazích. Proto jsme se rozhodli udělat konkrétní krok na pomoc těmto lidem a spolu s Nadačním fondem Betlém nenarozeným rekonstruujeme dům pro
těhotné matky v tísni, který by měl být otevřen začátkem příštího roku.
V současnosti nabízíme také službu duly, která je v posledních letech vyhledávána i v naší zemi. Jedná se o speciálně vyškolenou ženu, která doprovází matku v období těhotenství, porodu a šestinedělí.
Samozřejmou součástí nabídky našich služeb je těhotenský test. Veškeré
služby se snažíme nabízet a poskytovat v diskrétním, nezávislém a klidném
prostředí.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za Poradnu Cesta těhotenstvím Pavla Glogarová
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Distribuce informačních materiálů
Na odpovědní lístek vložený v tomto informačním oběžníku 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 materálů budeme vděčni. Ukázky všech materálů jsou
k dispozici na adrese hp://prolife.cz či hp://svobodavolby.cz, kde je možné je i jednoduše objednat.
PLAKÁTY
Plánovaná samota & opravdová rodina — plakát upozorňuje na negativa antikoncepční mentality vedoucí k sobectví a samotě a toto dává do kontrastu
k hodnotám, které děti přinášejí svým
štědrým rodičům. (min. počet 5 ks)

LETÁKY
Hnutí Pro život ČR — základní informace o HPŽ ČR a vysvětlení problémových
témat a důvodů, proč se jim HPŽ ČR věnuje. (min. počet 5 ks)

kód P001 (velikost A2), kód P002 (velikost A3)

Aqua vitae — leták informující o poradně pro ženy, kterou provozuje HPŽ ČR.
Poradna provozuje zelenou linku dostupnou zdarma z celé České republiky.
(min. počet 10 ks)

Potrat všechno změní — varující fotograﬁe prázné postýlky s položenou růží,
která symbolizuje dítě usmrcené umělélým potratem. (min. počet 5 ks)

kód L001

kód L002

kód P004 (A3), kód P005 (A4)

Žĳeš, protože tě rodiče chtěli — motiv z kampaně zaměřené na dospívající
mládež. Na jedné straně ukazuje ručičku dítěte usmrceného umělým potratem
v 10. týdnu a na druhé straně dospívající
mládež. (min. počet 5 ks)
P006 — chlapec s dívkou (A3), P007 (A4)
P008 — dívka v obchodě (A3), P009 (A4)
P010 — dívka v restauraci (A3), P011 (A4)
P012 — chlapec a skatebord (A3), P013 (A4)

Kronika života — leták vhodný pro děti
s barevnými fotograﬁemi ukazující prenatální vývoj člověka. (min. počet 10 ks)
kód L003

Člověkem od početí — leták podrobně
popisuje prenatální vývoj člověka a uvádí argumenty proti praxi umělých potratů. (min. počet 10 ks)
kód L004

POHLEDNICE
Zázrak života — sada 12 pohlednic znázorňující prenatální vývoj člověka

Rychlá řešení dlouho bolí — leták popisuje prenatální vývoj člověka, metody
umělých potratů a uvádí působivé svědectví. (min. počet 5 ks)

kód P014

kód L005
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Vymoženost svobodného světa — abstrakt přednášky o metodách, jakými
byly na západě prosazeny umělé potraty. (min. počet 10 ks)

Svoboda volby — dokument ukazující
bez jakýchkoliv tabu, jak vypadá výkon
umělého potratu.
kód F003 (DVD), kód F004 (VHS)

kód L006

Vyšetření v těhotenství — leták popisuje současná běžná těhotenská vyšetření
a zdůrazňuje ta, která mají za cíl vyhledat
děti, které mohou být zdravotně postižené, a následně je usmrtit. (min. počet 5 ks)

OSTATNÍ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Silikonový kroužek — silikonový kroužek s vyraženou webovou adresou kampaně SvobodaVolby.cz a piktogramem miminka.
kód R001 (modrý), kód R002 (oranžový)

kód L007

Přirozené plánování rodičovství — leták
Ligy pár páru, který stručně seznamuje
se symptotermání metodou přirozeného
plánování rodičovství (min. počet 10 ks)

Šňůra na krk — šňůra na krk vhodná
k nošení mobilu s natištěnou webovou
adresou kampaně SvobodaVolby.cz a piktogramem miminka.
kód R003

kód L009

KNIHY A BROŽURKY
Terapie homosexuality — publikace poskytuje orientaci v problematice a nabízí
pomocnou ruku hledajícím.
kód K002

Jana Berea Molla — svědectví ženy,
která se svobodně rozhodla dát život
svému dítěti výměnou za život svůj.
kód B002

Touha po dítěti — podrobné informace
týkající se neplodnosti, její léčby a metod asistované reprodukce.
kód B003

FILMY
Němý výkřik — známý ﬁlm, ve kterém
bývalý ředitel největší potratové kliniky
na světě dr. Bernard Nathanson vysvětluje, co se děje při umělém potratu.
kód F001 (DVD), kód F002(VHS)

Samolepky
—
malé
samolepky
cca 5x11 cm s různými slogany. (min.
počet 10 ks)
kód S001 (SvobodaVolby.cz)
kód S002 (Nezabĳeš!)
kód S003 (Umělý potrat zastavuje tlukoucí srdce)
kód S004 (Žĳeš, protože tě rodiče chtěli) — bílá
kód S005 (Žĳeš, protože tě rodiče chtěli) — černá

Trička — modrá trička s výrazným potiskem na zádech či decentním na prsou
s motivem kampaně „Žĳu, protože mě rodiče chtěli“ a piktogramem miminka či
dámská trička s motivem kampaně
kód T001 (dámské M), kód T002 (dámské XL)
kód T003 (logo prsa L)
kód T004 (logo prsa XXL)
kód T005 (logo záda L)
kód T006 (logo záda XXL)
kód T007 (logo záda — dětská velikost)

Model 12-ti týdenního plodu
kód M001
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CHCETE POMOCI OBNOVIT KULTURU ŽIVOTA?
• Pošlete nám kontakty na své přátele, kterým můžeme zasílat tento oběžník.
• Pište nám své osobní zkušenosti s obnovou kultury života.
• Pište si o informační materiály, abyste je mohli šířit ve svém okolí.
• Pomozte jakýmkoli darem, umožníte tak další výrobu informačních materiálů.
• Modlete se s druhými za obrácení společnosti.
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ
pořadaná členy a přáteli HPŽ ČR
• Praha — před vchodem do porodnice U Apolináře
každý pracovní den od 9.15 do 10.45 hodin (bližší informace: 736 248 037)
• Brno — před vchodem do porodnice na Obilním trhu
každý pracovní den od 10 do 12 hodin (bližší informace: 721 211 477)
• Olomouc — před porodnicí Fakultní nemocnice
každý poslední čtvrtek v měsíci od 16 hodin, od 18 hodin mše sv. v dominikánském
klášterním kostele (bližší informace: 606 739 313)
• Kladno — posluchárna v nemocnici
každá 2. sobota v měsíci v 16 hodin (bližší informace: 312 686 642)

PORADNA PRO ŽENY AQUA VITAE
Poradna AQUA VITAE s celorepublikovou působností nabízí poradenství ženám,
které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí
o právě narozené dítě. Zprostředkovává rovněž kontakt s odborníky z řady oblastí.
Kontakt: Poradna pro ženy v tísni, Americká 21, 120 00 Praha 2; tel.: 800 108 000,
e-mail: poradna@linkapomoci.cz, hp://linkapomoci.cz
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