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Prcek, který za nic nemohl
Napsala nám Adéla: Měla jsem přítele, ženatého. No, stalo se, že jsem s ním po x
měsících „vztahu“ otěhotněla. Nejprve měl
velkou radost, ale po týdnu úplně otočil.
Začal vyhrožovat, že když si to miminko
nechám, budu na to sama. Nakonec jsem
nátlaku podlehla a šla na potrat. Už v nemocnici jsem těch pár hodin před zákrokem
probrečela, ale bohužel jsem neodešla. Skoro nespím, nemyslím na nic jiného než na
toho prcka, který za nic nemohl a který se
nenarodí, a brečím pro něj. Neměla jsem
tam chodit, vím to.
Téměř není týdne, kdy by kolegyně konzultantky na Lince pomoci nenaslouchaly
podobným příběhům dalších Adél. Psychický nátlak na těhotnou ženou, aby podstoupila potrat, je něco opravdu špatného a většina společnosti to odsuzuje. Proto jsme

rádi, že se našla právní cesta, jak promítnout alespoň minimální ochranu těhotných
žen do našeho právního řádu. Více o tom
píšeme uvnitř tohoto čísla.
Čas prázdnin a jeho volnější režim je ideálním časem pro nadhled a reflexi, zda cesta, po které jdeme, je ta správná. Není nic
hloupějšího, než se utopit v neutuchajícím
aktivismu a těkat od tématu k tématu, nebo
tlouci hlavou v místech, kde nejsou dveře.
Práci Hnutí Pro život ČR již řadu let opíráme
o dva pilíře – praktickou pomoc konkrétním
těhotným ženám v tísni, abychom jim pomohly ochránit jejich dítě, a oslovení společnosti skrze kampaně na kulturní, politické
a legislativní úrovni, aby pomáhala nečekaně těhotným ženám a zřekla se potratů.
Zaujaly mě pozoruhodné rady Petra
Fabera, jak komunikovat s názorovými

oponenty. Pocházejí ze 16. století a rád
se s nimi dělím: 1) Jít k nim vstříc s velkou
blíženeckou láskou a v pravdě je milovat.
2) Získávat druhé tím, že mluvíme o věcech,
které máme společné, a vyhýbat se sporům.
3) Je lepší dojmout jejich srdce než pouze
poučovat rozum. 4) Navádět k dobrým zvykům, protože omyly mají často své kořeny
ve špatném životě. 5) Povzbuzovat k lásce
k dobrým skutkům, protože jejich zanedbáváním upadli kdysi do omylu. 6) Povzbuzovat je, protože často pociťují hlas svědomí
jako nesnadný, aby získali naději, že „s Boží
milostí budou moci splnit a snést vše, co se
od nich žádá a dokonce i více“.
Vážíme si veškeré vaší podpory a děkujeme za ni.
Radim Ucháč
Národní pochod pro život 2019. Foto: archiv

Foto: freepik.com

Lobbing – trestní zákoník

Prevence vydírání těhotných žen
Podle dostupných údajů
je v ČR 600 až 1200 žen
ročně donuceno k potratu
postupem, který může
vykazovat znaky trestného
činu vydírání. Od 1. července
2023 začne platit ustanovení
chránící těhotné ženy před
vydíráním mj. k podstoupení
potratu. Změnu přibližuje
Radim Ucháč, předseda
Hnutí Pro život ČR.

Jak dlouho jste usilovali o tuto
legislativní změnu?
Asi před deseti lety se na základě kazuistik
Linky pomoci, kterou provozujeme, začalo
na konkrétních případech jasněji ukazovat,
že „právo na potrat“, které má být znamením svobody žen, v praxi znamená, že těhotné ženy jsou zbaveny jakékoliv právní
ochrany právě v tom nejnáročnějším období prvního trimestru. Začali jsme na to
upozorňovat. Před třemi roky právníci připravili návrh zákona na zabránění vydírání
těhotných žen a od té doby jsme se pro něj
snažili získat politiky, úředníky i novináře napříč celým společenským spektrem. Vlastní
proces projednávání začal před rokem poslaneckým návrhem podepsaným zástupci
tří parlamentních stran: Helenou Válkovou
(ANO), Markem Bendou (ODS), Zuzanou
Ožanovou (ANO) a Markem Výborným
(KDU-ČSL). Opatření podporovaly napříč
politickým spektrem i všechny ostatní poslanecké kluby, takže pro schválení nakonec
hlasovalo 77 poslanců, nikdo proti a 15 se
zdrželo. Všem patří velké díky.
Čím si vysvětlujete, že v době, kdy
se celosvětově prosazuje bezbřehý
přístup k potratům, získala tato
právní úprava takovou podporu?
Neřešíme ideologické boje. Řešíme skutečné problémy, které poslanci znají ze svého

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
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okolí, a nebo s nimi mají i osobní zkušenost,
jak se nám některé poslankyně svěřily. Jen
to neměl nikdo takto pojmenované. Politici
i novináři si to uvědomují a podle toho jednají. To samozřejmě vůbec neznamená, že
by všichni politici souhlasili se vším, o co se
snažíme. Shodneme se na jednom konkrétním dílčím problému a ten posuneme dál.
Co se konkrétně změnilo?
V § 175 odst. 2 trestního zákoníku se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„spáchá-li takový čin na těhotné ženě“.
V čem je změna tak zásadní?
Mění myšlení právníků na další generace.
Už ve škole si uvědomí, že není pouze jeden
narativ, kdy je legální potrat prezentován
jako vrchol svobody, ale že mince má i druhou stranu. Je to poprvé po téměř sedmdesáti letech, kdy trestní zákoník pomáhá
těhotným ženám chránit jejich nenarozené
dítě. Je to koncepční průlom v myšlení právníků, lékařů a doufejme, že i u té největší
skupiny s velkým vlivem na společnost – novinářů.
Není trestní zákoník bezzubý na
důvěrné vztahy v rodinách?
Do jisté míry ano. Ale trestní zákoník nemá
jen restriktivní charakter, jedná se především o prevenci. Říká jasně společnosti, co
se nedělá. V tomto případě říká, že přinutit

těhotnou partnerku k usmrcení počatého
dítěte je hanebnost.
O kolik případů ročně se jedná?
Podle statistik Hnutí Pro život ČR, které jako
jediné provozuje specializovanou celorepublikovou Linku pomoci pro těhotné ženy
v tísni, se cítí pod nátlakem podstoupit umělý potrat více než 80 % volajících žen a ve
zhruba 15 % intenzita psychického nebo fyzického násilí vykazuje znaky trestného činu
vydírání. Jde tedy zhruba o 600 až 1200 případů ročně.
A co s těmi osmdesáti procenty
žen, které se cítí pod nátlakem?
Hledáme právní cesty, jak jim zabezpečit
opravdovou svobodu, například nějakou
formou plošného ochranného registru, který by garantoval skutečnou svobodnou vůli.
Jsme přesvědčeni, že naprostá většina žen
touží dát svému dítěti šanci a my jim v tom
chceme pomoci.
Mluvíte o ženách. A co právo
nenarozeného dítěte na život?
Není snad potrat vraždou?
Ano. Je. Ale zatemnění rozumu a hlasu svědomí je tak velké, že řešíme to, co je možné.
Kdyby si česká společnost uvědomila skutečnou hrůzu potratů a zřekla se jich, byli
bychom šťastní, ale tak to není. Proto se věnujeme tomu, co momentálně řešitelné je.
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Foto: Michal Mrozek / Unsplash; Gibraltar Pro-Life Movement

Gibraltar: Doživotí se stalo záminkou
pro zrušení ochrany nenarozených dětí
Ochrana nenarozených dětí a jejich matek platila až do
letošního léta v Gibraltaru – strategicky významném britském
území na jihu Španělska, které od roku 1704 patří britské
koruně a kontroluje vstup do Středozemního moře.
Na šesti a půl kilometrech čtverečních zde
žije zhruba třicet pět tisíc obyvatel, v drtivé většině katolického vyznání. Šedesát dva
procent oprávněných voličů přesto hlasovalo pro zrušení jednoho z nejdůslednějších
zákonů na ochranu života v Evropě. Při
hlasování však nešlo o trest doživotí za potrat, který se stejně nepoužíval, ale pouze se
stal záminkou k legalizaci umělých potratů.
Podstatu změny vystihl gibraltarský biskup
Carmelo Zammit, že si voliči vybírají mezi
životem a smrtí a že rozhodují o tom, zda
ti nejvíce zranitelní budou mít i v budoucnu
chráněno právo na život.
Pro ochranu života hlasovalo nakonec
pouze 36 procent zúčastněných voličů.
V číslech to bylo 7 656 pro nový zákon
a 4 520 pro původní, protipotratový.

Vládu, která změnu iniciovala, tvoří koalice socialistů a liberálů, změnu zákona
ale podpořila i hlavní opoziční sociálně
demokratická strana. Protože potrat jako
znamení emancipace by společnost odmítla, argumentace se točila především kolem
oblíbeného „zdraví žen“ a média zásobovala veřejnost srdceryvnými příběhy o ženách,
které musely za potratem do Španělska. Do
moderní Evropy přece potraty patří a už
vůbec ne takový zákon, kdy za potrat hrozí
doživotní vězení. Samozřejmě nevadí, že za
provedení potratu v Gibraltaru nikdo odsouzen nebyl.
Místní organizaci Gibraltar Pro-Life Movement vedli dlouhá léta manželé Patricia
a George Parodyovi a je zakořeněná především mezi katolíky. Přesto jejími dalšími ta-

houny jsou mladý finančník a mluvčí organizace James Brenig a jeho manželka Stephanie, kteří patří k místní židovské komunitě.
I tak ale zůstává gibraltarské zákonodárství formálně konzervativní. Potrat je možný
do dvanáctého týdne těhotenství, pokud
počaté dítě ohrožuje ženino fyzické či duševní zdraví nebo pokud je fatálně poškozeno. Ďábel je ovšem skryt v detailu. Jaká
budou kritéria pro posouzení ohrožení fyzického a především duševního zdraví ženy?
Většina potratů ve Velké Británii se provádí
oficiálně právě z tohoto důvodu.
Jak dopadnou politické sliby poskytnout
každé ženě poradenství a „všechnu podporu, jakou potřebuje“? Mluvčí James Brenig
je opatrně optimistický: „Jsme rádi, že vláda
alespoň souhlasí s tím, aby počet potratů
byl co nejmenší a že nás pozvala ke spolupráci, aby žádná žena nebyla v situaci, že by
musela jít na potrat kvůli nedostatku podpory.“
podle agenturních zpráv
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Republikán Brady Brammer, autor utažského zákona o sdílených zdravotních výdajích pro těhotné. Foto: Utah Reps

Co nyní v USA, to my už od Rakouska…
Amerika v dobrém i ve zlém určuje trendy po celém světě. Všichni známe džíny, rokenrol, kolu,
hollywoodské filmy nebo a hamburgery. Tomu se pirožky nebo čínské nudle zkrátka nevyrovnají.
V posledních letech ale z USA místo lákavých znaků konzumu a vědecko-technických novinek
přicházejí i stále šílenější nápady, jako je klekání před černochy, omlouvání se za kde co nebo
posuzování každého podle rasy a pohlaví. Ze státu Utah teď ale přišla překvapivě rozumná
novinka – muži se mají podílet polovinou finančních nákladů na těhotenství a porod.
Dosud to fungovalo tak, že pokud spolu muž a žena počnou dítě, a nejedná se
o spolu žijící pár, mohl být muž v klidu.
Pokud se o náklady těhotenství a porodu
odmítal dělit, musela je nést matka sama.

Mohla samozřejmě požadovat alimenty, ale
ty až po porodu. Každý přitom ví, že náklady má žena už předtím – musí dítěti pořídit
výbavu nebo omezit své pracovní nasazení.
Samotný porod pak v USA vyjde v přepočtu

Ženám se novým zákonem na hrazení nákladů
na těhotenství a porod otcem dítěte prý „zužuje
možnost volby“. Jistě, v jejich chápání i slovníku je
slovo „volba“ synonymem slova „potrat“.
hnutiprozivot.cz / strana 4

od sta tisíc korun až do čtvrt milionu. Záleží na tom, zda má žena pojištění nebo zda
rodí císařským řezem.
Peníze od otce dítěte bylo možné vymáhat soudně – to je ale drahé a nejisté. Nyní
se budou otcové v Utahu ze zákona podílet
na financování těhotenství a porodu automaticky. Je to v USA průlom, podobný, ale
slabší zákon má jen pět dalších amerických
států. Má to svoje důvody. Amerika je historicky země značné individuální svobody, ke
které se váže i individuální zodpovědnost.
Neboli každý nese následky za své činy
a nějak se s nimi musí vyrovnat. Jenže to
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díky biologickým predispozicím dopadalo
více na ženy. Muž po náhodném styku neotěhotněl, žena ano, s rozvolněním sexuální
morálky čím dál tím více a nejčastěji ženy
z nižších vrstev, kde je nejvíce nečekaných
těhotenství.
Krok Utahu je tedy krokem správným
směrem. Následky případného neuváženého chování teď ponesou i muži. Zákon
přijal přitom Utah – tradičně republikánský a konzervativní stát, jehož velkou část
obyvatel tvoří mormoni. Dalo by se čekat,
že podporu získá i od demokratů, to se ale
nestalo, byli většinou proti. Vysvětlila to za
ně ředitelka pobočky Planned Parenthood
(hlavní propotratová organizace v USA)
v Utahu Karrie Gallowayová. Ženám se novým zákonem prý „zužuje možnost volby“.
Jistě, v jejich chápání i slovníku je slovo „volba“ synonymem slova „potrat“.
Drobná poznámka na konec. Jak už bylo
řečeno v úvodu, Amerika je tahounem trendů po celém světě. Ale možná není od věci
si připomenout, že tenhle americký výdobytek platí u nás již někdy od dob starého
Rakouska... V Občanském zákoníku (část
druhá, hlava II, díl 2, oddíl 3, paragraf 920)
si můžeme přečíst: „Není-li matka dítěte
provdána za otce dítěte, poskytne jí otec
dítěte výživu po dobu dvou let od narození
dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu
na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.“ A dokonce „povinnost
k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím
a porodem vznikne muži, jehož otcovství je
pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé“. Soud může také na návrh těhotné ženy „uložit muži, jehož otcovství je
pravděpodobné, aby částku potřebnou na
výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl
předem“. A konečně „soud může rovněž
na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož
otcovství je pravděpodobné, aby předem
poskytl částku potřebnou k zajištění výživy
dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela
jako zaměstnankyni podle jiného právního
předpisu mateřská dovolená“.
Jsou zkrátka situace, kdy by se pro změnu mohla Amerika inspirovat u nás.
Matyáš Zrno

Jsou zkrátka situace,
kdy by se pro změnu
mohla Amerika
inspirovat u nás...

Větší starost o německé
kohoutky než o německé
nenarozené děti
Němečtí zákonodárci řekli jasné NE! zabíjení čerstvě narozených... kuřat. Ano, kuřat.
20. května 2021 vyslyšeli němečtí zákonodárci argumentaci ochránců zvířat, že
i čerstvě vylíhnuté kuře cítí bolest. Zákon
pochází z pera ministryně zemědělství Julie
Klöcknerové (CDU) a je účinný od příštího
roku. Ušetří od bolesti 45 milionům jednodenních, čerstvě narozených, kohoutků,
které drůbežárny každoročně pozabíjejí jen
kvůli tomu, že nesnáší vejce a pro chov jsou
neefektivní.
Zákon si s touto drůbežářskou genocidou poradí s typickou německou důkladností – přikazuje chovatelům zjišťovat pohlaví nevylíhnuté drůbeže pomocí speciálního
skenování vajíček. Zabít kohoutka je možné

nejpozději předtím, než cítí bolest. Ministryně Klöcknerová si po přijetí zákona hluboce
oddechla a konstatovala, že Německo je
skutečným „světovým průkopníkem v ochraně zvířat“. Vedle vraždění kohoutků ministryni vadí také kastrace selátek. Těch je v Německu provedeno na dvacet milionů ročně.
Přičiněním ministryně Klöcknerové se selátkům uleví, protože od roku 2026 bude povinné použít ke kastraci anestezii.
Škoda, že téměř sto tisíc zabitých nenarozených dětí při umělých potratech provedených ročně v Německu ani zdaleka nevyvolává takovou společenskou debatu jako
kohoutci.
redakčně kráceno
Petr Homola

#blok4life
Elegantní poznámkový sešit
o 128 stranách s krátkými
zamyšleními nad smyslem
života okořeněnými ostrovtipem
G. K. Chestertona

objednávejte na hnutiprozivot.cz
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Devět soudců Nejvyššího soudu USA. Přední řada: Samuel A. Alito, Jr., Clarence Thomas, Chief Justice John G. Roberts, Jr., Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor.
Zadní řada: Brett M. Kavanaugh, Elena Kagan, Neil M. Gorsuch, Amy Coney Barrett. Foto: Fred Schilling / Collection of the Supreme Court of the United States

Jak dál s rozsudkem Roe?
Že ve Spojených státech zuří již desetiletí kulturní i právní válka
o umělé potraty, není žádná novinka. Nyní se zřejmě otevírá
další její dějství, které bude mít dopad i na Evropu.
Federální precedenty ohledně přístupu
k potratům jsou založené rozsudky Roe v.
Wade a Planned Parenthood v. Casey. Ve
zkratce říkají, že do doby životaschopnosti
plodu zaručuje Ústava USA právo ženě na
umělý potrat a toto právo nelze omezovat
požadavky majícími povahu neúměrného
břemene.
Rozsudky Roe a Planned Parenthood
i nadále rozdělují americkou společnost.
Propotratová strana hledá způsoby zajištění
jejich nezměnitelnosti. Například prezident

Biden se spolu s viceprezidentkou Harrisovou v den 48. výročí Roe veřejně zavázali
„kodifikovat Roe v. Wade a jmenovat soudce, kteří respektují základní precedenty jako
je Roe“. Naopak strana pro život hledá aktivně cesty ke změně, zejména pokud jde
o závěr ve věci Roe, že Ústava USA zaručuje
právo ukončit těhotenství umělým potratem. Například některé republikánské státy záměrně přijímají legislativu „na hraně“,
aby mohla být soudní cestou přezkoumána.
Naposledy například stát Arkansas přijal

Některé republikánské státy záměrně přijímají
legislativu „na hraně“, aby mohla být soudní
cestou přezkoumána.
hnutiprozivot.cz / strana 6

9. března 2021 zákon o ochraně nenarozeného dítěte, přičemž guvernér státu Asa
Hutchinson veřejně deklaroval, že zákon
podepsal, protože představuje přímé zpochybnění Roe.
Nyní ale víme, že stát Mississippi byl
rychlejší a úspěšnější. V červnu 2020 podal
stát žádost o udělení „writ of certiorari“ ve
věci Dobbs v. Jackson Women’s Health Organisation s úmyslem napadnout rozhodnutí apelačního soudu (Fifth Circuit Court of
Appeals), který vyslovil neplatnost zákona
státu s drobnými výjimkami zakazujícího
umělé potraty v pátém týdnu těhotenství.
Žadatel předložil soudu k posouzení následující otázky:
(1) zda všechny zákazy umělých potratů na žádost (tedy bez zdravotní indikace)
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Orwellovské pojetí
ochrany zdraví žen
Zastánci potratů mají úžasný talent nazývat věci
nesprávnými jmény. V Orwellově románu „1984“ se
ministerstvo vnitra nazývá ministerstvem lásky a ministerstvo
války ministerstvem míru. Demokraté v americkém senátu
zákon, který hodlá zaříznout veškerou ochranu životů
nenarozených dětí, označují nikoliv jako Zákon o zabíjení
dětí ( jak by si zasloužil), ale jako Zákon o ochraně ženského
zdraví (Women’s Health Protection Act – WHPA).
Americký federální zákon o ochraně ženského zdraví by měl v zásadě váhu zrušit právní
úpravy na úrovni jednotlivých států.
WHPA by tak umožnil nezletilým potrat
bez souhlasu rodičů. Ukončil by praxi poradenství zaměřeného na pomoc ženám
před potratem. Znemožnil by státům omezit potraty alespoň dvacátým týdnem těhotenství. V některých progresivních státech
je možné jít na potrat třeba týden před porodem a případně výhodně prodat orgány
nenarozeného dítěte. Lékaři, kteří by odmítli
vykonat potrat, by mohli přijít o práci. Nemocnicím financovaným církvemi, které nevykonávají potraty, by bylo zastaveno spolu-

financování z veřejných zdrojů. A naopak –
návrhem by se umožnilo přímé financování
potratů z federálních zdrojů.
Návrh zákona je předkládán jako stranický a má tak podporu skoro všech demokratů v senátu. Ti zde drží polovinu křesel
– tedy padesát. V případě parity mohou
počítat se „zlatým hlasem“ viceprezidentky
Harrisové, která má v takovém případě rozhodující hlas. A ta by jistě byla pro.
Zbývá tedy doufat, že poslední dva demokraté, kteří se vzbouřili své straně, nepodlehnou nátlaku a svůj hlas WHPA nedají.
marchforlifeaction.org

Foto: actforwomen.org

v období před dosažením životaschopnosti plodu jsou protiústavní, (2) zda platnost
zákona poskytujícího v období před dosažením životaschopnosti plodu ochranu
zdraví ženy, důstojnosti nenarozených dětí
a integrity lékařského povolání i společnosti (tj. mravnosti) má být posuzována podle
standardu neúměrného břemena (Planned
Parenthood of Southeastern Pennsylvania
v. Casey), anebo rovnováhy mezi přínosy a břemeny (Whole Woman’s Health v.
Hellerstedt), a (3) zda poskytovatelé umělých potratů mají postavení třetí strany
umožňující navrhovat zneplatnění zákonů
chránících zdraví ženy před nebezpečím
pozdních potratů.
V pondělí 17. května 2021 udělil Nejvyšší soud USA „certiorari“ ve vztahu k první
otázce. Bude se tedy zabývat pouze jí. Tzn.
že soud bude znovu posuzovat svůj koncept
životaschopnosti plodu a otázku, zda před
jejím dosažením existuje neomezitelné právo na přístup k umělým potratům.
Asi je předčasné jásat nad tím, že Roe
a Planned Parenthood úplně padnou. Profesor z Notre Dame Gerard V. Bradley již
dříve uvedl, že šest z devíti současných
soudců Nejvyššího soudu USA zastává názor, že případ Roe byl rozhodnut špatně
a že jeho dědictví v nějaké míře do dnešních
dnů poznamenává legitimitu soudu; to však
ještě neznamená, že šest soudců je názorově pro-life nebo že je ochotno hlasovat pro
overruling (překonání precedentu).
Něco se však děje, protože k udělení
„certiorari“ se vyžaduje souhlas čtyř soudců.
Lze předpokládat, že tito čtyři mají k sobě
alespoň jednoho dalšího, aby vytvořili pro-life většinu. Jinak by naopak hrozilo upevnění
stávajících precedentů. Udílení „certiorari“
ovšem trvalo nezvykle dlouho, což svědčí
o složitém hledání většiny.
Jaký výsledek se jeví jako nejpravděpodobnější? Bradley odhaduje variantu „podržení“ Roe za současného odepsání konceptu životaschopnosti (viability) a jeho
nahrazení jiným testem. Pokud se ovšem nenajde většina pro překonání Roe a Planned
Parenthood, bude výsledkem konstatování,
že americká ústava zaručuje právo na potrat na žádost, byť třeba do jiného časového
okamžiku těhotenství než dosud. A zdá se,
že to není výsledek, který by pro-life soudci
preferovali.
Protože Nejvyšší soud USA na rozdíl od
českého Ústavního soudu nařizuje ústní
jednání, bude mít tento seriál ještě pár dílů,
než se dozvíme výsledek.
JUDr. Jakub Kříž Ph.D.
blog Právo v dešti
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Foto: ProLifeAction

Zhoubný dosah umělých potratů
Nadace Judicial Watch (JW) vydala obsáhlou zprávu, která podrobně informuje
o programu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) na nákup částí
těl mrtvých nenarozených dětí pro použití při „humanizaci“ myší. Pokud v roce
2015 nestačilo rozhořčení nad zjištěními Davida Daleidena, že organizace Plánované
rodičovství sponzorovaná z peněz daňových poplatníků prodává části těl potracených
nenarozených dětí, aby se něco změnilo, tato zpráva by snad již stačit mohla.
Uplynuly však už desítky let od doby, kdy
první aktivisté, mezi nimi například Monica
Millerová, sesbírali stovky vyhozených těl
nenarozených dětí, aby je mohli řádně pohřbít. Fotografie těl obětí umělých potratů
jsou běžně dostupné od osmdesátých let
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20. století. Ale v podstatě to s námi nic neudělalo.
Když pročítáme nedávné články o hrůzných postupech FDA, zdá se, že klišé „je to
nepopsatelné“ konečně nabývá pravého
významu. Jistě je doslova nepopsatelné,

jaké ničemnosti naše vládní a zdravotnické/
vědecké instituce tolerují a jsou ochotny dělat, protože žádný článek jako by nedokázal
vyjádřit onu naprostou zuřivost, kterou by
tyto praktiky měly vyvolat.
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„Vždy upřednostňujeme čerstvou tkáň“
Představitelé FDA pro svého dodavatele
Advanced BioScience Resources (ABR)
specifikovali, že k tvorbě humanizovaných
myší pro imunologický výzkum HIV požadují „čerstvou a nezmrazenou“ tkáň ve „věkovém rozmezí 16 – 24 týdnů“. Cena za „sadu
jater a brzlíku“ dodávaných z Kalifornie do
montanské laboratoře Národních ústavů
zdraví (NIH) se pohybovala v rozmezí 680 750 dolarů plus balné a poštovné.
V jedné e-mailové komunikaci mezi dr.
Kristinou Howardovou z FDA a představitelkou ABR Perrin Lartonovou Howardová
zdůrazňuje, že potřebuje mužskou tkáň,
a žádá Lartonovou, aby potvrdila pohlaví
nedávno dodané tkáně. Lartonová odpovídá, že „vzhledem k povaze metody ukončení těhotenství“ si technici nemohou být
pohlavím vždy jisti. To dává smysl, protože součástí této metody je rozdrcení lebky
a roztrhání těla nenarozeného dítěte.
V jiné komunikaci Lartonová a Howardová lamentují nad tím, jak je těžké získat
dostatek tkáně správného druhu. Lartonová je zklamaná, že lékaři z potratové kliniky,
s nimiž spolupracuje, v předchozím týdnu
čtyřikrát usmrtili nenarozené děti pomocí
digoxinu a tkáň těchto jednadvacet týdnů
starých plodů je kvůli tomu nepoužitelná.
Taková ztráta!
V souvislosti se ztrátami také obě ženy
rozlítila a vyvedla z rovnováhy chyba, která
způsobila, že dodávka „krásné tkáně“ (brutálně zabitých dětí) byla vystavena rentgenovému záření, což ji pro humanizaci myší
zcela znehodnotilo. Howardová je z toho
„úplně zničená“.
V prosinci autorka a chemička Stacy Trasancosová odhalila, že Pittsburská univerzita transplantuje na břicho myší vlasovou
pokožku potracených dětí a myším tam pak
brzy začínají růst (lidské) fetální vlasy. Před
pouhými několika dny předložil Daleiden
důkazy o tom, že NIH zaplatily jednomu
vědci z Pittsburské univerzity tři miliony dolarů za vývoj postupu, který umožňuje získávat „čistá játra“ z nenarozených dětí žijících
v děloze v pátém týdnu těhotenství.

U rakovinných buněk se postupuje tak, že se
vyříznou, otráví a spálí. Možná nastal čas uplatnit
stejně radikální nástroje i ve svém životě, abychom
se odřízli od zhoubného vlivu umělých potratů.
a získat jeho orgány pro společnost, která
natolik zbožňuje život silných, že je ochotna drtit, trhat, vraždit, využívat a odhazovat
životy slabých.
Kam to přivádí nás, kteří vidíme? Tato
otázka je zvlášť tíživá právě v době, kdy většina církevní hierarchie ztrácí morální pozici, aby mohla mluvit o tom, že by se s těly
zemřelých mělo nakládat důstojně (protože
buněčné kultury z potracených dětí jsou
prohlášeny za legitimní), a také o hrůznosti
získávání orgánů z živých lidí (o odebírání
orgánů Ujgurům a dalším vězňům v Číně se
mlčí). Možná je to však v takové době pro
každého katolíka také zvlášť důležitá otázka.
Máme morální povinnost jednat, ne nutně s cílem svými činy tuto brutalitu ukončit,
ale především činit pokání a za druhé svědčit o pravdě.
Když odmítnete kupovat smetanu do
kávy od firmy Nestlé, způsobíte tím, že se
při testování výrobků přestanou používat
buněčné kultury z tkáně potracených dětí?
Nejspíš ne. Jestliže odmítnete protikovidovou vakcínu, nakolik to ovlivní používání
těchto buněčných kultur ve vědě? Pramálo.
Morální rozhodnutí však nečiníme kvůli
tomu, jaký budou mít dopad na svět. Děláme je kvůli tomu, jak ovlivní nás samotné
a náš život s Bohem. To, co můžeme udělat
jako drobná menšina v obrovském kulturním proudu, se teď sice může jevit nepatr-

né, ale můžeme si danou pravdu uvědomit
a vést k tomu další.
Musíme s druhými mluvit o zvěrstvech
páchaných prostřednictvím umělých potratů a o tom, jak se na nich naše vlády podílí; musíme jim říkat pravdu o lhostejnosti
vědeckých institucí k důstojnosti nenarozených dětí a o spoluvině nám vládnoucích.

Umělý potrat působí v naší
společnosti jako metastatický nádor
Možná to začalo v oblasti „reprodukčních
práv“, ale tiše vysílá své posly, své zhoubné buňky, do mnoha dalších oblastí našeho
světa. V těchto sférách si pak buduje nové
opěrné body a ničivé účinky nemoci postupují dál.
Nemůžeme popřít, že zhoubnost potratů
zasáhla naši společnost mnohem hlouběji,
než jsme si před lety uvědomovali, a proto musíme znásobit své úsilí v modlitbách
a půstu na odčinění vin.
U rakovinných buněk se postupuje tak,
že se vyříznou, otráví a spálí. Možná nastal
čas uplatnit stejně radikální nástroje i ve
svém životě, abychom se odřízli od zhoubného vlivu umělých potratů. Zkusme se
méně starat o to, bez čeho bychom se třeba
museli obejít, a začít přemýšlet o tom, jak žít
s čistým svědomím.
Suzan Sammons, Crisis Magazine
Překlad Alena Švecová
Foto: Judicial Watch

Slova nestačí
Nicméně víme, co zde vidíme, i když bychom to raději neviděli. A pokud si přečtete
článek s Daleidenovými důkazy 1, opravdu
uvidíte něco, na co jen tak nezapomenete
– rozříznuté matčino břicho a dělohu, aby
pak bylo možné rozříznout živé miminko
1

https://www.centerformedicalprogress.
org/2021/05/new-video-government-sponsored-fetal-experimentation-at-the-university-of-pittsburgh-and-planned-parenthood/
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Takhle to vypadá, když dorazí i Karlova sestra s manželem a dětmi, celkem jich mají šest. Foto: archiv rodiny Kloudových

Nikdy, ani náznakem!
Karel a Helena Kloudovi žijí na statku v maličké vesničce na Sedlčansku. Karel vede
rodinný zemědělský podnik, Helena pečuje o jejich čtyři děti. Jaké to je vychovávat
čtyři děti? Jaká úskalí přináší život tak trochu v izolaci?
Helenko, máte s manželem čtyři
děti. Plánovala jsi to tak?
Helenka: To tak nějak přišlo. Ze začátku
jsem nad tím vůbec nepřemýšlela a pak najednou přišlo období, kdy jsem začala uvažovat o rodině. A asi i na základě toho, že
jsem sama vždy chtěla víc sourozenců, tak
jsme se rozhodla mít alespoň víc dětí.
A čtyři stačí nebo budete pokračovat?
H: Chtěli jsme pět, ale přiznám se, že to je
teď tak náročné, že uvidíme.
Takže jak lze zvládnout čtyři děti?
H: No, asi zopakuju, že je to opravdu náročné. A každé dítě je individuální. Třeba naše
Anežka je taková povahově klidná a člověk
se na ni může spolehnout. Je to taková velká podpora. S kluky je větší práce. Musí se
víc opracovat. Je to jako kámen, ve kterém
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se skrývá nějaký poklad – musíte se k němu
protesat (smích).
Jak jste to zvládali během
posledních dvou let?
H: Těžce. Ze začátku ještě panoval takový
entusiasmus – nevědělo se, co to je, jak
dlouho to bude trvat. Takže člověk byl do
toho takový zapálený, že to musíme zvládnout. Ale postupně ubývaly síly. Zase další
měsíc, zase další měsíc. A do toho škola
moc nefungovala online. Pro děti to bylo
taky těžké, nebýt v kontaktu s kamarády.
Pak sice dostaly tablety, jenže to zase znamenalo, že o to víc trávily času na internetu. A to největší penzum práce jsme museli
udělat doma. Ale zase záleželo na přístupu
každého z nich. Našemu Toníkovi vyloženě
škola vyhovuje. Systém, disciplína... Domácí
výuka mu nesvědčí, doma nemá ten režim.

A já řeším i další děti a nemůžu na něj pořád
dohlížet.
Karel: Toník vyloženě potřebuje kolektiv. Je
soutěživý a hned se hlásí, když se učitel ptá.
A to doma nemá. I v kostele ho to „bavilo“
víc, když mohl ministrovat. Asi nemáme
vhodné děti pro domácí školu (smích).
H: Tak, tak. Uvažovali jsme nad tím, ale pak
jsme sami uznali, že na to nemáme – nemáme na to psychicky, energii a nemáme na to
ty správné děti. Anežka ano, té to vyhovovalo. Bylo vidět, že to, co se ve škole učí týden,
tak ona stihla za den. Ale tohle nevyhovuje
každému.
Je to výhoda vyrůstat na venkově?
H: Já myslím, že určitě. Já si život ve městě
ani nedovedu představit. Jako malá jsem vyrůstala na venkově a měla jsme vždycky tou-
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hu se na venkov vrátit. Město je moc rychlé
a myslím, že pro děti je to lepší.
Mají tady kamarády?
H: Ve vsi je jen jeden kluk. Jinak jsou všechny děti už starší, puberťáci.
K: Anežka tu nemá nikoho. Ale jezdíme
do vedlejší vesnice, kde má kamarádku.
A všechno autem – už ani nevidíte někoho
jít pěšky nebo na kole.
Nejste tu trochu osamělí?
H: Mě to vyhovuje. Já jsem byla spíš introvert, který společnost nevyhledával, takže já
jsem spokojená. Ale pravda je, že jak jsem
jen s dětmi, tak občas prahnu po tom si
s někým popovídat. V tom má Kája výhodu,
že jezdí po lidech. Takže klasické dilema,
že muž celý den mluví, pak přijede domů
a chce klid, zatímco žena celý den nemá
s kým promluvit a tak to na něj vychrlí.
K: Přesně tak (smích)!
Jak jste tady jako věřící zapadli? Máte
tu nějaké spřízněné duše? Nedívají
se na vás třeba nějak divně?
K: Myslím, že ne, že to každý má v sobě,
že Pán Bůh existuje, takže jsou ve skrytu
duše rádi, že i za ně někdo chodí do kostela a modlí se. Že my do kostela chodíme,
oni ne a tak to nějak má být. Jinak tady do
kostela zajde v neděli třicet čtyřicet lidí na
nějakých tisíc obyvatel. A rodin s malými
dětmi, to jsme v podstatě jedině my. Jinak
se do kostela chodí hlavně na svatby a pohřby. Hlavně pohřeb, to je skutečně velká
událost, kdy se sejde celá vesnice. To v sobě
pořád lidé mají.
Setkali jste se někdy s nějakými
úškleby, že máte moc dětí?
K: Nikdy, ani náznakem! Spíš je to obdiv.
I když podle mě si obdiv zaslouží ti, co mají
dětí opravdu hodně, třeba šest... Ale lidé
k tomu mají spíš úctu a hlavně se ptají, jak
to zvládáme. A já říkám, že s pomocí Boží.
Protože žádné jiné vysvětlení není... Ale lidé
jsou často vyřízeni i z jednoho dítěte. A ti,
kteří mají dvě, si nedokážou představit, že
by měli tři, natož čtyři. Ale jak mi poradil
můj duchovní rádce na Svaté Hoře: „Karle,
musíš prostě skočit!“ Tak jsem skočil... Nej-

lepší je osobní příklad – ukázat, že to jde.
Že tedy nemusím letět v létě k moři, ale jiné
věci mi to vynahradí.
H: Já jsem se na Svaté Hoře setkala s jednou
maminkou a za ní pořád chodily nějaké děti.
Pořád se tam střídaly, až mi to bylo divné
a zeptala jsem se jí, kolik jich má. A že osm!
A vypadala úplně v pohodě, měla takové havraní vlasy, žádné šediny. To jsem koukala.
Takže jsou rodiny v ještě větším počtu a nějak to zvládají. Ale musí k tomu mít nějaký
dar. Pro nás jsou čtyři zatím taková hranice.
Už občas zjišťuji, že bych se ráda věnovala
i starším dětem a že na to prostě není čas.
Že musím být také u těch menších. A taky
bych ráda zase občas pěstovala nějaké koníčky z mládí a trochu – zdravě sobecky –
relaxovala. I to je někdy potřeba.
Když se vrátím ke Karlovi, taky
ty jsi vyrůstal v Praze. Jak jsi
se ty dostal na venkov?
K: Nějakým řízením Božím jsem skončil na
zemědělské univerzitě. A k tomu jsme začali před vstupem do EU skupovat pozemky
a tak se ze mě stal podnikatel v zemědělství.
Co všechno jsi se tedy musel naučit?
K: Všechno. Mám pět zaměstnanců, kteří to
umí. Ale musel jsem se to naučit. Když třeba odejde zaměstnanec, tak musím skočit
do traktoru. Ale pořád se to od těch kluků
učím, protože to jsou chlapi, co s tím jezdí
denně. Oni umí líp řídit traktor, odrodit tele,
pokud to není těžký porod, to se pak volá
veterinář. Já zase to tele zanesu do spisu,
nahlásím atd. To by zas neuměli oni. Musím
říct, že třeba z dobytka jsem měl opravdu
respekt. Kráva je opravdu kus masa. Ovšem
většina mojí práce je úředničina. Se vstupem do EU se zemědělství stalo něčím, co
vás opravdu uživí, ale platíte za to daň neustálého papírování.
Kde sháníš zaměstnance?
K: To je kapitola sama pro sebe. Moc lidí
vám do zemědělství nepůjde. Člověk musí
brát, kde se dá. Byli tu i Ukrajinci, teď mám
jednoho Rumuna, ale většina jsou z okolí. Já
dávám lidem i možnost se ubytovat, což je
pro některé docela spása, protože to jsou

Lidé jsou vyřízeni i z jednoho dítěte. A ti, kteří mají
dvě, si nedokážou představit, že by měli tři, natož
čtyři. Ale jak mi poradil můj duchovní rádce:
„Karle, musíš prostě skočit!“ Tak jsem skočil…

Helenka a Karel s dětmi (zleva doprava) Maruškou, Anežkou
a Mikulášem. Toník zrovna trucoval, takže na obrázku chybí.
Foto: archiv rodiny Kloudových

takoví polobezdomovci. Hodně z nich docela pije. Jeden je tedy vyléčený alkoholik.
Takoví lidé asi nevedou moc
řádný rodinný život.
K: To ne. Mám jediného zaměstnance, který
žije s manželkou a má dvě děti. A tomu je
šedesát. Z těch ostatních žije většina sama.
Jeden žije v nesezdaném svazku a má jedno
dítě. Takže normální tady je nežít v manželství, dokonce ani v partnerství a nemít děti.
A další poznávací znamení jsou exekuce.
Z pěti lidí tu mají čtyři exekuce. Takže já za
ně jako zaměstnavatel platím exekuce.
Za co je mají?
K: Jsou to většinou blbosti. V Praze nezaplatili jízdenku, dostali osm set korun pokuty a teď je z toho pětadvacet tisíc. Nebo
nezaplatí fakturu za mobil dva a půl tisíce,
dneska je to padesát tisíc. A to není jedna
exekuce. To je třeba deset exekucí na člověka. Protože to jsou lidi, kteří problémy
řeší tak, že je neřeší. Jenže ono je to dožene.
I po deseti, patnácti letech. Prostě ti nejlepší
odsud šli do města. Natrvalo. Do Prahy je to
daleko, šedesát kilometrů. To není na každodenní dojíždění.
Za rozhovor děkuje Matyáš Zrno.
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MUDr. Ludmila Lázničková. Foto: 2x archiv

Přijímejme těhotenství v pokoře
MUDr. Ludmila Lázničková je gynekoložka, zakladatelka brněnského Centra
naděje a pomoci. Pomáhá párům k přirozenému početí dítěte a dokazuje, že
lze dělat gynekologii s úctou ke zdraví a důstojnosti žen – bez potratů, bez
hormonální antikoncepce i bez umělého oplodnění. Je to přístup, který nezajistí
zbohatnutí, ale zato radost ze zdravých narozených dětí.
Jak se člověk s Vaším světonázorem
rozhodl ještě za totality stát
gynekologem? V době, kdy byly potraty
nutnou podmínkou k atestaci?
Ono je to totiž trochu jinak. Studovala jsem
dětské lékařství a chtěla jsem být neonatoložka. To mě lákalo, bavilo. I na praxi jsem
chodila do dětské nemocnice.
Jak se to tedy stalo?
V průběhu studií jsem se vdala a otěhotněla. A když jsem dokončila školu, domluvili
jsme se doma, že zatím nikam nenastoupím
a zůstanu s dětmi. Máme je tři. Prožili jsme
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si hezké, ale i náročné chvíle – třeba když
miminko nepřicházelo v době, kdy jsme si je
přáli. Pak přišel rok 1991 (nejmladšímu bylo
půl roku) a v Brně se tehdy pořádal kurz
přirozeného plánování rodičovství (PPR),
se zaměřením na symptotermální metodu
(STM). Ten kurz byl v němčině a já se tehdy
německy učila, abych „nezakrněla“. Takže
jsem tam šla i proto, abych si ji procvičila.
Ale během přednášek jsem si uvědomila, že
tady je úžasná nabídka něčeho, co má logiku, řád, smysl, co je perfektně vypracované. Můj muž, když si přečetl publikaci, kde
byla metoda vysvětlená, prohlásil, že na tom

něco je a že to zkusíme. Takže jsem sama
na sobě začala sledovat příznaky a zjistili
jsme, že symptotermální metoda opravdu
funguje.
A nenechali jste si to pro sebe…
Nenechali. Ve svém okolí jsme naráželi na
to, že spousta manželství se z neznalosti
a nevědomosti hrozně trápí a informovanost je velice nízká. Tak jsem oslovila ještě
další lidi, kteří byli na kurzu, a vytvořili jsme
uskupení, které se postupně zformovalo
jako Centrum naděje a pomoci, známé též
pod zkratkou CENAP. Navázali jsme kon-
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takty s Rakušany, kteří na kurzu přednášeli,
a hlavně s Němci, kteří se podíleli na vývoji
metody. Díky podpoře kněží a mého muže
jsem začala jezdit do zahraničí na stáže
a kongresy. Tam jsem viděla, že se PPR věnuje řada lidí, ale že oporou jsou gynekologové. Posteskla jsem si panu profesorovi
Freundlovi, že u nás není nikdo, kdo by se
PPR jako gynekolog věnoval. Ten se na mě
podíval a zeptal se: „Proč to neděláš ty?“
Takže to byla Vaše cesta ke gynekologii?
Ano. Stejnou otázku mi totiž položil i Ladislav Kubíček, kněz a lékař, gynekolog. Takže
jsem změnila specializaci.
To asi nebylo jednoduché…
To tedy ne. Tvrdě jsem narážela.
Proč?
Když jsem řekla, že nebudu dělat potraty,
odmítali mě přijmout. Třeba jsem se dozvěděla, že primář nemůže mít na oddělení „člověka, který nemůže udělat všechno“.
Nakonec se ale podařilo. Vzali mě do jedné
okresní nemocnice a pak jsem se dostala do
Brna na kliniku. Atestaci jsem nakonec udělala, aniž bych provedla potrat.
To jde?
Ano, z hlediska podmínek atestace musíte
udělat nitroděložní zákrok, nemusí to být
nutně umělý potrat. Ale ten tlak prostředí je
opravdu velikánský. Pořád slyšíte, že s tím se
ještě nesetkali a podobně.
Takže jste pracovala jako gynekoložka
a k tomu vedla CENAP?
Ano, pořád jsem vedla CENAP, k tomu pracovala na gynekologii. Nejprve v nemocnici, pak v různých ambulancích. Ještě jsem se
bála pokusit se o vlastní ambulanci.
Jak k tomu nakonec došlo?
Já jsem pracovala v jednom nestátním zařízení, které zkrachovalo, a naskytla se
možnost získat daný prostor i s gynekologickou ambulancí. Bylo to dilema, ale
nakonec jsem se rozhodla do toho jít. Od
2007 máme tedy v rámci CENAP i gynekologickou ambulancí.

Když k vám přijdou pacientky, které
nejsou třeba z věřícího prostředí,
čím je nejvíc překvapíte?
Nepředepisuji hormonální antikoncepci,
a to ani léčebně. Nezavádím nitroděložní tělíska, nepředepisuji stimulaci ovulace a neposílám na umělé oplodnění. To všechno
ale celkem chápou, i když třeba plně nesouhlasí. S čím ale narážíme, a to i u věřících, že
maminky neodesíláme na screening v prvním trimestru těhotenství.
Proč?
Protože tenhle screening mezi jedenáctým
a čtrnáctým týdnem těhotenství je zaměřený na odhalení pravděpodobnosti postižení
dítěte nemocí, kterou stejně nemůžete léčit.
Navíc se jedná pouze o statistické vyjádření
s nějakou mírou pravděpodobnosti. Jsem
přesvědčená, že má smysl vyšetřovat to, co
mohu aktuálně řešit. Navíc testy mají zátěž
chybovosti. Vícekrát jsem se setkala s výsledkem vysoké pravděpodobnosti vývojové
vady a nakonec bylo děťátko chromozomálně v pořádku. Pokud se nabízí k upřesnění
odběr plodové vody či jiného zdroje buněk

Stresem mohou děťátku ublížit, protože stresové
látky, které se vyplavují, přecházejí na dítě. Lidé
se také okradou o tu krásu, těšení se na miminko,
neprožívají požehnaný stav.

nenarozeného děťátka, tak ten není bez rizika vyvolání spontánního potratu. A opakovaně vidím, jak rodiče, kteří mají pozitivní
výsledek z testů, žijí v napětí, jaké dítě se jim
vlastně nakonec narodí. Napětí přináší komplikace při porodu, ty zase komplikace při
kojení. I pokud je výsledek testu pravdivý,
nikdy nevypovídá o tom, jak na tom děťátko
ve skutečnosti bude po narození. Navíc je
spousta nemocí, které ani tyto screeningy
neodhalí. Ne všechno jsme schopni zjistit.
Medicína nikdy není stoprocentní.
Ten stres rodičky může dítěti ublížit?
Rozhodně! Často vidím, že když se rodičům
sdělí podezření na nemoc, tak se z toho
hroutí, hledají si informace na internetu,
čímž se stresují ještě víc. Pokud rovnou
nejdou na potrat. Stresem mohou děťátku ublížit, protože stresové látky, které se
vyplavují, přecházejí na dítě. Lidé se také
okradou o tu krásu, těšení se na miminko,
neprožívají požehnaný stav. Myslím, že bychom těhotenství měli přijímat v plné pokoře, ať už to dopadne jakkoliv. Vždyť i narozené dítě dělá nakonec většinu věcí jinak, než
jaké máme jako rodiče představy. A totéž je
i v těhotenství. Ta snaha mít vše pod kontrolou, mít vše ověřené, je až nepřirozená.
Jaké mohou ty vývojové vady být?
Jde o nemoci, které zatím neumíme léčit.
Třeba Downův, Edwardsův nebo Turnerův
syndrom. Pro většinu gynekologů pozitivní test znamená vystavení žádanky na potrat. Ale my z výsledku screenigu nevíme,
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užívaly, ale že si začaly uvědomovat vedlejší
účinky, jak na těle, tak i na psychice. Nyní se
snaží porozumět svému tělu, jak fungují vaječníky. V CENAP je podporujeme, že STM
jim krásně ukáže, jestli jsou menstruační
cykly zdravé. Že je to taková morseovka života.

MUDr. Ludmila Lázničková s papežem Janem Pavlem II. Foto: archiv

jak budou silně vyjádřené projevy daného
syndromu. Přitom děti s Downovým syndromem často absolvují také běžnou mateřskou nebo i základní školu. Nebo jsou ženy
s Turnerovým syndromem, které vystudovaly vysokou školu.
Která vyšetření v těhotenství mají smysl?
V této oblasti mě zase trápí opačný extrém
– ženy, které zcela odmítají úplně všechna
vyšetření. Co se týče ultrazvuku, jsem přesvědčená, že má v porodnictví veliký význam. Podporuji ženy, aby se nebály podstoupit ultrazvuk na začátku těhotenství,
aby viděly, že miminko je v děloze, srdíčko
naskočilo, že miminko proporcionálně roste. I v naší ambulanci opakovaně kontroluji
ultrazvukem, že miminko poporostlo a jeví
se v pořádku. Ale nejsem zastánce podrobného zkoumání miminka se zaměřením na
pravděpodobnost neřešitelného. Naopak
má smysl screening mezi 18. až 22. týdnem
těhotenství, nebo okolo 30. týdne. Zjišťujeme, jak je na tom srdíčko miminka, jeho ledviny, jestli třeba nebude děťátko potřebovat
léčbu hned po porodu anebo zvláštní péči
před porodem.

kázaly přijmout, že jsem jim na screening
nenapsala žádanku.
Jak reagují na to, že nepředepisujete
hormonální antikoncepci?
Někdy ženy přicházejí s tím, že ji měly předepsanou léčebně. Já jim vysvětlím, že léčebně pro užívání hormonální antikoncepce
není žádné odůvodnění. Že všechny ty indikace se dají řešit jinak. Zodpovědně, zdravě, bez všech rizik, které užívání hormonální antikoncepce přináší. A pokud hormony
užívaly antikoncepčně, tak pro to již vůbec
není důvod. Symptotermální metoda je
srovnatelně spolehlivá a přitom ekologická,
nepoškozuje zdraví. Respektování společné
plodnosti přináší i další rozměr do partnerského vztahu. Navíc symptotermální metoda má nedocenitelný význam diagnostický.
Je to nejlepší průběžný indikátor ženského
zdraví. Díky těmto znalostem se dá předcházet rozvoji mnoha komplikací, správně
načasovat léčba.

Jak řešíte potíže s početím?
Vím, jaké to je, když miminko nepřichází,
tím jsme si také s manželem prošli. Je to velice bolestné období, plné zklamání, smutku
i opakovaných nadějí. Těm ženám, párům
rozumím a chápu, že chtějí zkusit vše. Je ale
potřebné vědět, že existuje řešení, které je
smysluplné a důstojné. Toto řešení jsme nazvali NAPROHELP. Je to komplexní přístup
pomoci v přirozeném procesu početí, tedy
i pomoc v řešení nechtěné neplodnosti. Využíváme znalosti symptotermální metody,
která nám ukáže, jak to s těmi cykly u ženy
je, pomůže načasovat různá vyšetření, nasadit správnou léčbu. A využíváme podporu
organismu u obou – muže i ženy. Potravinové, vitaminové doplňky, režimová opatření.
Režimová opatření? Co si lze
pod tím představit?
Není to jen otázka spánku, stravování, úprava váhy, ale třeba jestli spolu pár chodí na
procházky. To má obrovský význam, nejen
fyzický, ale psychický, pro vztah. Jedná se
o takové zdánlivé maličkosti. Pokud si manželé jen „předávají dveře“, ponocují, žijí ve
stresu, to vše i u zcela zdravých omezuje
možnost početí. Situace, kdy v těle chybí
vitamíny a minerální látky, se na plodnosti
výrazně odrazí. U obou.
Jak se to daří?
Úspěšnost NAPROHELP v případě nechtěné neplodnosti se nám pohybuje mezi 70 až
80 procenty. Ale ne každý je ochotný tím
projít. NAPROHELP vyžaduje, aby se žena
sledovala dle STM, aby oba podpořili organismus vhodnými potravinovými doplňky,
dost často také aby změnili životní styl, aby
se správně užívaly léky. Umělé oplodnění –
IVF – lidem nabízí zdánlivě jednoduché řešení výroby miminka. Ale ono ve skutečnosti
zas tak jednoduché není. Dle statistik na jedno otěhotnění musí být alespoň pět cyklů.
A i pak ne každé těhotenství se dovede až

Většina žen ale na všechny
screeningy poctivě chodí?
Ano, bohužel ta mašinérie je rozjetá. Tomu
se těžko odolává.

Hodně žen sleduje trendy ve zdravém
životním stylu, snaží se žít v souladu
s přírodou. Má to nějaký vliv na užívání
hormonální antikoncepce, kde jde
o hormonální „bombu“ ve vašem těle?
Ano, ten trend sleduji. I osobně, i statisticky.
Počet uživatelek hormonální antikoncepce
klesá. Hodně žen přichází s tím, že ji dříve

Jaké typy žen k Vám do ambulance chodí?
Co se týče problematiky těhotenských
screeningů, tak ke mně přecházejí ženy, které s předchozím těhotenstvím někde jinde
zažily velké trauma s testy. Ale některé ženy
ode mě zase naopak odešly, protože nedo-

Využíváme znalosti symptotermální metody, která
nám pomůže načasovat různá vyšetření, nasadit
správnou léčbu.
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Vysvětlím jim, že léčebně pro užívání hormonální
antikoncepce není žádné odůvodnění.
Že všechny ty indikace se dají řešit jinak.
Zodpovědně, zdravě, bez všech rizik, co užívání
hormonální antikoncepce přináší.
k porodu dítěte. Při IVF se používají léky ke
stimulaci, které velmi poškozují děložní sliznici, takže se udrží jen ty nejodolnější zárodky. Tento problém ale má i běžná stimulace
používaná v gynekologických ambulancích.
Proto v rámci NAPROHELP se zásadně nepředepisuje stimulace – poškozuje zdraví
a nelze vyloučit riziko raného potratu.
Pokud má pár potíže s početím, jak
pozná, že diagnostika a léčba příčin
neplodnosti v gynekologické ambulanci
je adekvátní? Jaká vyšetření by měl
běžný gynekolog být schopen provést?
To by bylo na celou přednášku. Danou
problematiku probíráme se zájemci individuálně v rámci našeho celodenního setkání s názvem „Neplodnost, příčiny, řešení“.
Domnívám se, že každý gynekolog může
být schopný zajistit základní vyšetření reprodukčního zdraví ženy i jejího muže. Nyní
bych jen zdůraznila, že je zcela zbytečné
podstupování spermiogramu. Pečlivé urologické vyšetření muže hodně napoví. Ultrazvuková vyšetření i odběry krve u ženy
by měly být prováděné v souladu se záznamem STM. Symptotermální metoda hodně
napoví, zda jsou cykly zdravé a tedy zda je
potřebné se zaměřit na další možné příčiny toho, že miminko nepřichází – například
odeslat na vyšetření průchodnosti vejcovodů, případně další vyšetření. Pokud záznamy STM vykazují patologii, je třeba hledat
příčinu, léčit v souladu se skutečným průběhem cyklu. Respektovat, že každý cyklus má
svůj individuální průběh a tedy že v každém
cyklu může k ovulaci dojít někdy jindy. Pokud má žena známky ovulace 24. den cyklu,
nemá smysl nasazovat gestageny od nějakého 16. dne. To ale již zabíháme do podrob-

Nejvíc mě trápí, že
by to chtělo dalšího
gynekologa, který by
myšlenky respektu
k životu plně přijal za
své a šel by do toho.

nější oblasti. Stále ale mějme před očima, že
pracujeme se společnou plodností daného
páru.
Co má dělat těhotná žena, když
nemá po ruce CENAP nebo něco
podobného? Jak mají reagovat ženy,
když je gynekolog bez dalšího pošle na
screening nebo dokonce na potrat?
Vysvětlit lékaři, že tohle není její cesta. My
lidem nabízíme poradenství, která vyšetření
podstoupit a která nemají smyl, jak bychom
konkrétní danou situaci řešili u nás. To klientům pomůže se zorientovat. Ale pak již žena
či manželé vše další musí se svým gynekologem vykomunikovat. A mnozí gynekologové
jsou už ochotní komunikovat. Gynekolog
obvykle nabídne automaticky hormonální
antikoncepci nebo hormony užívat kalendářně, a když je žena pasivní, zbytečně si
takto poškozuje zdraví. Ale když je žena aktivní a získá od nás podněty, jak její situaci
řešit, a slušným způsobem o tom s gynekologem diskutuje, opakovaně máme zkušenost, že to jde. Je řada gynekologů, kteří
akceptují, když jim žena sdělí, že léky nasazuje dle STM pod kontrolou CENAP. A když
u svého lékaře nepochodí, může v rámci bydliště hledat jiného, který bude alespoň trochu vstřícný. Já vždycky říkám: „Vychovávejte si ty své gynekology.“ To je důležité. Když
pak lékař slyší svědectví od více žen, pokud
ty mají zdravou asertivitu (ne drzost!), tak
se to gynekologům dostane do podvědomí.
Co mohou dělat ženy, kterým lékař tvrdí,
že miminko nepřežije těhotenství nebo
porod, a pokud nepodstoupí potrat ze
zdravotních důvodů, jsou nezodpovědné?
Opět nebát se důvěřovat sobě, svému tělu
i miminku. Pokud se jedná o vadu opravdu
neslučitelnou se životem, až miminku v děloze přestane bít srdíčko, tak se dítko samo
potratí či v pozdějším stadiu porodí. V těle
ženy na věky nezůstane. Ale zůstane v mysli.
I s tím, že nejsou žádné pochybnosti o tom,
jak by se vše vyvíjelo dál. Každá ztráta dítěte
je bolestná. Ale tento přístup nezpůsobuje
trauma z toho, že jsme nechali zabít naše
dítě. Rodiče vedeme k tomu, aby se s miminkem vždy rozloučili.

Seznamujete s Vaším přístupem
i kolegy gynekology?
Ano, v rámci CENAP pořádáme kurzy. Občas se nějaký gynekolog přihlásí. Několik
jich prošlo základními kurzy PPR, někteří
absolvovali alespoň jednodenní seminář
NAPROHELP. Většinou to končí u toho, že
naznají, že myšlenka je to pěkná, ale „já potřebuji vydělávat a nebudu s tímhle ztrácet
čas“. Ono to bere čas, když se chcete ženám
takto věnovat. Pokud máte nasazovat léky či
provádět odběry v souladu s tím, jak cyklus
opravdu probíhá, je potřebné správně znát
STM. Vysvětlení, hodnocení záznamu, to
vše vyžaduje čas. Hodně času zabere opakovaná motivace klientů, jejich podpora. Potřebujete k tomu další vyškolený personál,
tedy další finanční náklady, které ale žádná
zdravotní pojišťovna nezaplatí.
Jak to zvládáte v CENAPu?
Přežíváme. Ale CENAP má další specifikum,
nejedná se jen o gynekologickou ambulanci,
ta při skromném způsobu života je finančně soběstačná i s tímto ekologickým přístupem. Činnost naší organizace je mnohem
širší. Nabízíme kurzy a poradenství i lidem
mimo gynekologickou ambulanci, navíc poradenství se netýká jen zdravotních otázek,
řešení neplodnosti či PPR, ale i vztahových
otázek, často pomáháme v nalezení řešení
v souladu s morálním učením církve, věnujeme se dospívajícím, párům připravujícím se
na manželství, lidem žijícím ve vztahu, nastávajícím rodičům, i rodičům náctiletých.
Pomáháme v souvislosti s těhotenstvím,
mateřstvím, rodičovstvím. Dbáme na odborné vzdělávání poradců PPR – školíme ty
budoucí i ty již aktivní. Vnímáme, že je důležité šířit správné informace, které vedou
k tomu, že každá žena se může zorientovat
ve svém cyklu a že může rozpoznat, kdy
tělo signalizuje problém, a tedy motivovat ji
k tomu, aby se situace zdravým způsobem
řešila. Právě proto je ale CENAP neziskovka,
aby tato činnost mohla být podpořena dárcovstvím. Bez dárců by se to všechno prostě
nedalo dělat.
Máte problém se sháněním personálu?
S většinou personálu ne, ale s gynekology
ano. Nejvíc mě trápí, že by to chtělo dalšího gynekologa, který by myšlenky respektu
k životu plně přijal za své a šel by do toho.
Tak třeba se přihlásí po tomto rozhovoru.
Doufám (smích).
Kontakt: CENAP, Vodní 13, Brno
Tel. 731 428 333, www.cenap.cz
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Lobbing – podpora ekonomicky aktivních rodin

Foto: archiv

Doplacení nevyčerpaného rodičovského
příspěvku schváleno
Největší skupinou žen podstupujících umělý potrat jsou ženy se dvěma dětmi. Podle všech
dostupných údajů jsou to ekonomické důvody, které přivedou asi 4 500 žen ročně k extrémnímu
řešení – potracení třetího dítěte. To je v tak bohaté zemi, jakou je Česká republika, ostudné.
Na počátku roku 2018 iniciovalo Hnutí Pro
život ČR podání novely zákona, která umožní rodinám dočerpat část rodičovského
příspěvku, která při narození dalšího dítěte
propadá státu. Jen v roce 2020 přišlo téměř dvanáct tisíc rodin průměrně o 80 tisíc
korun kvůli tomu, že počali další dítě dříve
a nestihli dočerpat státní příspěvek na dítě
předcházející. Novelu připravil poslanec
Aleš Juchelka (ANO) za významné podpory
Jana Bauera (ODS ), Olgy Richterové (Piráti), Lucie Šafránkové (SPD) a mnoha dalších napříč politickým spektrem. Proti však
bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
kterému vadilo, že doplacení údajně mění
filosofický smysl rodičovského příspěvku.
Ministerstvo financí ze zásady odmítá vše,
co má dopad na rozpočet.
A tak jako stovky dalších novel, i tato
byla zaparkovaná v Poslanecké sněmovně,
přestože měla dohodnutou podporu napříč
Sněmovnou. V lednu 2021 se však naskytla
příležitost novelu přepsat do pozměňovací-

ho návrhu, který po dohodě s klíčovými garanty parlamentních stran podal poslanec
Juchelka při projednávání vládního návrhu
zákona o státní sociální podpoře.
Na konci dubna 2021 byl návrh výraznou většinou Poslanecké sněmovny schválen. V Senátu jej dokonce samo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se
zpravodajkou senátorkou Šárkou Jelínkovou
(KDU-ČSL) upravilo a rozšířilo okruh příjemců. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD)
pak návrh pochvalovala jako významný
demografický prvek, který by mohl vést ke
zvýšení porodnosti: „Víte, že ČR v tuto chvíli
má velký problém, co se týká dvoudětných
rodin, už v tuto chvíli bohužel převažují jedináčci v českých rodinách.“
Dosavadní úprava měla za důsledek, že
rodiny plánovaly narození dalších dětí často
až po úplném vyčerpání rodičovského příspěvku. Kvůli tomu ale docházelo k oddalování doby narození dalších dětí, ale také

ke zvyšování věku rodičů a zvětšování věkových rozdílů mezi sourozenci.
Rodičům dětí narozených od 28. července 2021 Úřad práce vyplatí jednorázově
zbývající část rodičovského příspěvku, který rodina z důvodu narození dalšího dítěte
nestačila vyčerpat do zákonem stanovené celkové výše 300 tisíc korun, u vícerčat
450 tisíc korun. Jednorázová výplata proběhne poté, co rodič oznámí Úřadu práce,
že se do rodiny narodilo další (nové) nejmladší dítě. Podmínkou jednorázové výplaty
částky je, že alespoň jeden z rodičů pracuje
– lze mu k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů
k tomuto datu samostatně výdělečně činný.
Hnutí Pro život ČR věří, že novela napomůže nejen porodnosti, ale zvláště bude
působit jako prevence umělých potratů
a ulehčí rodinám přijetí třetího nečekaně
počatého dítěte.
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