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Na uvítanou

Jak Bohu
nesmírno mi z áleží na tom
abys přišel a zkusil to ještě jedn o u
s životem
když nám se to málem nezdařilo
a jak trosečníci vyhlížíme netrpělivě
až vystoupíš z temného brodu vod mateřských
tak plničký budoucnosti
Nevybral sis nás
ani se tě neptali tam na druhé straně
zda souhlasím s tímto přistáním
Tvá dychtivost být
mocnější mrákotných ukolébavek nezrozených
nemohla se už dočkat slastného ztroskotání
a snad že nějaká hvězda zhasla
ty ses rozsvítil
Jaro je právě na odchodu, hodiny bijí, přicházíš
jak v této chvíli je jich právě tolik na odchodu
jak v této chvíli jich právě tolik přichází
Však mezi všemi
jsi to zrovna ty a nikdo jiný
jediný
nezaměnitelný a kýmkoli, kdo kdy projde
branou narození
a příboj hlíny ho spláchne zase
Od prvopočátku
byla pro tebe připravována chvíle tato
plod vesmíru na spadnutí
a teď už ani nejvzdálenější hvězda se bez tebe neobejde
Poneseš své jméno, která tě přetrvá
a kterým budeš jednou zavolán
poneseš si domovská právo ráje
do všech svých dní.
Čekající na tebe, čekají na člověka
neb více než potopy a více než ocel krutá
nohy dětské jak nohy apoštolů
tvář země hnětou
k podobě n o v é , po níž se stýská všem

Ú v o d e m

Filozofové, politici, lékaři a právníci mohou diskutovat
o tom, může-li mít interupce někdy své oprávnění a pokud ano, za
jakých okolností. Ale takové diskuse, má-li být poctivá, musí být
podložena znalostí základních biologických a technických faktů a
musí používat přesných termínů, které nic nezastírají. Právě tak
by měli vědět, o čem je řeč, publicisté, vyjadřující se k otázce
potratů v hromadných sdělovacích prostředcích.
Slovo "interrupce" neboli umělé přerušení těhotenství /DPT/
je eufemizujím výrazem pro ukončení těhotenství umělým zásahem,
při němž je ukončen život počatého lidského plodu. Různé další
výrazy, jako např. odstranění plodového vejce, vyprázdnění děložní
dutiny apod. jenom zastírají nesporný fakt, že jde vždy o usmrcení
vyvíjejícího se individuálního lidského života.

Výkon sám je prováděn různě a jeho technika se liší podle to
ho, jak je plod starý a veliký. Tzv. miniinterrupce se provádí
v časných fázích těhotenství, u plodů ve věku do tí. až 10. týdne,
technikou vakuumaspirace - do dělohy je zavedena sací kanvla a
silným podtlakem je plod včetně obalů a lůžka roztrhán a odsát;
u větších plodů je nutno kleštěmi rozdrtit hlavičku, která by tenkou
trubičkou neprošla, a odsátí doplnit výškrabem děložní dutiny kyretou. V pozdějších fázích těhotenství při použití tzv. klasické
metody je nutno rozšířit oěložní hrdlo; plod včetně lůžka je pak
trhán a postupně vytahován z dělohy potratovými kleštěmi a na zá
věr výkonu následuje opět výškrab kyretou - tzv. kyretáž. Této
metody je možno použít nejvýše do 1 3 ». - lp. týdne těhotenství.
Později je plod již tak veliký a vyvinutý, že je nutno používat
jinou techniku; jde buď o operační výkon, kdy je malým císařským
řezem vybaven živý plod, který se nechá zemřít, nebo je plod
usmrcen chcemickými prostředky vstříknutými do dělohy a pak poro
zen. Tyto zákroky se u nás provádějí legálně do 24. týdne těhoten
ství, zejména z genetických indikací, protože dosavadními metodami
není genetická diagnóza možná v jeho časnějších fázích.
Protože jsou UPT v pozdějších fázích těhotenství technicky
náročnější, vyžadují anestezii, pobyt v nemocnici, pracovní nes
chopnost, a protože jsou spojeny s větším rizikem komplikací /nep
lodnost, nízké porodní hmotnosti dalších dětí, záněty, případně
i poranění - udávány jsou komplikace až u 30 % žen/, naléhají gynekolové na provedení výkonu v nejčasnějších stádiích těhotenství. A
v tom je také třeba spatřovat důvod, který vedl -k novelizaci zákona
o umělém přerušení těhotenství, resp, k uvolnění potratů v prvních
třech měsících těhotenství v ČSSR podobně jako v řadě jiných států.

2 Dne 20. října 1986 »chválila Česká národní rada zákon Č. 66/
1986 ob. o umělém přerušení těhotenství% který nahradil dosavadní
zákon č. 68/1957 Sb. Slovenská národní rada schválila obdobný zá
kon dne 23- října 1980.
Nový zákon přinesl širokou liberalizaci UPXí podle § 4 se
ženě uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství 12 týdnů a nebrání-li tomii její zdravotní
důvody. Pokud je těhotenství starší než 12 týdnů, je možno je uměle
přerušit ze zdravotních důvodů. Jestliže je ohrožen život nebo
zdraví ženy nebo zdraví vývoj plodu, nebo jestliže jde o geneticky
vadný vývoj plodu /§5/* Z genetických důvodů lze přerušovat těho
tenství až do 24. týdne těhotenství. /Vyhláška ministarstva ‘zdra
votnictví ČSR ze dne 7. listopadu 1986/. Potrat provedený do osmi •
týdnů těhotenství a ze zdravotních důvodů je bezplatný, v ostatních
případech je stanoven poplatek 500,— Kčs. U Žen, která nedovršily
šestnácti let, lze uměle přerušit těhotenství jen se souhlasem zá
konného zástupce, u žen ve věku od šestnácti do osmnácti let je
zákonný zástupce informován o vykonaném potratu zdravotnickým za
řízením dodatečně.
V úvodních paragrafech klade nový zákon důraz na výchova k
plánovanému a odpovědnému rodičovství na široké bázi a stanoví, ftt
prostředky k zabránění těhotenství i a tím spojené lékařské kontro
ly jsou poskytovány ženě bezplatně.
Oproti zákonu č. 68/1957 Sb. obsahuje nový 2ákon tyto zásadní
zrněný": jsou zrušeny tzv. interrupční komise a odpadá seznam indika
cí, pro které je možno potrat povolit ze sociálních důvodů /nový
seznam zdravotních důvodů je obsažen v příloze k citované vyhlášce
Mk ČSR/. Rozhodování o ©sudu počatého plodu je svěřeno samotné že
ně. Zákon nestanoví povinnou poradu např. s psychologem nebo v so
ciálně právní poradně. Celé uspořádání směřuje k maximálně možnému
urychleni celého postupu tak, aby bylo možno potrat provést před
osmým týdnem těhotenství. Zákonodárce k tomu vedl zřejmě vysoký
počet komplikací u potratů prováděných později a dostupnost nově
zavedené metody vakuumaspirace, tzv. miniinterrupce, která je jako
výkon pro ženu bezpečnější, levnější, nevyžaduje pobyt v nemocnici
ani pracovní neschopnost.
Z odpovědnosti za rozhodování o životě počatého plodu je záko
nem zcela vyloučen jeho otec a žena může podstoupit interrupci bez
vědomí svého manžela /i když jde o plod počatý v manželství/. Rodi
če a zákonní zástupci nezletilých dívek ve věku od šestnácti do
osmnácti let, tedy v době, kdy jsou podle zákona odpovědni za je
jich výchovu a musí podepisovat např. revers i před operaci mandlí
či slepého střeva, se dovídají o provedeném potratu dodatečně.
Rychlost, s kterou je interrupce prováděná, umožňuje jaksi bezhlavé
řešení v prvních okamžicích paniky z nežádoucího nebo nečekaného tě
hotenství, Často ze strachu z rodičovského hněvu, a nedává rodině
jako celKu čas k hledání jiného východiska.
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Jeden podstatný ras má nový zákon společný s předchozím:
Celý problém je nazírán z hlediska ženy a jejího zdraví. Ani
v náznaku se neobj,étfůje zřetel k ochraně práv počaté nové lidské by
tost i; zákonodárce neuvažuje o
1 i d :s k é m
plodu jako o člo
věku v Časných vývojových fázích a zcela byly v tomto směru igno
rovány poznatky moderní embryologie, fetologie a prenatální psy
chologie. Myšlenkový svět, z něhož zákon vychází, odpovídá úzce
utilitárnímu myšlení a biologickému obrazu člověka z konce minulé
ho století a zjednodušeně pokrokářsky chápaným heslům o emancipaci
ženy.
‘:i?Tento trend není specifický pouze pro ČSSR. Hnutím za legali
zaci potratů bylo emaneipační hnutí žen provázeno od 1.9. století,
obdobné zákony jako u nás byly přijaty už dříve v radě států s
dávnou křesťanskou tradicí /např. v USA, NSR, Rakousku, Itálii/.
Tam ovšem předcházela přijetí nového zákona široká veřejná diskuse;
jeho důsledky pak vedly k procitnutí veřejnosti a ke vzniku větší
citlivosti k tomuto problému i mimo katolické kruhy,které byly
hlavním oponentem liberalizace potratu. Ze statistik pak vyplývá,
že ve vyspělých zemích západní Evropy a USA, ačkoli je zákonem praxe
UPT liberalizována a ačkoli je tam velmi nízká porodnost, je potra
tů vzhledem k počtu obyvatel prováděno podstatně méně než u nás,
protože je v těchto zemích dostupná spolehlivá a kvalitní antikon
cepce, která je ve veřejnosti pokládána za menší barbarství než
potrat.

V tomto sborníku jsme shromáždili soubor textů, které vznikly
v souvislosti s novou zákonnou úpravou UPT v ČSR a SSR v r. 1986.
Pro tehdejší situaci bylo charakteristické, že před schválením
novely zákona nebyla umožněna veřejná diskuse; hromadné sdělovací
prostředky opakovaly téměř stejnými slovy argumenty pro přijetí zá
kona a kritické hlasy, ozývající se v peticích a otevřených listech,
nebyly publikovány. Poslanci Čs. strany lidové, kteří by byli měli
zastupovat křesťansky orientované občany, nevystoupili s argumenty
proti přijetí zákona a neozvali se proti němu ani^poslanci-kněží,
natož státem podporovaná a uznávaná kněžská organizace Pacem in
terris. Gynekologové, kteří měli hlavní zájem na novele zákona, se
vlastně nesetkali s opozicí /a p o k u d rano, neproniklo to na veřej
nost/ a nebyli přinuceni k veřejné diskusi.
Občané se o připravované novele zákona Č. 68/1957-Sb. dovídali
postupně asi od začátku roku 1986 z různých zdrojů;-.veřejnost ne
byla o plném rozsahu a dosahu chystaných změn předem informována z
oficiálních pramenů. Až vlastně po přijetí zákona se začaly obje
vovat známky překvapení nad novou právní úpravou a pochybnosti o
její správnosti.
Na zprávy o chystané novelizaci reagovali jako první slovenští
katolíci a dopisem ze dne 25. března 1986 sdělili své obavy a názory
Slovenské národní radě. K jejich dopisu bylo připojeno přes šest ti
síc podpisů. Z podnětu českých a moravských katolíků vyjádřil své

zásadní mravní stanovisko kardinál dr. František Tomášek listem
Úřadu předsednictva vlády ČSSR ze dne 20. dubna 1986. Na tento
list obdržel odpověčí, z které byly pak celé pasáže převzaty denním
tiskem v době projednávání nového zákona. Čeští a moravští katolí
ci pak odeslali České národní radš petici s datem 1. září 1986, k
níž bylo připojeno ó776 podpisů /nejen katolíků/. Na tuto petici
pficiální odpoved nedošla. Ohlasy se však objevily v samizdatových
publikacích a v řadě otevřených dopisů, shromážděných v tomto sbor
níku. Dokladem toho, že takto vyvolané tříbení názorů nebylo marné,
byly^nepřímé ohlasy v hromadných sdělovacích prostředcích a změně
ný ton, který se v nich objevil v průběhu roku 1987. Mnohem otevře
nější reakce se objevily v hromadných sdělovacích prostředcích bě
hem roku 1988, kdy se projevily nepříznivé důsledky, nového interrupcního zákona pro populační vývoj, a kdy se na základě hrozby
AIDS začala přehodnocovat dosavadní sexuální morálka společnosti.
Zveřejněné statistické údaje jsou alarmující a vyžadují si změnu
oficiální propagandy, takže jsme svědky .toho, že se v hromadných •
sdělovacích prostředcích začíná opět mluvit o významu sexuální káz
ně, odpovědnosti a věrnosti.
Pro věřícího křestana je potrat v každém případě zlem, hří
chem, činem, který se protiví Božímu stvořitelskému dílu; katolík
v něm vidí ve shodě s učitelským úřadem církve vraždu nevinného a
bezbranného lidského tvora. Tento názor plně odpovídá poznatkům
moderní embryologie, která není schopna stanovit předěl, kdy by
nastávala ve vývoji zárodku kvalitativní změna z ne-lidského nebo
před-lidského stadia v lidské; biologické vědy chápou celý vývoj
člověka jako nepřerušený, plynulý děj začínající početím a končící
smrtí jedince.
Vzhledem k nové právní úpravě UPT je nutno si uvědomit, že
čin, který je z právního hlediska dovolen a je beztrestný, není
proto ještě mravně dobrý a žádoucí. Nad zákonem je svědomí jednot
livce a celkové mravní klima ve společnosti. Byl-li tedy již jednou
takový zákon schválen, je nutno hledat cesty, jak kultivovat a vycho
vávat mravní vědomí společnosti. I v pluralistické společnosti je
na základe evidentních faktů možná shoda v názoru, že potrat jako
takový je zlem a něčím nežádoucím. Shoda panuje především v tom,
že je nežádoucí z hlediska zdraví ženy. Ale proti zjednodušenému
chápání "práva ženy na vlastní tělo’5 je nutno klást požadavek
práva na život pro počaté dítě a konečně i práva /a odpovědnosti/
otce. Právo ženy na vlastní tělo nezačíná v okamžiku otěhotnění;
těhotenství není nemoc, která by ženu přepadla jako spalničky.
Každé těhotenství je výsledkem určitého činu dvou lidí. Nežádou
címu těhotenství lze předejít - odpovědností ve volbě partnera,
odpovědností v partnerském vztahu i odpovědností k vlastnímu zdra
ví a životním plánům a případně volbou vhodného způsobu antikon
cepce /zde ponecháváme stranou otázku vhodné metody, což je věcí
názoru, přesvědčení, svědomí a dohody mezi partnery ev. po poradě
s lékařem/. Zdá se, že na celém světě začíná opadat vlna "sexuální
revoluce", u nás možná s trochou zpoždění; ale zdá se, že je doba
a situace přiznivá pro výchovné působení a vedení k odpovědnému a
věrnému partnerskému vztahu a k odpovědnému rodičovství a k vytvá
ření společenskému klimatu příznivě nakloněného dětem. Některé
konkrétní podněty nalezne čtenář v tomto sborníku, v němž jsou
shromážděny různé názory občanů - nevěřících, katolíků i křestanů
jiných vyznání.
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Z "Deklar ace o potratu" kongregace pro nauku v íry:

11. Právo, na život je prvořadým právem lidské bytosti. Osoba má
jiná dobra, z nichž některá jsou dražší n e ž život, ale právo na
život je základem a podmínkou všech dalších. Není v kompetenci
společnosti a veřejné mo c i .dopřávat toto právo některým a brát je
jiným. Každá- taková diskriminace na základě rysy, pohlaví, barvy
kůže nebo náboženství je vžc!y nespravedlivá. Právo na život se
ne odvozuje z blahovůle jiných lidí, ale předchází tuto blahovůli
a musí být tedy uznáno samo o sobě. Popření tohoto práva je nespra
vedlností v tom nejpříkřejším smyslu slova.

12.'^Diskriminace založená na různých stadiích lidského života je
stejne zavrženíhodná, jako každá jiná diskriminace. Právo na život
prísidší nezkráceně starým osobám nehledě na stav jejich zdraví.
Toto právo se neztrácí nevyléčitelnou nemocí. Náleží novorozenému
dítěti sťéjně jako dospělému člověku. Kyždý lidský život musí být
respektován od okamžiku svého vzniku. Jakmile je vajíčko oplodněno
počíná se život, který nepatří otci ani matce, ale novému Člověku,
který se nyní samostatně vyvíjí. Pokud už není lidským životem,
nikdy se lidským nestane.

Listopad 1964

Nezabiješ

’
Exodus 20,13

Nevinnou krev prolévali,
krev svých synů a dceř • ,
Žalm 106,38
Amen, pravím vám;
cokoliv jste učinili jednomu
ízoitěchto mých nejmenších bratří,
mně jste učinili.
Matouš 25,40♦

—
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Petice slovenských katolíků 2. března 1986
Prof. JUTr. Peter Colotka
predaseda vlády S8R, Bratislava
Předsednictvo Slovenskej národnej rady
Bratislava

Vláda 33R připravuje návrh zákona, ktorý v Žalekosiahlej miere umožní a legalizuje umele "prerušenie tehotenstva". Podlá návrhu
plod v lone matky do 12-tich týždňov nebude mat žiadnu právnu och
ranu, žena bude mat nárok táto počatá íudskú bytost zabit na náklady
státu, pričom podlá zákona každý kompetentný lekár bude povinný
požadovaný zákrok urobit.
Uvádzajú sa rožne argumenty pre nový zákon - kratšia doba vymeškania ženy z práce, ako aj známy argument o odbornom převedení
zákroku,; .ktorý by bol ináČ prevádzaný tajné.
Návrh zákona, ak bude schválený, bude v dosledku znamenat, že
Sal šie desattisíce až státisíce dětí zomrú skór ako sa narodia.
Ludský život začína počatím. V našom Státe existujú početné organizácie a zákony na ochranu života rastlín, zvierat, na ochranu
životného prostredia apod. Iba íudský život, íudský bezbranný plod,
má sa dostat mimo právnu ochranu a o jeho osude má rozhodovat iba
jeho často nezodpovědná alebo nevedomá^matka? Strata právnějvochra
ny počatéj íudskej bytosti bude matvvplyv na spoločenské vztahy,
bude viest k eště nezodpovědnějšiemu přístupu k sexuálnemu životu,
bude mat za následok stratu úcty k životu a to najma u mladých íudx, čo v budúcnosti bude viest k merálnej deštrukcii nášho národného a štátneho spoločenstva*
Ludský život je posvátný a nedotnuteíný dar Boží. Nikto nemá
právo porušovat tento zákon životaí
Dolupodpísaní, prejavujeme týmto svoj rozhodný odpor voČi při
pravovanému zákonu, ako aj nesúhlasíme ani e doterajším platným
zókonom č. 68/1957 2b. o umelom přerušení tehotenstva.
žiadame, aby vláda SóR stiahla připravovaný zákon a ak tak
neurobí vláda, obraciame sa na poslancov SNH,vaby zákon neschválili.
Ak by ani poslanci neboli rozhodnutí zamietnut tento zákon, žiada
me, aby na Slovensku bolo o zákone převedené referendum.
Následuje 6 518 podpisov. Podpisy sú přiložené k listu, adre
sovanému předsedovi vlády SSR.

Na vedomie: František kardinál Tomášek, Praha
biskup Julius Gábriá, Trnava
biskup Ján Pasztor, Nitra
.
biskup Jozef Feranec, Banská Bystrica
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KANCELÁŘIA
SLOVENSKSJ NÁRODNEJ RADY

Bratislava
25* marca 1986
109/1986-st.

JUDr. J .

Č a r n o g u r s k ý

Karola Adlera 10
B r a t i s l a v a
j

Na Vaše podanie zo dna 4. 3- 1986 vo věci pripomienok
k návrhu zákona o tarchavosti Vám oznamujeme, že takýto
návrh doteraz do Kancelárie SNR nedošiel.

Veddci referátu snažností
Kancelářia SNR:

-
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Slovenští katolíci předsedovi vlády SSR

Prof, JUDr. Peter Colotka
předseda vlády SSR
Bratislava
Z dennej tlače sme sa dozvěděli o přípravě nového zákona o
umelom přerušení tarchaV03ti, čo nás prinútilo hlbáie sa zamyslet
nad danou problematikou a vyjádři? sa k nej.
Nie je nám lahostajná budúcnost nášho národa, najma jeho
zdravý, morálny, telesný a duchovný rast. Usudzujeme, Že novopripravovaný zákon nielenže neprispeje ku blahu národa, ale vo svojej
podstatě národ poškodzuje.
Člověk ako vrchol tvorstva, by mal velmi zodpovědně přistupo
vat k životu^ najma k novému životu, a nemá právo tento Život v
zárodku ničit.
Je paradoxom, že právě žena, ktorá je dórkyňou a ochránkyňou
života, má podlá novopřipravováného zákona práv© život zniči?.
Keá žena zabije naroděné dieta, je vrahyňou - keá to stihne urobi?
před porodom, už tou vrahyňou nie je? Veá jaký j e r o z d i e l mezdi
životom napr. v prvom mesiaci života dieíata v těle matky a živo
tem hned po narodění?
Aj zákon č. 68 Zb. z r. 1957 poskytuje právnu ochranu společ
nosti novopočatému člověkovi, uznává právo člověka na život a ochra
ňuje ho ako osobu, žial iba v zastúpení intérrupčných komisií.
V minulosti barbaři žabíjali znehodnotené narozené děti; o Čo
sme^pokročili, keá^si my žabíjámě zdravé děti? Prečo naše společ
nost neváhá věnovat materiálně prostriedky na výchovu^mentálně a
fyzicky retardovaných dětí a přitom nelutuje redukovat populáciu
na úkor zdravých a možno aj mimoriadne nadaných dětí?

Z týchto a podobnýchvdovodov vyplývá, že dat žene právo rozho
dovat o zabití svojho dietata je jej mrzačením, je drastickým záknokom ohrozujúcim zdravie ženy a jej schopnos? materstva, je proti
jej podstatě, proti spoločnosti a tedy nezmyselné.
K tomuto všetkému by však nikdy nemuselo dojst, ak by sa v našej spoločnosti vytvořili vhodné podmienky a vhodný model životného
Standartu.
Východisko vidíme v zmene životného postoja člověka najma k
prehnane konzumnému sposobu života, v zlepšení materiálnych a sociálnyeh podmienok viacčlenných rodin, v spoločenskom a materiálnom oce
nění práce ženy v domácnosti a pri výchove dětí, vo výchove mladých
ludí k zodpovědnému postojů k pohlavnému životu a najma v doslednej
propagácii prirodzených metod fyziologického plánovitého rodičovstva.
Každá žena by mala poznat fyziológiu svojho těla, poznat spomínané
metody a je haňbou, že dnešné moderná žena ich nepozná. Prirodzené
metody vedú tiež k výchove v sebeovládaní, k zodpovědným postojom,
kým odporúčané antikoncepčné metody sú zdraviu škodlivé, vedú k po
hodlnosti, k nezodpovědnosti a ku konzumnímu sposobu života.
Preto sa rozhodne staviame proti novopripravovánému zákonu i
proti zákonu Č. 63 Zb. z r. 1957 a žiadame, aby vláda stiahla při
pravovaný zákon, aby zrušila doteraz platný,zákon a aby podnikla
příslušné kroky k doalednému tiplatneniu mot od prirodzaného plánovania rodičovstva.
V Banské j Bystrici 25* 3« 1986
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Na vedomie: Slovenska nérodná rada, Bratislava
Kardinál Tomášek, arcibiskupský úřad, Praha

Podpisy: na origináli asi 50 podpisov

Kardinál František Tomášek Úřadu předsednictva vlády
ČSSR v Praze

20. dubna 1936

Obracím se na Vás jako nejvyšší představitel katolické církve

v Československu ve věci připravované novelizace zákona č. 68/1957
o umělém přerušení těhotenství. Množství podnětů ze strany věří
cích mě vede k tomu, abych znovu vyjádřil náš nesouhlas se zákonem,
jímž je od roku 1958 v naáí zemi legálně povoleno zabíjení dětí
před jejicn narozením. Protestuji proti tomuto zákonu ve jménu
katolických křestanů, jako věřících i jako občanů z čistě lidského
hlediska.
1. Zákonodárce by neměl přehlížet, že značné Část obyvatelstva
naší republiky se hlásí ke katolické církvi a sdílí její zásadní
stanovisko: Lidský život je nedotknutelný, a to již od početí.
Nikdo nemá právo jej svévolně ničit.
2. Nejnovější lékařské výzkumy potvrzují obrazovými i zvuko
vými záznamy správnost tohoto stanoviska. Prokazují, že embryo je
již člověk, i když nevyvinutý, stejně jako dítě je člověk, i když
nedospělý. Embryo reaguje již v 1. týdnu i na podněty z venku a při
interrupci uhýbá a snaží se vyhnout smrtícímu nástroji,
3. Katoličtí věřící jsou nositeli i odpovědnosti občanské a
prvním úkolem státu je ochrana života občanů. Právní norma, která
uzákoňuje zabíjení lidských bytostí, vážně ohrožuje úctu k lidské
mu životu vůbec. Římské právo mělo jasnou zásadu: Toho, který se
má narodit, je třeba považovat již za narozeného. Budoucnost však
mají jen ty národy, které zachovávají úctu k životu Člověka a res
pektují jeho nedotknutelnost. Legalizace potratů již přinesla ne
blahé důsledky; Prudce klesající křivku porodnosti a stárnutí po
pulace.
4. Postiženy jsou i vztahy mezi lidmi: Klesá odpovědnost v
intimních vztazích, sex nabývá vrcholu nad láskou, uvolňují se man
želské svazky, ztrácí se úcta k mateřství. Posiluje se konzumní
sobectví, mizí zájem o společné záležitosti a dobrý vztah ke všem
autoritám, mladí propadají cynismu.
5. Není správné zužovat problém interrupce jenom na problémy
ženy jako jednotlivce, S citovaným zákonem vyvstaly možnosti ma
sivního nátlaku, pod nímž se hroutí odpor žen i jejich rodin. Ne
dostatečně informovaná veřejnost žije často v představě, že inter
rupce je pouze zákrok na těle matky, a zatlačila tak lidskou, mo
rální a psychologickou stránku do pozadí. Nefjsou výjimkou případy,
kdy je potrat lékařem doslova vnucován nebo navrhován jako řešení
sociální situace. Umožnění umělého přerušení těhotenství vytváří
jakousi potratovou atmosféru, kdy je interrupce považována za něco
zcela samozřejmého, Interrupční komise nesplňují úkol, který jim byl
svěřen, totiž pokud možno eliminovat potraty. Jejich zrušení by by
lo možné schválit jen proto, že představují určité nevhodné zasaho
vání veřejných orgánů do sféry osobního rozhodování. Zcela jistě nel
ze však doporučit vakuum.
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Za podstatný nedostatek, jehož následky v budoucna lze těžko
dohlédnout, je třeba považovat to, že chybí účinná výchova k lásce
s rodičovství. Dosavadní praxe a nás zůstává téměř jen u poučení o
sexuálním Životě, o metodách pohlavního soužití, a to od Časného
mládí, bez následků § zdravotního poškození. Tam, kde se nepěstuje
vzájemná úcta a láska , kde se nevychovává k hluboce motivované
sebekázni, tam přibývá narušených jedinců, kterým je cizí kladný
vztah k lidem a společnosti. Proti tšm,^kdo nerespektujíáedotknutelnost života, má příroda účinnou zbraň. Tito lidé a národy pros
te vymřou.
Jsem nucen poukázat také na bezpráví vůči lékařům a zdravotní
kům, kteří mají být podle novelizovaného zákona nuceni jednat proti
svému svědomí nebo opustit svůj obor - ke škodě společnosti. Sou
časně je církvi naprosto znemožněno se k těmto otázkám veřejně vyslo
vovat s odůvodněním, že k tomu není kompetentní.
Je však ještě na místě připomenout, že neblahý trend sedmdesá
tých let, kdy byly umělé potraty legalizovány v různých vyspělých
zemích, se již na celém světě obrátil. Sílí hnutí na obranu života
a řadu jeho argumentů sdílí i mnoho našich občanů. Proto by bylo na
místě spíše zpřísnění zákona než jeho uvolnění, účinná výchova a zři
zování ústavů pro nastávající matky a nechtěné děti. Zavazuje nás k
tomu především mravní zákon a svědomí, ale také budoucnost našich
národů a odpovědnost před dějinami.

František kardinál Tomášek,
arcibiskup pražský.

-
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Vyjádření Úřadu předsednictva vlády ČSSR k dopisu
kardinála Františka Tomáška ze dne 20. dubna 1986

Úřadu předsednictva vlády ČSSR došel 20. 4. 1986 dopis kar
dinála Františka Tomáška k otázkám#umělého přerušení těhotenství.
K dopisu a jeho hlavním myšlenkám ÚPV ČSSR zaujímá toto stanovisko:
Názor, jako by zákonodárce přehlížel, že část našeho obyvatel
stva se hlásí k římskokatolické církvi, je nesprávný a nepodložený.
Jestliže je občan v přístupu k otázce přerušení těhotenství motivo
ván i náboženskými hledisky, je to jeho ústavou zaručené právo,
které nikdo nezpochybňuje a nemá právo zpochybňovat. Avšak v sou
ladu s toutéž ústavou nikdo nemá právo vnucovat tuto motivaci - bez
ohledu na lékařské, psychologické, sociologické a jiné aspekty všemu obyvatelstvu, celé společnosti - dokonce snad cestou závazné
právní normy. Bylo by to v rozporu s demokratickými principy naší
společnosti, zásadami socialistického humanismu i obecně uznávanými
mezinárodními normami a principy základních lidských próv, jak byly
definovány a přijaty světovým společenstvím národů.
Před přijetím zákona č. 68 z roku 1957 bylo na území Českoslo
venska ročně evidováno 30 - 37 tisíc potratů. Kromě toho mnoho
dalších nebylo evidenčně zachyceno. Z tohoto počtu jen asi 10 %
činily potraty provedené z přesně vymezených zdravotních důvodů.
Potraty prováděné nelegálně a většinou neodborně působily nenapra
vitelné škody na zdraví i na životech žen, nemluvě o dalších vážných
důsledcích. Smyslem zákona č. 68 bylo odstranit v zájmu žen i v záj
mu porodnosti to, co se nepodařilo za předcházející tisíciletou
historii. Výsledkem bylo výrazné snížení dříve běžného poškození
zdraví a zároveň i počtu úmrtí žen.
Snaha lidí regulovat svoji plodnost není vůbec důsledkem interrupčního zákona, ale obecnou součástí vývoje moderní civilizace.
Organizace spojených národů tuto skutečnost plně akceptovala a pro
hlásila právo na plánované rodičovství za jedno ze základních lid
ských práv. Světové společenství obecně vychází ze zásady, že dvojice
i jednotlivci mají právo svobodně a odpovědně rozhodovat o počtu
svých dětí a také o časovém odstupu mezi nimi. Tento princip potvr
dila jak Světová populační konference konaná v roce 1974 v Bukurešti,
tak i druhá konference v roce 1984 v Mexiku.
Světová konference Světové zdravotnické organizace v Alma-Atě roku 1978 zařadila plánované rodičovství mezi primární, zá
kladní typy zdravotnické péče v rámci péče o ženu a dítě. Také v
Československu od počátku socialistického zdravotnictví chápeme plá
nované rodičovství včetně antikoncepce, za součást léčebně preventiv
ní péče. Rok 1979 byl vyhlášen Organizací spojených národů za Mezi
národní rok dítěte. V tomto roce bylo také definováno právo dítěte
narodit se jako dítě chtěné. Jestliže si rodiče /nebo jednotlivec/
dítě přejí, pak se snaží vytvářet pro ně optimální podmínky pro
jeho duševní, fýzický a sociální rozvoj.
V této souvislosti nutno odmítnout návrh na zřizování ústavu
nechtěné děti, který znamená návrat k znovu 2akládání středově-
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kých nalezinců. V roce 1772 bylo například v Paříži z 18 tisíc
pokřtěných dětí 7 6úO nalezeneckých. Obdobně bylo ještě počátkem
19. století odkládáno do nalezinců z narozených dětí v Lisabonu
26 %, v Madridu 25 % a ve Vídni 23 %. V těchto zařízeních byla za
rážející úmrtnost, kupříkladu v Praze 70 %. I když současná lékař
ská věda, zákonodárství apod. tak zarážející úmrtnostní důsledky
dnes vylučují, je zřejmé, že narození nechtěného dítěte, či jeho
nucená ústavní výchova, výchova bez rodinného zázemí, může mít ne
napravitelné důsledky.
Zřejmě z neznalosti situace v ČSSR se o jejím zdravotnictví
hovoří jako o systému, který pokládá interrupci jen za problém že
ny jako jednotlivce, za zákrok pouze na těle matky. Právě v Česko
slovensku se všechny aspekty psychologické, sociologické atd. spo
jené s otázkami těhotenství studují mnohem siřeji než si autor
dopisu dovede představit. Právě v Československu dosáhly výsledky
vědeckého studia v této oblasti špičkové světové úrovně a široce
se jich využívá i prakticky. V Praze se například poprvé na světě
začaly zkoumat souvislosti a důsledky pro děti, které se narodily
jako nechtěné. Podrobné výzkumy prokázaly, že tyto děti, které
nejsou do života vítány, jsou psychicky, citově i jinak labilní,
mají příznaky deprivace. To vše se promítá nepříznivě do jejich ce
lého života. Mezi takovými nechtěnými dětmi je v pozdějších letech
vyšší procento alkoholismu, zločinnosti a nezdařených manželství,
než u dětí narozených jako-chtěné, Totéž platí o dětech, které vy
rostly mimo rodinu, v různých ústavech spod. Metodiku tohoto výzku
mu převzala Světová zdravotnická organizace a v řadě zemí se pro
vádějí obdobné dlouhodobé výzkumy. Je tedy zřejmé, že Českosloven
ské zdravotnictví může vědecky i lidsky fundovaně posuzovat otázky
spojené s interrupcemi, antikoncepcí a plánovaným rodičovstvím.
Důsledky - individuální, rodinné a společenské - narození dítěte
geneticky poškozeného jsou ještě zřejmější.
Organizace spojených národů, Světová zdravotnická organizace
ani žádná jiná obecná organizace světového společenství nikdy a
nikde, neformulovala, že život začíná početím - početí je pouze po
tenciální možností narození, života. Znovu třeba opakovat, že to
pochopitelně žádnému občanu nebere právo, aby k této otázce ve
svém osobním životě přistupoval z jiných motivací, kupř. církevních.
Obecně se však rozlišuje "ten, který se má narodit” /natius/ a
”ten, který se narodil” /natus/. Pokud jde o odvolání na římské prá
vo, třeba věci uvést na^pravou míru. Římské právo nechránilo toho,
’’který se má narodit” . Římský zákon ”Lex pompeia de parricidiis”
z roku 52 př. n. 1. určuje trest za zabití dítěte. Trest se nevztahu
je na otce, který měl právo rozhodovat o životě dítěte. V prvních
dvou stoletích n. 1. klesala v Římě porodnost, proto stát určitým
způsobem podporoval ty rodiny, které ponechaly své děti naživu. V
roce 374 n. 1. byl v římském zákonodárství zakotven princip, podle
něhož se pokládá zabití dítěte za^vraždu. Tento zákon byl přijat
poté, kdy se křestanství stalo v Římě státním náboženstvím.
Ve světle moderní vědy neobstojí odvolávky dopisu na údajné
"nejnovější lékařské výzkumy”. Světová literatura potvrzuje, že
embryo v prvním týdnu na žádné vnější podněty nereaguje. I nejmo
dernější zobrazovací a jinou technikou lze registrovat začínající
pohyby embrya až mezi 7* - 8. týdnem.

-
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V rozpora s pravdou je tvrzení, že interrupčním zákonem
"vyvstaly možnosti masivního nátlaku, pod nímž se hroutí odpor žen
i jejich rodin" nebo že je dokonce "potrat lékařem doslova vnucován nebo navrnován jako řešení sociální situace". Žádná lékař
žádnou ženu k potratu nenutí 8 nemá právoyutit. Naopak - vždy a
opakovaně ji upozorňuje na možná rizika. Ženu rozhodně nenutí k
potratu ani interruční komise - proč by vlastně existovala mož
nost ženy odvolat se proti jejímu negativnímu rozhodnutí /tj. proti
zamítnutí potratu/ ke krajské komisi? V každém případě musí jít o
jasny projev svobodné vůle ženy. Dokonce jestliže žena odmítne
interrupci i v případě, kdy je těhotenstvím ohrožen její vlastní
život, ani pak nikdo nemá práva ji nutit ani přikázat umělé pře
rušení. Československé zdravotnictví a lékařské vědy pokládají in
terrupci za jakési náhradní řešení v těch případech, kdy selhala
intikoncepce, kdy je oiirožen život těhotné ženy a také v případě,
kdy je plod prokazatelně geneticky poškozen.
Za naprostou nepravdu a pomluvu je třeba označit tvrzení o
"bezpráví vůči lékařům a zdravotníkům, kteří mají být podle noveli
zovaného zákona nuceni jednat proti svému svědomí, nebo opustit
svůj obor...". Ministerstvo zdravotnictví obou republik,hlavní gy
nekologové a další odpovědní pracovníci neznají případ, k d y b y byl
lékař nucen proti svému přesvědčení provádět interrupci, o obdobnou
krátkozrakostí pochopitelně nehodlá přicházet ani návrh novelizace
zákona č. 68.
Rovněž uvádění jakýchsi vazeb mezi povolováním interrupce a
klesající křivkou porodnosti, resp. stárnutím populace, jsou přinej
menším "zjednodušováním" skutečnosti. Stárnutí populace, růst počtu
starších lidí v populaci, je důsledkem prodlužování střední délky
života, typické ostatně pro všechny hospodářsky rozvinuté státy ja
ko výsledek' růstu celkové úrovně hygienické kultury, rozvoje lékař
ské vědy, potlačení infekčních nemocí,' růstu životní úrovně apod.
Populační vývoj společnosti ovlivňuje, většinou kolísavě, fertilita
ročníků. /Např. v letech 1956 - 57, tedy*před přijetím zákona č. 68,
byl v ČSSR silný fertilný ročník s počtem porodů 19,8 na tisíc oby
vatel, obdobně i v roce 1976./ V porodnosti si naše .republika udr
žuje ve srovnání se západoevropskými státy poměrně dobré postavení.
Jestliže v ČSSR činila v roce 1983 porovnost 14,9 promile, pak v
Belgii 11,9, ve Francii 13,7, v Nizozemí 11,8, v Itálii 11 promile
atd. Obavy o to, že by náš národ neměl budoucnost a čekalo ho
"vymření", nejsou proto namístě.
Před nedávném přijatý program dalšího rozvoje naší socialis
tické společnosti'klade zvláštní důraz na morální výchovu lidí,
upevňování rodiny, výchovu mládeže k čestnosti, poctivosti i roz
voji citových vztahů, k hlubokému duchovnímu životu. Českosloven
ské lékařská věda i zdravotnictví věnují mimořádnou péči otázkám
mateřské funkce ženy, problémům spojeným s prevencí nemocí žen a
dští a s léčením chorob, péčí o novorozence i péčí o období před
narozením dítěte. V ČSSR se využívá všech výsledků a poznatků svě
tové vědy, které jsou v uvedených směrech přínosem. Ochrana mateř
ství, dítěte, rodiny atd. je zajištěna čs. zákony a důsledně se
provádí. Vydáváme, jak je známo, rozsáhlé prostředky na opatření

-15

-

zaměřená na růst populace. Disponujeme Širokým a světově uznávaným
systémem sociální péče a podpory mateřství a rodinného života, je
zajištěn soustavný rozvoj výchovné vzdělávací soustavy, kultury atd.
Velkou pozornost věnuje stát výchově uvědomělého rodičovství a pří
pravě dětí i mládeže na rodičovství. Otázkou zůstává účast někte
rých veřejných--a dalších institucí a organizací na komplexu těchto
celospolečenských opatření.
Na závěr je třeba uvést, že většina průmyslově vyspělých ze
mí vypracovala a přijala v posledním období pokrokové zákony týkají
cí se umělého přerušení těhotenství. V roce 197<3 bylo například v
Itálii uskutečněno referendum, kdy se 70 % účastníků vyslovilo pro
přijetí interrupčního zákona - bez komisí do 12. týdne těhotenství.
Připravovaná novela zákona č. 68 dále všestranně prohlubuje
hunánní charakter naší zdravotní a sociální politiky, nedotknutel
nost základních práv člověka, úctu a respekt vůči němu a navazuje
na všechny naše bohaté vlastní i mezinárodní zkušenosti i poznatky
moderní vědy.
Úřad předsednictva vlády vychází z toho, že každý občan má
nezadatelné právo vyjadřovat se ke všem důležitým společenským
otázkám, obracet se ke státním orgánům se svými stanovisky, názory
i návrhy. V tom směru lze zajisté považovat za normální, jestliže
k lakové záležitosti, jako je přerušení těhotenství, vyjadřuje
svůj; postoj pražský arcibiskup« Na druhé straně by však nebylo
správné-využívat tuto společensky citlivou problematiku k prosazo
vání a hlásání životem překonaných názorů a postojů a k nepodlože
nému obvinování státu a společnosti.

Redakční poznámka

V dopise kardinála- Františka Tomáška Úřadu předsednictva
vlády ČSSF je skutečně obsažena věcná nepřesnost, s níž '’Vyjádření
Úřadu předsednictva vlády ČS5fíM polemizuje. V bodu 2 dopisu pana
kardinála je uvedeno, že embryo reaguje již v prvním týdnu na pod
něty z venku. Tato formulace je nepřesná; jistě vsak lze říci, že
je embryo již od samého početí organismem odlišným od matky, že se
velice intenzívně vyvíjí podle vlastního "plánu" - podle svého ge
netického kódu, který je jedinečný. Již v prvním týdnu, tedy před
uhnízděním v děloze, se samo chová aktivně a vylučuje látky, který
matčin organismus připravují na těhotenství a dělohu na uhnízdění
zárodku. V době, kdy se provádí většina interrupcí, tedy mezi
8. - 12. týdnem, má již embryo všechny orgány a vnímavou nervovou
soustavu; jeho srdeční činnost bylo možno registrovat už od 18, dne
Ve "Vyjádřeni” se ovšem rovněž objevují chyby a tendenční
zjednodušení. Z chyb je nejnápadnější snad překlep v termínu ”natius" - správné znění je nasciturus, tj. "ten, který se má narodit"
že římské právo chránilo zájmy toho, který byl počat a měl se naro
dit, dokládáme v další poznámce. Charakteristické však je, že ter
minologická chyba, sama o sobě nedůležitá, se objevila v Článku
V. Petra "Interrupce, náboženství a politika" /Tribuna 27/1986/,
odtud se dostala do citace ve slovenském "Výběru" spolu s doslovně
převzatým překlepem ve zmínce o encyklice Pavla VI. Romanae vitae
/místo Humanae vitae/. Článek V. Petra přejímá doslovně celé pasáže
z uvedeného "Vyjádření".

-
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,r“NASCITURUS”

Podle římského práva dítě narozené po smrti otce
/postumus - poslední dítě/ mohlo být dědicem, což platilo i
vzhledem k dědům. Dědeček mohl určit za dědice nenarozeného
vnuka, ale tento vnuk již musel být "nasciturus" - tedy počat,
"ten, jenž se má narodit". Vycházelo se z toho, že kdyby byl
narozen, spadal by pod otcovskou "potestas" a tudíž by byl "suus
heres", takže byl vlastně přijat do rodiny ještě dříve, než se
narodil.
Citát z pramenů římského práva:
"... postumi quoque liberi, id est qui in utero šunt, si
tales sund, ut nati in potestate nostra futuri sint, suorum
heredum numero sund."
/Nep. Heg. XXII, 15/
".¿.cum tamen in compluribus aliis causis postumi pro iam
natis habeantur..."
/Gaius, I, 147/.
K tomu Masarykův slovník naučný II /Praha, 1926,
heslo Dítě/:

s. 282,

"Podle par. 681 obč. zák. užil-li zůstavitel při odkazu
termín děti, rozumějí se tím nejenom synové a dcery, ale i potom
ci, kteří v den jeho smrti jsou zplozeni, ikdyž nenarozeni."
"Nasciturus pro iam nato habetur."

-
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Deklarace práv dětí

byla vyhlášena na zasedání XIV. Valného shromáždění OSN ve
formě rezoluce Č. 1386 /XIV/ dne 20. listopadu 1959.
Deklarace byla přijata jednomysl ně. Československá delegace
hlasovala pro její přijetí.
V preambuli táto deklarace čteme:
"... že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje
zvláštní záruky, péči a právní ochranu před narozením i po něm,"
... že potřeba těchto vzláštních záruk byla zakotvena v
Ženevské deklaraci práv dítěte z r. ,¿92.4 a uznána ve všeobecné
deklaraci lidských práv a ve statutédn mezinárodních odborných ...
organizací OSN a ostatních mezinárodních organizací, zabývajících
se otázkami OSN a ostatních mezinárodních organizací, zabývají
cích se otázkami péče o děti ..."
V zásadě 4:
"Dítě požívá výhod sociálního zabezpečení.. Je oprávněno vy
růstat a rozvíjet se ve zdraví; proto se jemu i jeho matce poskytu
je zvláštní péče a ochrana, včetně přiměřené páče v době před jeho
narozením i po něm..."
V zásadě 5:
"Dítěti, které je fyzicky, duševně nebo sociálně postiženo,se
poskytuje zvláštní zacházení, výchova a péče, jak to vyžaduje jeho
zvláštní postavení."
Tato deklarace mluví tedy jednoznačně o dítěti před narozením
i po^narození a v okamžiku narození nevidí kvalitativní předěl; a
hovoří-li v Zásadě 5 o zvláštním zacházení, zajisté tím nemíní
"Sonderbehandlung" ve smyslu nacistické ideologieaa praxe.

-
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Petice Českých a moravských občanů

1. září 1986
České národní radě
Proslýchá se, že Česká národnírada má v dohledné době pro
jednávat návrh novely zákona č. 68/1957 Sb. o umělém přerušení
těhotenství, které má usnadnit dosavadní potratovou praxi, tj.
konkrétně přenechat rozhodnutí o životě dítěte výlučně jeho matce.
Přitom je v současné době v Československu uměle přerušována zhru
ba třetina všech těhotenství a ani sami zákonodárci nepochybují o
tom, že jde o jev neblahý, škodlivý ze zdravotního a zvláště spole**
čenského hlediska - svůj benevolertní postoj pokládají jen za nez
bytnost a jakési "menší zlo".
My níže podepsaní patříme k té skupině československých obča
nů, pro které je "umělé přerušení těhotenství" prostě a jednoduše
zabitím člověka. Toto naše přesvědčení se opírá o argumenty morál
ní, náboženské i občanské, ale také o nejnovější výsledky vědecké
ho bádání. Počaté dítě je již od prvních dnů lidskou bytostí, a
je-li závislé na matce, nikterak to neznamená, že by matce Či komu
koli jinému mělo být přenecháno právo rozhodovat o jeho životě a
smrti. Vždyí stejně závislí bývají nevyléčitelně nemocní či velmi
staří lidé: jen v těch nejtemnějších obdobích lidské historie byla
z této závislosti vyvozována prospěšnost jejich usmrcení. Neúcta k
jednotlivému lidskému životu je nebezpečnou infekcí, která s sebou
přináší neúctu k životu vůbec. Není-li společnost schopna poskyto
vat ochranu svým nejslabším a nejbezbrannějším členům, ztrácí svůj
smysl jako lidské společenství.
Zvláště upozorňujeme na naprostou nepřístojnost toho, že ti
lékaři a zdravotní pracovníci, kteří spoluúčast na umělém přeruše
ní těhotenství pokládají za zásadně nepřijatelnou, byli nebo budou
nuceni volit mezi příkazem svého svědomí a možností nadále vykoná
vat své povolání.
Využíváme petičního práva podle Č. 29 Ústavy ČSSR a žádáme,
aby Česká národní rada a další odpovědné orgány bezodkladně pozasta
vily práce na připravované novele zákona, mající usnadnit umělé
potraty - dovoláváme se také petice, podepsané 5518 občany a adre
sované ústavním orgánům Slovenské socialistické republiky. Současně
vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s platným zákonem č. 68/1957 Sb,
o umělém přerušení těhotenství a žádáme, aby se mohla veřejnost k
tomuto zákonu vyjádřit - aí již formou opravdu otevřené diskuse v
tisku, rozsáhlém průzkumu veřejného mínění čí dokonce referenda a aby^se k němu znovu, po téměř třicetileté zkušenosti s jeho
uplatňováním, vyjádřil také co nejširší okruh odborníků. Věříme,
že výsledkem takového demokratického postupu by byl podnět pro
zrušení nebo aspoň radikální zpřísnění tohoto zákona. Obracíme se
S naléhavou prosbou zejména na poslance ČNR, kteří se pokládají za
křesíany, aby ve svém zákonodárném sboru podpořili a prosazovali
naše návrhy.

*•
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Jsme si vědomi toho, že právo na život nestačí toliko
obecně deklarovat, že je třeba také zajistit podmínky pro to,
aby se každý jednotlivý lidský život mohl důstojně rozvíjet.
Jsme odhodláni přispívat lidsky, sociálně i jinak všem těm že
nám, které se rozhodnou pro zachování života svého dítěte i za
nepříznivých vnějších okolností, všem těm dětem, které vstoupí
do světa bez rodinného zázemí nebo s jiným postižením.
Na vědomí: Ministerstvo zdravotnictví ČSB
Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČSR

Ekumenická rada církví
Český Červený kříž
x ,*,
Česky svaz zen

Kardinál František Tomášek
Synodní rada ČCE
Odesílá a za správnost ručí:
Marie Kaplanové, Českomalínská 47, Praha 6

i
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Zamyšlení nad peticí České národní radš z 1. září 1986
Mnozí z vás, kterým se dostane do rukou tato petice, možná
řeknou: '’Takové petice stejně nepomohou, rizik®, které na sebe
beru, je neúměrné pochybnému výsledku- Nesu přece zodpovědnost za
svou rodinu*" A jiní opět: ’’Nemám v úmyslu plést se do politiky,svůj postoj dostatečně naznačuji svým životem, své děti vedu k
poctivosti a práci, to stačí," Všem těmto hledajícím omluvy vý~ j
mluvy pro své jednání bychom chtěli připomenout, že vina člověka
spočívá také v jeho selhání vůči příkazu naplnit všechny své lids
ké možnosti. V životě každého člověka exis.tují situace a lidské
úlohy, které je třeba brát smrtelně.vážně,- protože zá neobstání v
nich se platí ztrátou tváře. V dějinách lidstva vždy byly chvále,
v nichž jedinci i celé národy byli vystaveni zkoušce svědomí a pro
nedostatek solidarity člověka k člověku, pro neschopnost a neochotu
bránit bezbranné nesli pak zodpovědnost za stav svého národa Či
dokonce lidstva. Tato solidarita je pro nás nejen význou, ale i
trvalým požadavkem. Je porušena všude tam, kde člověk /jakkoliv
zdálky/ přihlíží nečinně, jak dochází k bezpráví a zločinu. Člověk,
který se nedovede a nechce zaostat těch nejbezbrannějších, je vinen
jejich smrtí.
Není tomu tak dávno, kdy v éře nastávajícího fašismu promýšlel
Albert Schweitzer kdesi v africké džungli myšlenky "úcty k životu”.
Všichni víme, kam vedla právě neúcta k životu ve druhé světové válce.
K. Jaspers ve své útlé knížce "Otázka viny", která vyšla krátce po
porážce Německa, mimo jiné říká: "Morální prohřešky jsou základem
poměrů, z nichž politická vina a zločin teprve vyrůstají. Dopouš
tět se nesčetných malých činů nedbalosti, pohodlného přizpůsobení,
laciného ospravedlňováni bezpráví, nepozorované podpory bezpráví,
podílet se na vzniku veřejné atmosféry, která šíří nejasnost a jako
taková teprve umožňuje zlo, to vše má důsledky, které zčásti také
podmiňují politickou’vinu na poměrech a dění. Do morální oblasti
patří i nejasné ponětí o významu moci v lidském soužití. Zastřít tento
základní stav věcí je právě tak vinou jako falešně zabsolutnit moc
jako jediného určujícího činitele událostí."
Prosíme a vyzýváme, abyste se zamysleli nad tímto svrchovaně
důležitým problémem a včas si uvědomili, že neúcta k životu nemůže
náš národ, ano i celé lidstvo zavést nikam jinam než do záhuby a
zla ještě horšího, než jaké vidíme dnes. Kéž bychom se všichni ne
chali poučit zkušeností druhé světové války! Kéž by nikdo z nás
nezaložil ruce v klín, ale všemi prostředky a schopnosti burcoval
svědomí národa i lidstva. Nezaslouží si to právě tito nejbezbran
nější, právě tito nejmenší?
Informace o církvi 11/86 s. 9
K petici ČNH se připojilo dalších 1304 občanů, jejich podpisy
byly odeslány dne 13. 10. 1986. Úhrnem tedy obě petice podepsalo
13 598 čs. občanů - kromě převážné většiny katolíků bylo mezi nimi i
mnoho evangelíků a také osob bez vyznání. Doposud jedinou odpovědí
na petici České 'národní radě /odeslána 24. 9. 1986/ byly anonymní,
sprosté nebo výhružné telefonáty, jimiž byla po několik dní a zvláště
nocí obtěžována odesilatelka petice Marie Kaplanové, matka deseti
dětí.
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Dopia kněžím - poslancům

Dopisem, jehož Českou verzi připojujeme, se tři čs. občané,
signatáři dvou petic Slovenské národní radš a České národní radš
v souvislosti s připravovanou novelou zákona o umělém přerušení
těhotenství, obrátili na dva katolické kněze - poslance zákono
dárných sborů.
Jelikož adresáti na dopis neodpověděli, ani nepotvrdili pří
jem, rozhodli se podepsaní pokládat svůj dopis za otevřený.

Důstojný pán
František V y m ě t a 1
Fd GSSR - sněmovna lidu
Praha
Pater,

Důstojný pán
Ján Ž a b á k
Slovenska národní rada
Bratislava

.
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podle zpráv tisku se připravuje novela zákona Čís. 68/1957 Sb.
o umělém přerušení těhotenství. Novela zákona má ještě dále usnad
nit umělé přerušení těhotenství a fakticky ho přenechat jen na roz
hodnutí matky.
Umělé přerušení těhotenství odporuje jak učení církve, tak
základním zásadám lidské morálky.
My níže podepsaní jsme se připojili k peticím adresovaným
České resp. Slovenské národní radě, které podepsalo více než
13 000 čs. občanů a které vyjadřují odmítavý postoj k existujícímu
zákonu čís. 68/1957 Sb. i k připravované novele.
Nepochybujeme, že jako kněz učiníte ve své funkci poslance
zákonodárného sboru vše proti přijatí připravoané novely zákona.
Rádi bychom Vaše úsilí podpořili a přivítali bychom od Vás
radu, co můžeme jako řadoví občané ještě proti přijetí zákona pod
niknout. Prosíme Vás proto o brzké osobní přijetí v termínu podle
Vaší volby.
Laudetur Jesus Uhristus!
Praha - Bratislavo 28. 9« 1986

PhDr. Václav Benda
120 00 Praha 2
Karlovo nám. 18
tel. 29 86 76

Marie Kaplanová
160 00 Praha 6
Českomalínská 47
tel. 32 83 15

JUBr. Ján Čarnogurský
841 02 Bratislava
Adlerova ul. 10
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Pavol Čarnogurský k nastávajícímu hlasování

Na jd*»st.
O. Štefan
G a r a j
kapitulný vikář
^
.
S p i š s k á
K a p i t u l a

Najdostqójnejší otec vikář,
verím, že podlá obsahu tohto mojho listu uznáte mi právo, ba
i povinnost obrátit se na Vás ako tak významného a osvědčeného
člena Zboru ordinárov. Ide o zásah do najpodstatnejšej zložky ludského života, pre ktorý sa Církev ako najvyššia Božská ustanovizeň
exponuje na jeho záchranu a udržanie.
Včerajšia bratislavská Pravda zo dna 9* oktnbra t. r. uveřej
nila P 9d titulom ‘'Zasadal výbor SNR'* tuto správu:
'■Jstavnoprávný výbor SNR pod vedením svojho. předsedu A. Bajcuru prerokoval na vČerajšej schodzi v Bratislavě vládny návrh
zákona SNR o umelom přerušení tarchavosti. Vyslovil súhlas s vládnym návrhom zákona a odporučil jeho schválenie Slovenskej národnej
radě.11
Tato úradná správa je jednoznačným potvrdením toho, že uzákonenie umělého prerušenia tarchavosti bude v tom zmysle uskutečněné,
že právo rozhodovat o tomto přerušení přejde odteraz výlučné na
samu tarchavú ženu. Lekári budu povinní previest zákrok aj bez doterajšieho sposobu, že zákrok povolili len so súhlasom tzv. interrupčnej komísie, čo tiež odporovalo duchu Cirkvi.
Touto skutočnosíou došlo zo strany státu ku nezohladneniu
všetkého úsilia rozvinutého v katolickom životě na Slovenskuytak,
ako aj v yostatných častiach ČSSR,. aby sa zabránilo tomuto neíudskému a z hladiska cirkevného učenia nedovoleného činu, priečicieho sa
i samému najzákladnéjšiemu pojatiu íudskosti, ako sa vyjádřila
právě v našich dňoch hlava Cirkvi pápež Ján Pavol II. počas svojej
návštěvy města Lyonu vo Francúzsku.
Nevzal sa ohíad na stanovisko najvyššieho predstaviteía Cirkvi
v štáte, kardinála Dr. Františka Tomáška, pražského arcibiskupa,
podané vládnym činiteíon^v marci t. r., ako ani na niekoíkotisícový
písomný protest mladých ludí zo Slovenska, poslaný předsedovi vlády
SSR dr. Petrovi Colotkovi.
Ale áaleko tragickejšie od všetkého vyššie uvedeného je to, čo
sa ku tomu viaže právě na Slovensku ku katolíckej Cirkvi:
Ku uzákoneniu takto pojatéj interrupcii dojde za účasti a tým
aj súhlasom k a t o l i c k é h o
k ň a z a
Jána
Ž a b á k a ,
ktorý je členom Slovenskej národnej rady nie za svoju osobu, ale k
tomu ešte za Cirkvou zakázanú kňazskou organizáciu PACEM IN TERRIS,
ktorej je předsedou za slovenská část, tú, ktorej jednoznačným
zastáncom je biskup Msgr. Jozef F e r a n e c .
Ak by niekto snácí sofisticky dovodil, že kňaz Ján Žabák, du
chovný správca najvačšej bratislavskéj farnosti, sa zasednutia SNR,
ktorého^plénum najbližšie odhlasuje návrh o přerušení /interrupci/
tarchavisti, toho pléna nezúčastní, připadne nebude za návrh hla
sovat, bude to len znak duchovnéj ubohosti a neznalosti právneho
stavu. SNR, ako orgán ateistického režimu, je celou svo-jou podstatou
proticirkevne zameranou ustanovizňou.
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To by bylo jediné východisko pře týčil v Cirkvi, k oři takúto
situóciu umožnili: Aby knaz Ján Žabák sa osvědčil verejne proti
návrhu už výborom přijatému. A v případe, ak návrh bude v plénu
odhlasovaný, vzdal sa členstva v Slovenskéj národněj radě.
Prosím Vás, Otec vikář, urobte podía Vášho uvášenia potřebné
kroky najma v spolupráci s O. biskupem dr. Júliusom Gábrisom,
Žabákovým ordinárom.

Vám oddaný

Pavol Ča.rnogurský v. r.
Szántova 41
841 03 Bratislava
Malá Franková 10. okt. 1986

-
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Joaef Adámek informuje o svém případu

Dostal se mi do rukou obrázek s vánočním námětem právě s
modlitbou a výzvou k adopci počatého dítěte, k adopci ve smyslu
duchovním. Ten jsem dal normálně rozmnožit ve fotoslužbách města
Brna a normálně posílal jako vánoční pozdrav pro své četné přáte
le s naléhavou prosbou, aby modlitba se dále Šířila. Také jsem
informoval své přátele o článcích, které o problému interrupce
vyšly v časopisech. Nakonec jsem pokládalvza naprosto jasnou a
neodkladnou povinnost vyzvat všechny křestany a lidi dobré vůle
k podpisové akci - když jsem se dozvěděl, že dosavadní interrupční
zákon Č. 68/1957 Sb. má být novelizován v tom smyslu, že bude za
bíjení nenarozených dále usnadněno tzv, miniinterrupcí. To už není
možné, aby zůstal člověk k této věci lhostejný. '
A tak jsem nemohl zůstat lhostejný i za cenu ne -ím jaké oběti.
Jsem přesvědčen, že na mé straně - na naší straně je zákon, a ten
nemůže být vykládán^a dokonce prováděn, jak se komusi zalíbí. Zá
kon, který nám umožňuje protestovat proti takovému bezpráví pácha
nému na nevinných bezbranných nenarozených dětech /který výše cituji/.
Pro poučení těch, kteří nejsou dostatečně obeznámeni o těchto
zlých činech, jsem připravil ’’čtyřlist” . Na první straně jsou uve
deny vědecké poznatky o početí lidského života - o potratových zá
konech od počátku lidstva. Na druhé straně jsou uvedeny Články z
časopisů a výňatky z dopisů. Třetí strana - Ve jménu života - obsa
huje vybraná témata z cyklu diapozitivů. Na čtvrté straně je dopis
Otce kardinála doplněný citáty.
Tyto texty jsem si dal rozmnožit na základě objednávky ve fotoslužbóch m. Brna na nám. 25. února, tedy podobně, jako jsem si dal
rozmnožit na objednávku i jiné texty. Pracovnice rozmnožovny však
mi neudělaly hned všechny 4 strany, ale jen 500 ks strany 3 a 50 ks
strany 4. Dále 2x postupně stranu 1 a stranu 2 po 50 ks. 21. srpna
jsem si šel pro další, abych mohl ’’čtyřlist” dále kompletovat.
Když jsem odcházel z provozovny, byl jsem na chodníku doslova
popaden uniformovaným policistou, který bez jakéhokoliv žádání
legitimace mě z chodníku zatlačil na vozovku k autu a vtlačil mě do
auta. Byl to pro mne tak hrozný šok, že jsem takový v životě neza
žil, ačkoliv jsem pronásledován od mládí. Přiznávám, že mám slabé
nervy a trpím strasem zvláště při policejních výsleších. Byl to pro
mne tak hrozný šok a stresová situace, že jsem se do dnešního dne
ještě docela nevzpamatoval.
Policejní úředník kpt. Curii a ještě další, jehož jméno neznám,
mě přivedli do úřadovny a kpt. Čuřil na mne řval, jako bych byl ně
jaký vrah přinejmenším. Byl jsem neschopen logicky myslet - podlehl
jsem té stresové situaci a bez odporu jsem si nechal vzít zaplacené
tiskopisy, které mi zhotovili způsobem, jak jsem uvedl, ve foto
službách. Současně mě přinutili vysvléci se do spodního prádla, aniž
by nějakým způsobem zdůvodnili toto opatření /!?/. Kpt. Čuřil se
delší dobu radil s nějakým vyšším orgánem. Po návratu do kanceláře,
kde mě vyslýchali, začali oba úředníci psát z poznámek, které na mně
tímto krutým jednáním vynutili, protokol. Opět se dohadoval kpt.
Čuřil zřejmě se svými veliteli. Vrátil se s tím, že mne všechno vrátí,
ale že musím jít s nimi domů a vydat jim všechno, co mám doma kolem
záležitosti připravované petiční akce. ”V pondělí, nejpozději v úterý
vám to vše vrátíme,”, zněla jejich opakovaná slova. Do protokolu jsem
směl napsat svoji poznámku. To byla jediná svobodná chvíle, kterou jsem
byl schopen využít. Uvedl jsem tedy asi toto:

-
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"Jaký je důvod, abych byl zadržován proto, že jsem chtěl vyu
žít práva petičního /podle výše uvedené citace/, proč je se mnou
takto jednáno, když na Slovensku proběhla tato akce zcela svobodně
a byla svobodně poslána nejvyššímu orgánu Slovenské národní rady,
který také organizátorům akce kladně odpověděl. Cožpak pro Českou ,
republiku jsou jiné zákony? Dále jsem ještě doplnil několika ci
táty z vědeckých poznatků o početí lidského života jako důkazů o
tom, že lidský život začíná od početí a jeho zničení v těle ženy
se musí klasifikovat jako vražda. Stal se zde v Brně případ, že že
na po porodu hodila dítě do kanálu - taková byla před nedávném
zpráva v novinách. "Budete takovou ženu soudit pro vraždu?", ptám
se. "V tomto případě je to vražda", zní odpověá. Ona může namít
nout: "kdybych to udělala před Šesti měsíci, tak bych byla dobrá,
že ano?"Protokol jsem podepsal. Nevím, ale, k čemu slouží. Snad k
mému dalšímu obvinění? Proč mi policejní úředník odmítá dát kopii,
jaký je na to předpis?
Ve 23,30 jsem byl odvezen domů. Byl jsem již tak vyčerpán
/autem jsem byl policií odvlečen v 1S,15/, že jsem policejní úřed
níky /celkem tři/ vpustil do bytu, kde mne očekávala už moje žena,
která si představila, co se se mnou asi stalo. Věci kolem petice
jsem měl doma na stole a tak nebylo pro policii těžké se jich zmoc
nit. Jenže kpt. Čuřil probíral všechno, co bylo kolem, vytáhl mi
z uložených věcí v šanonu i jiné doklady a na moji námitku, že tak
nezněla úmluva v kanceláři jejich úřadu, řekl, že chce vědět, z
čeho jsem čerpal /!?/. K tomu všemu ještě následovala žádost kpt.
Čuřila, abych jim půjčil psací stroj, jinak že musím jít s nimi
zpět do kanceláře k napsání "seznamu zabavených věcí" /uvádím tak
to, i když oni stále opakovali, že mi to v pondělí, v úterý vrátí,
a to dokonce kpt. Čuřil opakoval před mou manželkou: "Máte v tom
plno peněz, my vám to v pondělí v úterý vrátíme." /Ovšam do dnešního
dne nevím, které to bude pondělí nebo úterý./
Ještě musím zdůraznit jednu další tragickou skutečnost. Vůbec
jsem nezaregistroval, že mi odebrali poznámkový blok, v němž jsem
měl poznamenáno, komu jsem dal některé z uvedených materiálů, tedy
výše citovaný "čtyřlist", popř. podpisový arch. To mě nejvíce du
ševně zdeptalo, že kvůli mně byli lidé vyslýcháni, i když mnozí
vůbec ty "věci" neměli, protože jsem si jen poznamenal, že jim je
snad předám. To je pro mne kruté, působí mi to duševní trýzeň, jen
když si na to vzpomenu. "Seznam zabavených věcí" psali na normální
papír bez předtisku úředního dokladu a mně odmítli dát kopii. V jed
nu hodinu v noci jsem podepsal, aniž vlastně vím co, nebyl jsem už
schopen se kontrolovat. Vím také,že mě to neomlouvá, ale lépe jsem
jednat nedokázal.
Trpím vysokým krevním tlakem, stresovými stavy a navíc jsem
před sebou stále viděl ty policejní lidi, kteří, jak jsem přesvěd
čen, se mnou jednali nezákonným způsobem - jako se zločincem. Ještě
musím poznamenat, že kpt. Čuřil mi vyhrožoval, že postihne moje
děti, zvláště syna Vojtěcha, který je na vojně. Ptám se tedyV Odpo
vídá tento postup obsahu zákona o SNB § 19 "O podání informací"
nebo podle jakého zákona jsem byl zadržen?
Byl jsem let*s už vícekrát zavolán na policii. Bylo mi před
kládáno, že tisknu "křesťanskou samizdatovou literaturu". Prohlásil
jsem, že netisknu, což je pravda. Bylo mi také zamezeno zúčastnit
se veřejného zasedání soudního jeanuní s mým přítelem Augustinem
Navrátilem. Za vinu mi také bylo kladeno, že jsem se snažil pro
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A. Navrátil» obstarat obhájce* Toto pokládám za povinnost i kdyby
šlo o Člověka* který se zločinu opravdu dopustil.
Po policejním zákroku jsem se léčil ambulantně v nemocnici.
Ve zdravotnických záznamech je uveden vysoký krevní tlak /215/140/,
zhoršený sluch, způsobený nervovým rozrušením* Zhoršení zdravotní
ho stavu se nelze divit po tom všem, co jsem v minulých dnech pro
žil. Ačkoliv se bráním na to vše myslet, stále před setou vidím ty
policejní úředníky. Nakonec musím ještě uvést toto; Jsem aktivní
křesian, mám rád každého Člověka a nechovám nenávist k nikomu* ani
k oněm pracovníkům StB. Ale musím kategoricky žádat, aby u nás byly
dodržovány zákony, které si stát sám dal, a neprováděly se jejich
úpravy, jak by to vyhovovalo určitým skupinám.
Křestané jsou největší společenskou skupinou v našem státě,
ale jsou jim upírána ta nejzékladnšjší práva: právo svobodného
rozvoje, který má pro existenci národa největší smysl. Křesíané se
tedy nemohou vzdát aktivity týkající se nenarozených dští ohrožených
smrtí. K tomuto problému nemůže zůstat žádný Člověk lhostejný, v němž
cit a láska dosud nezanikly.
Obracím se proto na jednotlivé orgány zákonné, především na
prokuraturu, dále na jednotlivá monisterstva příslušná této věci,
která by také měla mít zájem na dodržování zákonů. Zvláště se
obracím na Českou národní radu. Nebudu-li vyslyšen, obrátím se k
vyšším instancím.
Připomínám ještě, že jsem překročil dvaasedmdesátý rok svého
života.
Josef Adámek
náměstí Míru 2
602 00 Brno
Brno, 19. září 1986

Výzva k modlitbě za nenarozené dšti
Milý příteli, bratře - sestro!
Pán nás vyzývá k tomu, abychom co nejrozhodnšji bojovali
proti démonismu úmyslných potratů - MODLITBOU a OSOBNÍ OBĚTI ...
íímyslný potrat je nevýslovný zločin proti Bohu a nevinnému
lidskému životu.
Chceš proto adoptovat duchovně jedno dítě v lůně matky, které je
v nebezpečí úmyslného potratu? Pro ty, kteří je zplodili, je tak
nežádoucí, tak odmítané, tak obtížné, že je chtějí zabít.

Právě modlitba za život tohoto neštastného dítěte, které
d u c h o v n ě *

v n i t r n ě

a d o p t u j e š ,

může způsobit pokračování jeho života až ke zrození, a tak se
pro ně uskuteční Bohem dané právo na Život a možnost zúčastnit ee
na zemi vytváření Božího království, jež se pro všechny Boží děti
projeví ve věčném společenství v Bohu Trojjediném v nepředstavi
telném, láskyplném štěstí.
Tato duchovní adopce je upřímné a osobní rozhodnutí denně se
modlit alespoň rok /doporučuje se stále, vytrvale/, za dítě v ma
teřském lůně, které je v nebezpečí
ú m y s l n é h o
p o t r a t u *

Denní modlitba:
Ježíši, můj
která Tě zrodila
rý byl vám oběma
dítěte, které je

Pane, skrze přímluvnou pomoc Marie, Tvé Matky,
s takovou láskou, a Josefa, muže pevné víry, kte
statečným ochráncem, prosím za život nenarozeného
v nebezpečí zabití v lůně své matky*

Přijímám toto dítě do duchovní adopce.
Znovu v d á m k Tobě, milující Ježíši, dej matce, dej rodičům
tohoto dítěte milost a odvahu donosit je ke zrození a odvrat od
nich tak krutý úmysl, odstranit bezmocného Člověka, jemuž jsi
určil život zde na zemi*

Po dobu tvého pozemského života bude duchovní adopce znána
jen Bohu. Ale v životě věčném budeš mít překvapující radost ze
setkání se zachráněnou lidskou bytostí*
Osobní obět si určí každý sám ve svém denním životě.

Vydal: Diecézní komitét "Modré armády Haěí Paní z Fatizy".
Imprimatur: Thomas Muldon, biskup, Sydney, Austrálie.
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Řidič autobusu poučuje Rudé práva

12« 10. 1986

Ján Nový
Redakce Rudého práva

Vážený pane Nový!
Úvodem dopisu předesílám, že nepatřím mezi stálé čtenáře Rudé
ho práva. Víceméně náhodou se mi však do rukou dostalo RP ze dne
7. 10. 19&6 a moji pozornost upoutal Váš článek ’’Napětí v katolic
ké církvi". Tento článek mě vyprovokoval k napsání tohoto dopisu.

Nechápu, jak můžete Vy, pokrokový a moderní novinář / 2a kterého
pokládáte/, vyjadřovat údiv nad sankcemi, kterých se dostalo
profesoru na washingtonská katolické universitě Ch. E. Curranovi
/stejně jako jej vyjadřují novináři Vámi citovaných agentur/. Před
stavte si, pane Nový, že by na Vysoké škole politické v Praze pro
fesor marxismu-leninismu přednášel nějaké naprosto nepřijatelné a
zvrácené teorie, napře fašismus. A přednášel by je tím způsobem,
jako by o jejich správnosti byl naprosto přesvědčen. A na závěr své
přednášky by vyzval studenty, aby si sami vybrali, co z ní přijmou,
a co nikoliv« Myslíte si, pane Nový, že takovému profesoru by bylo
umožněno vyučovat nadále? Já si spíš myslím, že jediným trestem proti
němu by nebylo pouhé vyloučení ze školy, ale by se dostal do vezení.
se jistě

A teč k tomu "nepružnému, kategorickému postoji Vatikánu vůči
kontrole porod',osti, umělému přerušení těhotenství a vůči rozvodům".
Jste asi špatně informován, protože právě o vývoj skutečně moderních
metod plánování početí má Vatikán zájem. Mezi zajímavé práce v tomto
oboru /které "konzervativní Vatikán" podporuje/ patří práce rakous
kého lékaře dr. Josefa Hotzera o zjištování plodných dní pomocí
sympto-termální metody. 1 u nás vyjia z tohoto choru, skutečně moder
ní knížka od LUDr Ivvětoslsva oipra "Přirozené plánovaní rodičovství",
Metody, které pochopitelně Vatikán neuznává, jsou takové, jež poško
zují zdraví nebo i ohrožují život.ženy nebo zabíjejí oplozené vajíč
ko v těle matky. Bohužel tyto nehuraánní metody jsou i u nás stále
ještě některými gynekology doporučovány a jsou používány. Mezi tyto
metody patří "dobrá a neškodná antikoncepce zn. DANA", která způso
buje mnoha ženám těžké záněty dělohy s následnou neplodností a často
zapříčiňuje i smrt ženy. Nebo se Vám zdají moderní a humánní anti
koncepční pilulky, způsobující těžké poškození jater?
A co se Vám, pane Nový, zdá moderního na umělém přerušení těho
tenství? Kdyby si před lety nechala Vaše matka udělatvinterrupci,
určitě by tu byl někdo jiný, kdo by teč zazpíval píseň toho, čí chle
be jí. Zkuste si půjčit knihu švédských autorů Nilssona, Fruhjelmové,
Sundberga a vvirséna "čakáme dietatko", již u nás vydalo v tomto roce
slovenské Vydavatelstvo Osvěta. Dobře se v této knize podívejte na
človíčka ve stáří necelých 3 měsíců, které lze bohužel i u nás
beztrestně a "odborně" zavraždit. To není ani králík, ani opice, ani
delfín, to je příslušník druhu, který si říká "homo sapiens" - člo
věk rozumný /což Vám potvrdí i lékaři - tento človíček má stejné slo
žení buněk jako Vy nebo já, takovým složením buněk se nemůže pochlu
bit žádný' jiný tvor na této planetě/. Já vím, namítnete, že tento
a

človíček je trošku odlišný od novorozeného dítěte* Jenže zkuste ved~
le sebe postavit bekněme pětiletého chlapce a jaké uvidíte rozdíly:
Vám rostou vousy a snad i padají vlasy
- jemu ne,
Vy máte druhé nebo i MtřetíM zuby
- on teprve první,
Vy jste pravděpodobně schopen zplodit dítě
- on určitě ne,
Vy máte volební právo
- on ne,
Vy jste schopen napsat článek do novin
/a jaký, panečku, Článek/
- on ne.
Chcete mi snad říci, pane Nový, Že díky těmto rozdílům máte
větší PRÁVO NA ŽIVOT než toto malé dítě?! Co se V á m na umělém pře
rušení těhotenství, interrupci, vraždě nenarozeného dítěte /říkejte
tomu jek chcete/ zdá pokrokového, moderního? Já si myslím, že zde
je kategorický a "nepružný" postoj Vatikánu zcela na místě.
Pále má prý Vatikán i papež Jan Pavel II. stejně "nevhodné"
výhrady proti rozvodům. Podívejte se, pane Nový, když jsem se já před
6 lety ženil, tak nám státní úředník na radnicí mimo jiné říkal, že
rodina je základem státu. Jakou myslíte, že měl na mysli rodinu?
Rozvedenou? Pěti, které vyrůstají bez otce? Matky, které od rodiny
odejdou za"hlasem srdce"? Manžele, kteří na sebe před dětmi hážou
svoji nenávist? Takovou rodinu asi na mysli neměl, i když se u nás
rozvádí každé třetí manželství /ale to jsou patrně dle Vás ta nej
pokrokovější a nejmodernější manželství/. A jestli chcete opravdu
vědět, proč katolická církev nepovoluje rozvod manželství, tak si
zajděte do kostela na nějakou katolickou svatbu. Uslyšíte zde, že
si manželé před Bohem slibují věrnost a lásku a že spolu vydrží
dobré i zlé až do smrti. Vy opravdu, pane Nový, nechápate význam
slova SLIB? To je smutné, Je to stejně smutné jako to, že se na svě
tě nedodržují mezinárodní sliby a úmluvy. Jenže jak mají lidé dodr
žovat sliby dané příslušníkům jiného národa, jiné rasy, jiné barvy
pleti /i když tohle člověk spíš pochopí/, když nedokáží dodržet slib
daný vlastnímu partnerovi, kterého si sami vybrali a který by jim
měl být nejbližší? A to, že chce někdo zrušit opravdu čestné dodržo
vání manželského slibu a papež mu to nechce dovolit, má být "rdou
šení svobodného mínění v církvi?" a "narušování svobody svědomí"?
Opravdu, velmi svérázný nózorl
Pane Nový, Je opravdu zábavné sledovat, jak Vy, komunistický
novinář, lkáte nad osudem jezuitů, kteří si údajně dva roky nemohli
sami zvolit svého generála. Jenže patrně zapomínáte, že za prvé je
zuité spadají do katolické církve a tedy pod papeže, a za druhé kdo o jezuitech skutečně něco ví, co například znamenali pro naši
kulturu a co dokázali v celém světě, toho svým pomlouvačným Člán~ •
kem těžko vyvedete z míry a těžko bude takový člověk litovat, Že
papež zasáhl do volby jejich představeného. A kdo o jezuitech ví
jen to, co se dočte v našich novinách, časopisech a učebnicích dě
jepisu, řekne si - dobře jim tak i
Hodně pochybné jsou i výroky, které vkládáte do úst Richardu
McBrienovi, kardinálu A. Simonisovi i, jak píšete, "mnohým teologům".
Dle mého názoru jsou to výroky vytržené ze souvislosti, jež díky to
mu dávají jiný význam, než jim dávali tito lidé. Je všeobecně známo,
že tímto způsobem lze v novinách udělat z černého bílé a naopak.
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Pane Nový, dokažte demokratičnost Vašeho listu tím, že zajis
títe uveřejnění plného znění mého dopisu, a zároveň a ním můžete
na stránkách HP polemizovat /i když o této možnosti silně pochy
buji, presto - kdyby se to podařilo, zavčas mi o tom napište, abych
si mohl HP obstarat/.
Nechtěl jsem Vás, pane Nový, žádnou částí mého dopisu urazit«
Jestli se tak stalo, hluboce se omlouvám« Cílem mého dopisu bylo,
abyste se nad tím, co do RP píšete, trochu více zamyslel a uvědo
mil si, kdy svou prací přispíváte pouze ke zlu, k rozporům mezi
lidmi, mezi příslušníky různých vyznání, k tomu, že jeden člověk
vidí na druhém jen to špatné, a abyste se naopak snažil svou prací
budovat pokoj a mír na celém světě i v lidských srdcích. To je dle
mého názoru pravé poslání Vaší novinářské práce. Věřím, že se Vám
to bude stále více dařit a jsem

a pozdravem
řidič autobusu, Morava
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Svobodné slovo 16. 1 0 . 1986 o připravované
novele zákona •..

... Tato metoda má i další výhody.
Obejde se prakticky bez pracovní neschopnosti, navíc samotný výkon
je podstatně levnější ...
... Shrňme si tedy závěrem hlavní přínos nové právní úpravy.
Sníží se administrativa a národních výborů a jejich komisí v sou
vislosti s odstraněním rozhodování o povolení Či zamítnutí inter
rupce. Je možné předpokládat i to, že ubude trestných činů vraždy
novorozence matkou. To se týká zejména velmi mladých žen, které
mívají obavy, že se jejich těhotenství při projednávání před ko
misí veřejně prozradí. V oblasti morální^jde^o faktické naplnění
práva ženy rozhodovat o počtu dětí v rodině i o době jejich na
rození. Mělo by ubýt i sňatků uzavíraných jen proto, že partnerka
je těhotná. A samozřejmě hlavní přínos je v oblasti zdravotní,
ochrapa zdraví žen a snížení rizika poruch zejména u těch, které
dosud nerodily.

Zpráva o schválení novely zákona
o umělém přerušení těhotenství v ČNR dne 20. 10. .1986

3 plnou odpovědnosti
Jménem vlády ČSR předložil pak ministr zdravotnictví ČSR J.
Prokopec poslancům návrh zakona ČNR o umělém přerušení těhotenství.
Ujistil jeA že vláda při přípravě novely zákona důkladně analyzo
vala stupen rozvoje naší socialistické společnosti, úkoly a cíle
zdravotnické, sociální, hospodářské a kulturní politiky, stejně ja
ko možnosti poskytované současnou lékařskou vědou a naší zdravotnic*
kou praxí. Vláda je přesvědčena - prohlásil ministr - že dosažený
stupeň vývoje naší společnosti poskytuje dostatek předpokladů a zá
ruk pro to, aby ženy mohly svobodně a samostatně projevit svou vůli
a rozhodovat, zda chtějí své těhotenství zachovat Či nikoliv. Navr
hovaný zákon vytváří zároveň potřebné možnosti, aby se v široké
gynekologické odborné praxi mohla uplatnit moderní metoda provádění
interrupcí - tzv. miniinterrupcí. Tato metoda výrazně zvyšuje stu
peň ochrany zdraví žen.
Ve zpravodajské zprávě k návrhu zákona poslankyně E. Hálfcová
konstatovala, že snaha lidí určovat a regulovat počet svých dětí je
neoddělitelnou součástí moderní civilizace. Při řešení otázek umě
lého přerušení těhotenství je však třeba mít na paměti, že každé ta
kové přerušení je nežádoucí, je zásahem do organismu Ženy. Snahou
naší společnosti musí proto být předcházet těmto jevům a vést zejmé
na mladou generaci k plánovanému a odpovědnému rodičovství, jak je te
také zdůrazněno v paragrafu 1 a 2 návrhu zákona.
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Za základní přínosy nové úpravy označila poslankyně L* Faltýnková v diskusi svobodné rozhodování ženy o jejím mateřství, výraz
né omezení rizika zdravotních následků umělého přerušení těhotenství
a především možnost skutečně plánovaného a odpovědného rodičovství.
0 zkušenostech z prací interrupčních komisí a z gynekologické praxe
hovořila poslankyně M. Černá. Spolu s přijetím zákona je nezbytné
prohloubit výchovu k plánovanému rodičovství, podtrhla ve svém vys
toupení poslankyně M. Němcová.
Plénum ČNR vládní návrh zákona ČNR o umělém přerušení těho
tenství jeonomyslným hlasováním schválilo.

Lidová demokracie 21. 10. 1986
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Michaelu Freiové Lidové Demokracii
Praha, 21. října 1966
Redakce
Lidové demokracie
Poštovní schránka 85
120 78 Praha 2
Týká se: referátu ze sasedání ČNR * 20.10.1966
Vážená redakce,
v dnešním čísle Lidové demokracie sá dočítám, Že plénum
ČNR "jednomyslným hlasováním schválilo" novelu zákona o tzv.
umělém přerušení těhotenství«. Není mi jasné, zda "jednomyslná*
znamená v tomto kontextu totéž, co "jednohlasně"•
Očekávala bych, že přinejmenším ti poslanci, kteří jsoU
členy Vaší strany /sdružující oceány křestanského světového
zořu/, budou hlasovat proti této novele.
Proto Vás prosím, aby Váš list přinesl podrobnější referát
o průběhu příslušné rozpravy, aby si čtenáři mohli učinit obraž
o tom, nakolik diskuse mezi poslanci skutečně odráží různost mí-»
není našeho obyvatelstva na tuto závažnou otázku.
Kromě toho považuji Váš referát za nedostatečný v tom smyslu,
že vyvolává dojem, jako by z pléna ČNR , čítajícího 200 hlav, ne
zaznělo jediné upozornění na spolačonsko-mravní důsledky této
novely. Naopak se zdá, - patrně jen díky přílišnému zestručnění
- z referátu vyplývat, že někteří' posJanci /zde konkrétně poslan
kyně Faltýnková/ pokládají umělé přerušení těhotenství za "možnost
skutečně plánovaného a odpovědného rodičovství", tedy za antikon
cepci, a mají tudíž ne jasno o základních pojmech této problematiky.
Podrobnější referát, za který se přimlouvám, by jistě pro
spěl informovanosti čtenářů i jejich důvěře v odpovědné rozhodování
našich zákonodárných orgánů.

S díky

Michaela Freiové
Štěpánská 42
110 00 Praha 1
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Z tiskové konference ministře zdravotnictví ČSR

"Svobodné rozhodování ženy o jejím těhotenství a mateřství
může vést v prvních letech Uplatnění nového zákona ke zvýšení ,
potratovosti, zejména u mladých svobodných Žen. To však ve svých
důsledcích nepovede ke snížení plodnosti, ale k odkladu mnohdy
předčasného sňatku a nerození prvního dítěte aa pozdější dobu,
což je v mnoha ohledech Žádoucí."

' /Zdravotnické noviny

30 .

10. 1966/

Neodeslaný dopis
/Nový život, Řím, prosinec 1966/
Adresováno pí MUDr. M* Černé, která ha zasedání Č N R vobhajo
vala přijatý zákon, týkající se interrupce, a jej odůvodňovala
dnes v televizi.,
...Udávala jste jako důvod, že není důstojné pro ženu, aby
chodila před interrupční komisi. Bylo by správné, kdybyste dodala,
že už tsarý zákon byl chybný, a že není vůbec důstojné na interrup
ci chodit. Ovšem zde musím dodat, že tyto ženy, které na interrupci
chodí, dávno důstojnost ztratily. Důstojné je těhotenství a správ
ná výchova dětí. To tvoří důstojnost rodiny a důstojnost státu. Ta
neštastná žena bude vždy morální na dně a my jí máme pomoci a ne
ji tlačit níž. Nakonec o je^ím poklesku bude vědět obvodní lékař,. •
kam musí jít, jeho sestra, úřednice, leterá vypisuj« kartu, ůaboratoř, internista, kam bude poslána, na žadánce bude jako diagnóza
uvedeno: "Před interrupcí” a pak lékaři a sestry, kteří budou u
výkonu. Jenže nemusí mluvit, nepoteče bláto, ale poteče krev.
Ohánět se statistikou OSN je holý nesmysl. Nechce zlehčovat
tuto statistiku, ale všichni víme, že když.něco s něčím srovnáváme,
něco vyjde. Víme také, že i nejlepší statistika je zatížena urči
tou chybou. Zde je chyba subjektu, který je vyslýchán. Chjšli jste
dítě nebo nechtěli? Matka může říct pravdu, ale nemusí. Uz medici
v 3. roce studia se učí, že při určitých infekčních chorobách,
které matka během těhotenství prodělala, nebo srdečních vrozených
vadách apod. přichází v úvahu narození nemocného dítěte. To ale
není důvod k interrupcím. To by znamenalo, že by dítě, které se
matce narodí zdravé a vážně onemocní hěhem života, patřilo usmrtit?
Navíc jsou brána ve statistice OSN státy, které jsou přelid
něné, nebo primitivní, z kterých si náš stát přece nebude brát
příklad. To už je za námi, že byly státy, které vraždily své děti;
naposledy nacismus, on rozhodoval, kdo má žít a koho poslat do
plynové komory.

Řekla jste dále, že žena má nezadatelné právo rozhodovat o
tom, jestli si dítě ponechá, něho dá pryč* O muži jste se zmínila
jen letmo. Vzpomněla jsem si na chlapce, který včera přišel za
mnou psychicky na dně a svěřil se mi, že jeho dívka je těhotná a Že
je před interrupcí. On si dítě chce ponechat! jeho bratr m á nád
herné dítě a on se na své dítě nesmírně těší. Přišel pozdě - dítě
bylo už pryč.
Nezdá se vám, Že jste muže z tohoto zákona vyloučili? Nezdá
se vám, že záležitost povolení interrupce je vlastně záležitostí
tří žijících osob, které mají do toho co mluvit: otce, matky a dí
těte ,neboli jak vy opatrně říkáte - zárodku dítěte? Ptalo se OSN
těch "nechtěných dětí", jestli by chtěli, sby je rodiče'Zabili,
než se narodí? A tyto děti mají hlavně do toho co mluvit, protože
se jedná o jejich život. Život otce, život matky a život dítěte.
Který se rozhodnete zabít? Ten, který vám nebude odporovatl To
už jste se rozhodla.
Jaké jsou parametry pro dětif které se "povedly" a které ne?
Je známo, že 30 % lidí není psychicky zdráva; kam patří tyto děti?
Jsou sledovány během života? Myslím tím děti, které vy jste uvedla
jako nezdravé, protože přišly do rodiny nechtěně. Kam se počítáte
vy, vážená paní doktorko? Mezi povedené nebo nepovedené? A kdo vás
bude objektivně hodnotit? Ty děti, které se chystáte zprovodit ze
světa, by se vám určitě rády vyhly, kdyby to álol
Televize jde dál. Redaktorka vám dává otázky a nekomentuje.
Nikde není potlesk, nikdo se na vás neusmívá. Usmíváte se sama,
i když se vaše levá ruka na opěradle několikrát nervózně zachvěla.
Ze by přece jen svědomí?
vS pozdravem a přáním, aby vaěe svědomí přece jen promluvilo
aspoň k vám

Vede posluchačka - lékařka

25. 10. 19 dó
Nový život /Řím

12-1986/
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První ohlasy v tisku

Zákon v zájmu žen

*

Jedním ze zákonů, které schválila v pondělí Česká národní
rada, je i Zákon o umělém přerušení těhotenství. Nabývá účinnosti
1. ledna 1937. Je to zákon, o kterém se dlouho diskutovalo 8 při
pravoval se s plnou odpovědností všech zúčastněných orgánů včetně
poslanců. Pochopitelně že hlavní slovo k němu řekli zdravotníci.
Péče o dítě a m tku a rodiny s dětmi je u nás věnována mimo
řádná pozornost. Patří sem různé sociální výhody, jako je mateřská
dovolená, mateřský příspěvek, přídavky na dšti, péče o ženu v těho
tenství a patří sem i přístup k umělému přerušení těhotenství.
Mohou k němu být různé důvody, zdravotní, sociální, ale může se i
stát, že žena dítě nechce*
Když byl schvalován podobný zákon v roce 1957, jeho posláním
bylo především zamezit nelegálně a mnohdy tedy i neodborně prová
děným potratům, a tím také poškození zdraví ženy, někdy i úmrtím.
Nový zákon také myslí především na zdraví ženy, ale jde dál,
dává ženě opravdu možnost svobodného rozhodování o budoucím mateř
ství. Umožňuje, aby se v široké gynekologické praxi uplatňovaly
moderní metody provádění interrupcí, takzvané miniinterrupce, při
nichž musí být lékařský výkon proveden v co nejranějším stadiu
těhotenství. Zkušenosti nejen naše, ale i světové prokazují, že
zatímco při tradičně prováděném umělém přerušení těhotenství se
komplikace vyskytovaly v dvaceti až třiceti procentech případů,
při minihterrupcích se vyskytují mezi čtyřmi až pěti procenty.
Proto se také ruší činnost dosavadních interrupčních komisí, nebot
nová metoda vyžaduje co nejrychlejší lékařský zákrok a pokud .tomu
nebudou bránit nějaké zvláštní zdravotnické důvody, rozhodne si o
něm žena sama.
Během projednávání návrhu zákona ve výborech České národní
rady psali čtenáři do redakce a aniž by chtěli právo ženy nějak
omezovat, připomínali možnosti, které může přinést život. Nová me
toda sice případné komplikace výrazně snižuje, nicméně je úplně
neodstraňuje. Mají pravdu. Každé umělé přerušení těhotenství je
nežádoucí, nová moderní metoda je jen šetrnější ke zdraví ženy.
Proto zákon připomíná, že umělému přerušení těhotenství je třeba
předcházet výchovou a vhodnou antikoncepeí, která se bude posky
tovat zdarma.
Interrupční komise v devadesáti pěti procentech vyšly žadatelkám vstříc a interrupci povolily. Není tajemstvím, že když žadatelka dítě nechtěla, "našla" si důvod, který komise nakonec mu
sela uznat.
Dítě má být na svět vítáno, rodiče se mají na ně těšit. Průz
kumy také prokázaly, že nechtěné děti jsou často psychicky, citově
i jinak labilní, což se nepříznivě promítá do jejich života. Jistě
se dá namítnout, že mnohá matka je dnes ráda, že jí kdysi komise
nepovolila interrupci a dítě se narodilo. Kdoví, zda by ještě
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někdy nějaké měla. Dnes by Seně měl poradit lékař, kterého bude
žádat o zákrok, měl by ji informovat o všem možných následcích,
protože nikde není zaručeno, že právě ona nebude patřit do oněch
čtyř až pěti procent žen, které i při moderní metodě umělého’ •
přerušení těhotenství budou mít zdravotní komplikace*
. ' Nově přijatý zákon nedává ženě jen možnost:svobodného roz
hodování, ale také od ní vyžaduje, odpovědnost,*když ne k ničemu
a k nikomu, tak alespoň ke svému zdraví. Bylo ..by však pozdě,-s ní
o tom hovořit, .až když je třeba vzniklou situaci řešit. O ž5.votnich zásadách a odpovědnosti je třeba hovořit už s dětmi doma
v rodině^ ve škole. A to nejen S' dívkami, ale i's chlapci, proto
že odpovědnost se týká obou partnerů."

Zdena Štěpánková

Rudé právo 22. 10. 1966

V zájmu žen i společnosti1
"Zákon znamená výrazně humánnější řešení umělého přerušení
těhotenství se zvláštním zřetelem na ochranu života a zdraví ženy
a v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství ... V konstatovala
na třetí schůzi ONR poslankyně Eva Hálková. "Proti dosavadní úpra
vě je přínosem jak v morální, tak v klinické i ekonomické oblasti."
Tvorba 45/1986

-
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Dítě ano, či ne - jen budoucí matka a otec mohou rozhodnout

... Tato novelizace má za cíl zjednodušit administrativní
řízení kolon umělého přerušení těhotenství. Nikomu však nebrání,
aby zaujal k interrupci s"új vlastní postoj. Interrupce i nadále
zůstává věcí svědomí a vědomí každého, což může být ovlivněno
různými životními názory a postoji.
... Z množství dopisů přišlých do redakce vyolývá jedno:
psali nám téměř sami muži, všichni bez výjimky proti interrupcím
jako takovým...
... Jestli^nechceme mít zbytečná těhotenství, mělo by se hlav
ně vychovávat, čím dřív začneme, tím lépe. Chci svým dvěma dětem
přiblížit co nejlépe problémy kolem dospívání a prvních lásek.
Říci jim, že dvěma mladým lidem může být spolu hezky, aniž spolu
musí spát. A když už, tak at se to děje s co nejmenším rizikem.
Ale kdo mi s tím pomůže? Nezůstanu sama?
Mladá fronta ¿5. 10. 19S6

*0

Dopis Josefa Zvěřiny .
předsednictvu Čs. strany lidové a poslancům Čs. strany lidové

V Praze 1. listopadu 1986
Zprávu Lidové demokracie z 21. 10. 1986 o projednání zákona
ČNR o umělém přerušení těhotenství, znění původní zprávy ministra
zdravotnictví ČSR J. Prokopce a výsledné jednomyslné přijetí tohoto
návrhu 20. 10. 1986 možno pokládat za autentické.
Obsah této zprávy je úděsný: připadá mi jako ortel smrti pro
..statisíce utracených životů rodně a miliónové krveprolití v budou-»
cnosti. Na protest kardinála arcibiskupa Tomáška, skutečného mluv
čího katolické církeve v této zemi, na protestní hlas kolem osmi
tisíců podepsaných občanů nebyl vzat zřstel: vládě a ČNR nestojí
za zmínku, jako bychom nebyli plnoprávnými občany této země.
Další smutná skutečnost je, že se mezi poslanci lidové strany
nenašla žena nebo muž, křestanka nebo křestan, který by se odvážil
hlasovat proti. Svého mandátu užili proti mravnímu cítění křestanskému i proti etickým zásadám mnohých nekřestrnů. Jsou spoluvinnými na všech umělých potratech a jejich důsledcích. Pokud jsou kato
líky, měli by vědět, že katolická církev potratové praktiky od po
čátku odsuzuje, že nový církevní zákoník vyslovuje trest vyloučení
z církeve těch katolíků, kteří potrat uskuteční /ken. 1598/ a ny
nější papež neopomine příležitost, aby toto maření lidského živo
ta zatratil. Poslanci CSL se zpronevěřili důvěře, kterou jim snad
katolíci věnovali, takže se klade otázka dalšího členství v této
straně.
Uveřejněné znění zprávy ministra zdravotnictví pokládá umělé
přerušení těhotenství za vrchol rozvoje socialistické společnosti.
Zdá se však opak pravdou: je to nejhlubší úpadek. Co bylo dříve
pokoutní hanebností a trestní čin, je nyní vrcholnou možností lid
skou? Je "úkolem a cílem zdravotnické, sociální, hospodářské a
kulturní politiky", jak pokračuje novinářský styl, zabíjení lid
ských zárodků? "Možnosti lékařské védy a naše zdravotnická praxe"
/tanze/ mají sloužit mravní a fyzické likvidaci národa? Zdravý lid
ský rozum a křestanské svědomí se bouří a pravém takové fráze od
suzuje.
"Dosažený stupeň vývoje naši společnosti poskytuje ženě dos
tatek předpokladů a záruk pro to, aby ženy mohly svobodně ... roz
hodovat, zda chtějí své těhotenství zachovat či nikoliv" /tamže/.
- Ale tu přece nejde jenom o těhotenství ženy. Tu jde o život druhé
ho člověka! Zákon poskytuje možnost a dokonce záruky tento život
svobodně vraždit. O tom malém človíčkovi ani slovo...
¿mi slovo o tom, kdo má spoluúčast na /nežádoucím/ těhotenství
ženy. Ani slovo o tom, jakou má odpovědnost a vinu
m u ž ! Zase
na svou "svobodu" doplácí na tomto stupni vývoje socialistické spo
lečnosti jen a jen žena.
Ani slovo o tom, jaké důsledky a následky má tato "široká gy
nekologická odborná praxe" /tamže/ pro ženu a její zdraví, pro man
želství, pro rodičovství, pro celý mravní život našeho národa! Tyto
"záruky" odstraňují prakticky všechny zábrany etické imperativy mluví se podbízivě jenom o "samostatném projevovaní vůle ženy" /tamže/.
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V rozporu a těmito chvalořečmi n»d hrobem národa se ozvala
jediná vážná a rozumná slova /stále podle UĎ/ poslankyně E. Málkové*
Nevím, za jakou stranu je v ČNR, stačí, že mluví za rozum a mrav
nost: "Každé takové přerušení těhotenství je nežádoucí, je zásahem
do organismu ženy. Snahou naší socialistické společnosti musí pro
to být předcházet těmto jevům a-vést zejména mladou generaci k
plánovanému a odpovědnému rodičovství". Tukové přerušení, tedy i
miniinterrupce, kterou velebí citovaná zpráva ministra zdravotničtí
ví jako "metodu, která výrazně zvyšuje stupeň ochrany zdraví žen",
je zásahem do organismu ženy nežádoucím, tedy nezdravým a neblahýmTato konatatace je porážkou celé rétoriky původní zprávy pana
ministra zdravotnictví. Kladně je třeba hodnotit ve zpravodajské
zprávě poslankyně E. Hálkové a též poslankyně M. Němcové, že upo
zorňují na prohloubení výchovy k plánovanému rodičovství a odpo
vědnosti vůči interrúpěním vymoženostem a "přínosům nové úpravy"
/posl. L. FalLýnková/.
Hodnotíne-li morálně umělé přerušení těhotenství z jiných než
lékařských důvodů /tedy i miniinterrupci, jak se se strojenou ne
vinností říká/, j e t o
z l o , proto není zásadně dovoleno. Všech
ny omluvy a výmluvy musí ustoupit jinému "stupni vývoje" a jinému
řešení. Nemohou obstát protidůvody osobní, tím méně společenské.
Zbavit se osobních nesnází za cenu vraždy ubíjí morálku, otcovskou
odpovědnost, mateřský cit a lidskou důstojnost. Důsledky tohoto
"dobrodiní" jsou už patrny - a budou katastrofální. Společenské
důvody jsou ještě pochybnější: přelidnění u nás rozhodně nehrozí,
není proto třeba vylidnění. "Nežádoucí dítě", tj. dítě zbavené na
děje na rodičovskou lásku a rodinné prostředí má být předmětem
starosti společnosti, nikoliv odstraněno zabitím. Všechna věda je
povolána k tomu, aby hledala prostředky života - ne smrti.

Proto jménem lidství a křesťanského svědomí jsou voláni k
odpovědnosti všichni lidé, všichni, kdo se podílejí na tomto záko
nu, především poslanci lidové strany, jsou-li v ní ještě křesťané*
Provinili jste se proti naší víře a proti národu. Nyní aspoň nap
něte všechny síly, abyste svůj hřích částečně napravili. Podnikněte
vše, co je ve vašich silách, aby "dobrodiní" tohoto zákona nebylo
používáno. V podstatě to, co řekla E. Hálková. Konkrétně by to asi
znamenalo toto:
1. Usilujte všemi prostředky o všeobecnou úroveň mravní celého
národu.
2. Věnujte pozornost správné výchově sexuální, předmanželské,
výcíiově mladých k otcovství a mateřství.
3. Mluvte pravdu o potratech a starejte se o to, aby jejich
hrůzné nelidskost nebyla zatajována.
4. Využívejte všech možností k vážnému uskutečňování "plánovaného^rodičovství".
5* Nechť se společnost ujme "nežádoucích dětí". Na tomto poli
prokázaJ_y lidstvu nezměrné služby katolické řády! Dnes je
toho světlým důkazem Matka Tereza a její Sestry lásky. U
nás byla řádům činnost pozastavena nebo omezena. Místo lid
ské lásky nastoupila interrupcní technika.
6. Využívejte všech možností /televize, rozhlas, tisk, přednášky
atd./, aby rostla "kultura srdce a civilizace lásky".

•
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Jsem přesvědčen, Že tato slova jsou zcela lidská, tak aby
s nimi mohl souhlasit čestný a rozumný člověk, bez rozdílu stra
nické příslušnosti nebo vyznání. Samozřejmě, že my katolíci musíme
usilovně rozvíjet nejen tyto možnosti, ale ještě naše vlastní
duchovní prostředky pro čistý a krásný život mládeže, aby vyústil
do štastného života v rodinách.

Dr. Josef* Zvěřina
Pravoúhlá 45
150 00 Praha 5

• 43 -

Výhrado svědomí zdravotníků

Pro věřícího katolíka je vážnýmvpřestoupení» Božího zákon*
každá spoluúčast na potratu a zároveň je vážným porušením mrav
ních principu, na nichž se zakládá církevní společenství. Proto
se mohou věřící zdravotničtí pracovníci dostat do rozporu svědomí*
konájí-li službu na gynekologických odděleních, ale také jako anes
teziologové a konončně při rigorózním chápání spoluúčasti i jako
konsiliari. Ale odpor k potratům nemusí být vázán pouze konfesijně;
konec konců odporuje potratářská praxe i Hippokratově přísaze.
Naskytuje se tak otázka, zda lze oddělit např. provoz porodnice od
potratářské praxe a jak je možno tento rozpor řešit z hlediska
zdravotníka bez opuštění oboru a pro společnost bez plýtvání kva
lifikovanými silami pracovníků.
K této problematice je významná výměna dopisů m e 2 i mladou
lékařkou a ředitelem právního odboru Ministerstva zdravotnictví
O SR. a soudně projednávaný případ zdravotní sestry dozefiny Kubišové*
o němž rovněž přinášíme podrobnou zprávu.

Dva případy
k otázce "výhrady svědomí 11 zdravotnických
pracovníků
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Ministerstvo zdravotnictví ČSR
w o Piecka 9tí
P r a h a
101 00

1 O

-

Vinohrady

Vážení,
jak jsem se dočetla v tisku, v pondělí 20. 10. 19d6 schvá
lila ČNR novelu zákona č. 68 z roku 1957 o umělém přerušení tuho
tenství. Zajímalo by mě, kdy a kde bude celé znění novely zveřej
neno, abych se s ní mohla seznámit.
Zároveň by mě zajímalo, zda lékaři, kteří provádění inter
rupce považují za neslučitelné se svým svědomím a přesvědčením,
mají právo jakoukoliv účast na interrupcích odmítnout, a přitom
vykonávat praxi v oboru gynekologie - porodnictví nebo anestezio
logie bez rizika, že budou mít v zaměstnání různé těžkosti /pro
neplnění příkazu nadřízeného atp./.
x-okud lékaři toto právo mají, mělo by být jasně formulováno
v prováděcích nařízeních výše zmíněné novely interrupčního záko
na. Bude tomu tak?

Srdečně Vás pozdravuji a těším se na Vaši odpověá

MUDr. Dagmar Křížková
Jablonecká 411
Praha 9 - Prosek
190 00

V Praze 2tí. 10. 1906
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V Praze dne 11. listopadu 86

Paní
IvluDr. Dagmar
K ř i ž k o v á
Jablonecká 411
190 00 P r a h a
9 ~ Prosek

Věc: Nová právní úprava umělého přerušení těhotenství * dotaz.

K Vašemu dotazu ze dne 28. 10. 1986 o nové právní úpravě umě
lého přerušení těhotenství sdělujeme, že tak jako jiné právní před
pisy, budou i zákon o umělém přerušením těhotenství a prováděcí vy
hláška ministerstva zdravotnictví ČSR vydány ve Sbírce zákonů ČSSR
a to v částce 22 a 24.
Pokud se týká Činnosti zdravotnických pracovníků, jsou jejich
povinnosti ve zdravotnictví stanoveny zákonem č. 20/1966 Sb., o
péči o zdraví lidu. Podle § 55 odst. 2 je každý zdravotnický pra
covník povinen zejména vykonávat své povolaní v rozsahu a způsobem,
pro něž zásady určuje ministerstvo zdravotnictví. Tyto zásady jsou
vyjádřeny v obecně závazných právních předpisech. Jejich neplnění
znamená porušení pracovní kázně a důsledky, které stanoví zákoník
práce.
,
' < '• • —'
■•••
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2® ministerstvo:
JUDr. Zdeněk

Z e m a n , CSc

ředitel právního odboru

Za správnost vyhotovení:

v.r.

4*

*
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Bratislava X

•••' ' -

Zahradníčka 1 0
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súd

B r a t i s l a v a

lTavrhovateíka: Josef ína
K u b i š o v á , zdrav sestra
bytom: 96O Ol Zvolen, Zápotockého 19

Odporca:

ÍSD -

ijstav železničního zdravotnictva
Východnej dráhy, 813 61 Bratislava
Klemensova ul. Ó
•• ■
'■{ :*

N á v r h
...

na zruáenie kárného opatřen ia
dvojmo, 1 # příloha

U odporcu pracujem od 1* 3 . 1985 eko zdravotně sestra. V zdravotníctve pracujem celkove 20 rokov.- Moj pracovní -poměr k odporeovi
je založený pracovnou zmluvou na dobu neurčitá. Podía svojej kvalifikácie som všeobecnou zdravotnou sestrou, nemám kvalifikaciu na
Specializované zdravotnické odbory.”O odporcu pracujem v zavodnej
ambulancii so všeobecným zameraním. Sídlo ambulancie je vo Zvolene
při železničných opravovniach a strojórňach.
Dna 2. 6.. 1936 mi. oznámila vrchná sestra OÍga Borguíová, že
od 4 . 6 . 1986 mám zástupbvaí zdravotnú sestru na gynekologickéj ambu
lancii počas jej dovolenky.
Prácu na gynekologickej ambulancii som odmietla. Súčasne som
oznámila vrchnéj sestře, že som ochotná zastupovat na ktoromkoívek
inom odděleni a tiež som oznámila mená kolegyň, ktoré boli ochotné
zastúpit zdravotnú sestru na gynekologickom oddělení* Napr. zdravot
ně sestra, t.’ č* pracujúča na zubnom oddělení má špecializáciu pře
gynekologické, oddelenie a ako som informovaná, bola priam přijímaná
n a ’ambulanciú vo Žvolene a tým, aby pracovala na gynekologickom od
dělení* v.
•
Vrchná sestra trvala, aby som ja zastupovala na gynekologickom
oddělení. Ja som naáalej odmietla a v dósleku toho mi odporca udě
lil kárné opatrenie podlá § 4 ods. 1 . písm..c/.Disciplinárneho poriadku pře pracovníkov železnic - odňatie výkonnostných odmien na
čas dvoch mesiacov. Kárné opatrenie som převzala 2 3 . 6 . 1986.
D o k a ž :

kárné opatrenie, ktorého fotokópiu přikládám.

Skutkovým dovodom kárného opatrenia je moje odmietnutíe práce
na gynekologickom oddělení, ktoré sa v k ó m o m opatření charakteri
zuje ako nezlučiteíné a postojom socialistického zdravotnického pra
covníka.
Ako uvádsam vyššie* nemám odborotf špecializáciu pře prácu ne
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gynekologickom oddělení a táto skutečnost bola jedným 2 dovodov mojho odmietnutia préce na tomto oddělení* Hlavným dovodom moho odmietnatí bolo a je moje presvedčenie* Som veriaca a umělé preruěenie tehotenstva^je v príkrom rozpore 3 mojim přesvědčením aj s doktrínou
katolickéj cirkvi, ktorej som členkou. Na gynekologickóm oddělení,
kde som mala podía příkazu vrchnéj sestry pracovat, sa bežne vykoná
vají! přípravy pre umělé prerušenie tehotenstva, prx krorých by som
musela vykonávat jednotlivé úkony.
Podía čl* 111 základných zásad Zékonníka práce> výkon práv a
povinností vyplývajících z pračovnoprávnych vztahov musí byt v súlade s pravidlami socialistického apolužitia. V danom případe odoorca
mohol zabezpečit zastupovanie na gynekologiekom oddělení inou sest
rou bez akejkoívek újmy na plynulosti prevádzky ambulanci© a mna mohol určit na 2astupovanie na inom oddělení* Odporca však úmyslné
trval, aby som ja zastupovala na gynekologickom oddělení, pretože ma
chcel dostat do rozporu zo zásadami mojho presvedčenia, ktoré je
chráněné Ústavou ČSSR. V tom byl postup odporcu v rozpore s cit.
článkom základných zásad ZP.
Z uvedených dovodov pokládám kárné opatrenie za neplatné a
navrhujem, aby aud uložené kárné opatrenie zrušil*
odporcu nie je
zriadená rozhodcovskó komisia, preto preskúmanie kárného opatrenia
podlieha rovno sudu.
Navrhujem, aby súd vyniesol
u z n e s e n i e

:

Súd zrušuje kárné opatrenie z 13« 6. 1986* Odporca je povinný
zaplatit navrhovateíke trovy konania.

Zvolen, 30. 6* 1986

Jozefína Kubišová

-

43

-

• o p i s *
;* ? -

•'

U z n e s e n i e

13 C 90/86
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Qbvodny súd Bratislava 1 v senáte zloŽenomýz předsedu senátu
JUDr. Pavla Begina a sudcov: Magdalény Štibravej a Alžběty Šukorenej v právněj věci navrhovatela: Jozeíína Kubišová, bytom: Zápotoc
kého č. 19, Zvolen, zast. JUDr. Jánorn Čarnogurským, bytom ul. K.
Adlera č. 10, Bratislava proti odporeovi: ČSD - Východná dráha Bra
tislava o preskúmanie rozhodnutia o kárnom opatření rozhodol
/
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Súd rozhodnutie o kárnom opatření uložené navrhovatelovi podlá
ust. § 77 písm. c/Zók. práce zo dna 13. 6. 1986'
z r u š u j e . ; . -.
Odporca je povinný zaplatil na účet tunajšieho súdu 108,—
do 3 dní od právoplatnosti tohoto uznesenia.
O d o v o d n e n i e

Kčs

:

Návrhom zo dňa 1. 7. 1986 sa navrhovateíka domáhala preskúmania
rozhodnutia o kárnom opatřeni uloženým jej dňa 13. 6. 1<}86 náčelníkom Ústavu želosničného zdravotnictva, ktoré převzala dňa 23» 6. 1986
osobné. Poukazovala na skutočnost, že na gynekologická ambulanciu
odmietla nastúgit na zastupovanie z toho dovodu, že by..musela nevyh
nutné. vykonávat.'úkony smerujúce k prevontívnej přípravě umělého preřušenia tehotenstva, čo sa prieči jej náboženskému presvedčeniu.
Okrem toho poukazovala na možnost organizácie,
iným sposobom riešií
zastupovanie a tedy celkovo na rozpor konania odporcu s článkom III.
zásad Zákonníka práce v zmysle ktorých výkon práv a povinností musí
byt v súlade so zásadami socialistického spolužitia.
Odporca žiadal rozhodnutie o kárnom opatření potvrdil s poukazom na nesporné preukázané neuposlúchnutie příkazu navrhovateíkou i
formálnu správnost uloženého rozhodnutia.
Súd vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov konania, výsluchom svedkov MJDr. Emila Debnárika, OÍgy Borguíovej, Lívii Štefančíkovej, oboznamením sa s rozhodnutím o kárnom opatření zo dňa
13. 6. 1986, pracovnou zmluvou a pracovnou náplňou zdravotnej sestry
a speciálně zdravotnej sestry na gynekologickéj ambulancii, písomnými protokolmi z prejednávania porušenia pracovněj disciplíny s
navrhovateíkou a po tomto dokazovaní zistil tento skutkový stav:
Navrhovateíka na,základe pracovněj zmluvy zo dňa 5. 4. 1986
pracovala u odporcu /Ústav železničného zdravotnictva VD, ŽP Zvolen/
vo funkcii zdravotnej sestry.
Navrhovateíka začala pracovat v ambulancii so všeobecným zameraním, v případe potřeby zastupovala iné zdravotné sestry, napr. počas ich dovolenky, nakolko nemala špeciálnu kvalifikáciu na určitý
zdravotnicky odbor.
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Lna 2.6.1936 po návrate navrhovateíky z dovolenky jej oznámila
vedúca sestra OÍga Borgaíová /bezprostředná priama nadriadená/, že
pojde zastupoval počas dovolenky zdravotnej sestry túto na gynekolog
gickú ambulanciu, čo odmietla s 'tým, že vzhíadom na to, že na tejto
ambulancii sa zabíja život, prevódzajú přípravné úkony k umělému
prerušeniu tehotenstva, čo je v príkrom rozpore a jej náboženským
přesvědčením. Kavrhovateíke bola daná možnost uvedená vec si rozmysliet a příkaz veducej sestry plnit.
kríkaz navrhovateíka nesplnila ani na druhý den po osobnom pohovore u náčelnika polikliniky MLJLr. Lebnárika ani napriek prerokovaniu věci na ZV ROH odporcu, kde oznámila, že zotrváva na svojom sta
novisku, odovodnila tova uviedla, že zastupovanie by moxhlo byt riešená aj iným sposobom. Lna 2 j.6.1936 navrhovateíka osobné převzala
poštou doručené rozhodnutie o kárnom opatření zo dna 13.6.1935 podía ust. § 4 ods. 1 písm. c/ Lisciplinárneho poriadku pre pracovníkov
organizaci! železničnej dopravy "odňatie výkonnostných odmien na
čas dvoch mesiacov od 1. 7. 1986*'.
Podía ust. § 73 písm. a/ Zákonníka práce je pracovník povinný
pracovat svědomitě a riadne podía svojic díl, znalostí a schopností,
plnit pokyny nadriadených a dodržiavat zásady súdružskej spolupráce.
Podía ust. § 77 Zák. práce pri zóvažnom alebocpetovnom porušení
pracovněj disciplíny možno pracovníkovi uložit ako výchovný prostriedok niektoré z kárných opatření.
Podía ust. § 78 ods. 4 Zák. práce pri ukládání kárných opatření
sa prihliada k závažnosti porušenis pracovnej disciplíny, ku sou
seděné j škodě, k miere zavinenia, k okolnestiam, za ktorých k poruš*«*
niu pracovnej discipliny došlo a k doterajšiemu postojů pracovníka
m práci a k majetku v socialistickém, vlastníctve.
v Konaní bolo nesporné preukózané, čo nepoperala ani návrhová toíka, že nesplnila příkaz svojej bezprostředné nadriadenej, zastu
povat na gynekologickéj ambulancii ŽP Zvolen.
Sud dospěl k názoru, ze týmto svojim konáním sa navrhovateíka
dopustila závažného porušenia pracovnej disciplíny. Ako socialistic
ký zdravotnický pracovník si mohla a inala uvědomit následky svojho
konánia jednakvoči občanem, ktorých potřeba vyšetrenia a zdravotnej
opatery bola a je nevyhnutná i na gynekologickéj ambulancii a zároveň
i zodpovědnost voči ostatným spolupracovníkovu a vedeniu organizácie
v suvislosti s plněním úloh ako celku komplexně.
V konaní bolo preukózané, že potřeba organizácie si vyžadovala
zastupovanie na gynekologickéj ambulancii jednak výpoveáou svědkyně
OÍgy Borguovej ako vrchnéj sestry ako aj svědka M(JLr. Lebnárika náčelníka polikliniky. Z nich výpovede ako aj písoionej pracovnej
náplně zdravotnej sestry na gynekologickéj ambulancii sud zistil,
že povinnostou navrhovateíky počas zastupovania by bolo meranie pulzu, vyšetrovanie moču a krvi, vedenie dokumentácie, aplikovanie in
jekci! /svalových, kožných a pockožných/ a pod., teda v žiadnom pří
pade by sa navrhovateíka nepodieíaia na odborncýh úkonoch, resp. pří
pravách k umělému prerušeniu tehotenstva. Podstata práce navrhovateí
ky by spočívala v práčach a úkonoch, ktoré vykonávala ako sestra na
všeooecnej amoulancii.
V tomto smere nedošlo zo strany organizácie k porušeniu článku
III. zásad Zákoníka práce, v zmysle^ktorých výkon práv a pocinností,
vyplývá jde ich z pracovnoprávnych vztahov musí byt v sůlade s pravidla«*
mi socialistického spolužitia.
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Pri ukládání kárného opatrenia sa prizerá na zóvažnosť poruásnia
pracovnej disciplíny, na sposobenú škodu, na mieru zavinenia, na
okolnosti, za kterých k porušeni ti pr&conej disciplíny došlo a na
doterajší postoj pracovníka k práci a majetku.
Uvedenými kriteriami sa sud zaoberai a po ich komplesnom zvážení
aplikujúc ich na předmětný spor dospěl k závěru, že uložené rozhodnutie o kárnom opatření je noprimerane přísné.
Z výpovede svědkyně DorguJ.ovej a svědka Bebnárika mal súd preukázané, že navrhovatelka je dobrou pracovníčkou, ktorá sa nedopúšía»
la disciplinárryeh priestupkou, resp. porušení pracovněj disciplíny,
nebola jej uložená žínána výtka, resp. kárné opatronie, Zo strany
bezprostředné nadrladěnoj bola iba jedenkrát upozorňovaná na nedošla»
tok nie závažného charakteru«
Organizácia /odporca/ zabezpečila iným sposobom zastupovanie na
gynekologickéj ambulancii, teda nesporné možnost zastupovania
iným sposobom existovala, čiže v konečnom dosledku po zváženi tých-»
to skutočností, vzhíadom na použitý druh uloženého kárného opatrenia
ust. § 77 pí srn. c/ Zák. práce', sád uložené rozhodnut ie o kárnom opa-*
tEení ako nezákonné zrušil, možnost měnit kárné opatrenie súd nemá,
viá ust. § 249 ods. 1 O. s. p.
Poukazuje na ust. § 81vods. 3 Zák. práce, ktorý dává možnost
vedúcemu organizácie uložit nové kárné opatrenie primerané do 15 dní
odo dna, ked toto rozhodnutie nadobu.de právoplatnost.
Odporca bol v konaní neúspěšný, prêto v znysle ust. § 148 ods.
10 s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 10 s.p. hc súd zaviazal na znášanie trov konania, které vznikli státu přiznáním svedočného vo výške 108,r Kčs /2 x 54 Kčs cestovné/,
P o u č e n i e
: Proti tomuto rozhodnutiu odvolánie ani obnova
konania nie sú přípustné.

V Bratislavě 29* 9- 1986
JUBr. Povol Bagin
preds. senátu

Za správnosí: nečitateíný podpis

Ofcrúhla

pečiatks: Obvodný
Bratislava

súd

Bratislava 1
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Z encykliky Pavla VI. Humanae vitae 71968/ :
23. Vládnoucím činitelůip, kteří jsou především odpovědni za blaho
společnosti a mají možnost účinně podporovat mravnost, pravíme:
Nedopustte, aby mravnost vašeho lidu stále klesala, neschvalujte,
aby se do základní buňky společností, do rodiny, zákonitým způ
sobem zaváděly praktiky odporující přirozenému a Božímu zákonu*
Je jiný způsob, jak veřejná moc může a má přispět k řešení pro
blému růstu obyvatelstva: Je to prozíravá rodinná politika a
moudrá výchova lidu respektující mravní zákon a svobodu občanů.
Kéž všechny odpovědné vlády - jak už to některé, díky Bohu, dě
lají, - napnou znovu velkodušně všechny své síly.
27. Velmi si vážíme lékařů a Členů zdravotnického personálu, jimž
ve výkonu jejich povolání nade všemi lidskými zájmy leží na sr
dci vyšší požadavky jejich křešíanského povolání.

■i

V zájmu odpovědného mateřství

K rozhodnutí o přerušení vlastního těhotenství Ženu nikdo nenu
tí. Rozhoduje se sama a v souladu se svými názory, morálními hodno
tami, osobními předpoklady a možnostmi. Brání-li Ženě například je
jí názory přistoupit k interrupci, nemusí! Vždyí rozhoduje její
souhlas.
Určité uvolnění v zákonodárství, které stanoví nový právní režim
umělého přerušení těhotenství, neznamená v žádném případě, že by se
žena sama musela dostat do rozporu se svým svědomím, nebo lékař či
zdravotnický personál do rozporu s etickými principy svého povolání.
Zákon možnost umělého přerušení těhotenství sice připouští, ale nevynucuje ji ani účast na ní. To odpovídá humánním zásadám, nu nichž
je budována naše společnost. A je rovněž na místě, že lékař musí
ženu upozornit také na možné nežádoucí důsledky zásahu do jejího or
ganismu. Jde tedy o zákrok, který má mnoho složitých stránek a neset
kává se u všech lidí se souhlasem. Na druhou stranu jejich nesouhlas
- různě motivovaný - není jistě argumentem pro to umělé přerušení tě
hotenství prostě zakázat. Stát k takovému zákroku poskytuje odbornou
lékařskou péči v příslušných zařízeních na vysoké úrovni, snaží se
vytvářet optimální podmínky pro skutečně odpovědné rodičovství spoje
né s vědomím odpovědnosti za život dítěte a jeho zdravý duševní i
fyzický rů3t.
V tom je také smysl nové úpravy.
Pavel Ječný

Tribuna 43/1986

Návrh Evy Petrusové na pomoc "nechtšz^m dětem**
Naše předchozí písemná vyjádření nesouhlasu m žabíjením
bezbranných nenarozených dětí byla a jsou důležitá* Projevení ne
souhlasu s Čímkoliv v základu Špatném mó svůj nesporný význam*
i když je to projev jakkoliv nepatrné menšiny*-Ovšem, jak. dát n©jivo, že to vše, co píšeme, jsme schopni podpořit činy? Psalo se,
že pomůžeme reálně rodinám a.matkám samotným, všem těm, kteří se «ylhe domnívají, že nemohou právě teč a právě toto dítě přijmout*
A snad se opravdu všichni, každý z nás, dostane jednou do situace,
kdy je možno konkrétně pomoci. Krásná je i Jožkova /Adámkova/ myšlen-*
ka duchovní adopce nenarozených dětí. Já se ovšem domnívám, že právě
dopce, či alespoň pěstounská péče dětí již žijících by byla přesvěd
čivým ai/rurentem, že nejsme jen tlachalové, utápějící se ve slovech
a přitom- '’skutek útek". My křesťané přeci vždy počítáme s možností
přijmout další vlastní dítě z rukou Božích, i když třeba nejde o tzv.
dítě plánované. A 'tak bychom měli být stejně schopni postarat se ale
spoň o 1 dítě z dětského domova* /Nepochybuji, ¿e po hmotné stránce
je o děti postaráno a hlavně žijí! Ale je to málo! Děti Živoří bez
lásky rodičů, bez možnosti stálých citových vztahů!/ Aby ovšem sát
na vlastní oči uviděl, že $me "solí a světlem světa", mdseii bychom
nejméně v počtu odpovídajícím těm tisícům podpisů žádat o svěření
dětí do péče. Jeví se to jako utopia, ale neměla by být* $ & m bohužel
znám i mezi katolickými křesíany takové lidi - zejména muže * manže
le, že i když jejich manželství zůstalo nechtěné feezdětzné, vůbec
neuvažují sni o adopci, sni o pěstounské péči* A přitom je to tak jed
noduché. Josef - pěstoun ťáně, ne otec skutečný, ale zatupující,
starající se a ochraňující i vychovávající před zraky lidské společ
nosti, starající se a ochraňující i vychovávající před zraky lidské
společnosti! Těžko bychom hledali patřičnější příklad# Je tti rovněž
jasné, že i kdyby se podařilo získat lid pro takovou větší akci,
kdyby několik tisíc v několika dnech zároveň Žádalo, zůstává tu
otázka, z d a l i -by nám. děti vůbec dali* Ale v době, kdy Zákon UŽ jo
v platnosti h je možno každý písemný protest klasifikovat jako protizákonný, by takováto pozitivní neprotestní akce měla mít kladnou
odscvu. Ujmout se dětí jistě převážně z nevěřícího prostředí, /* vyslcrenš komunistických rodin nejspíše mnoho dětí v domovech není/,
by mělo svůj další význam* Skutečná láska má vždycky kladnou odezvu*

Eva Petrusová

Anna šerých o úctě k ženě a mateřství

Stále nemohu nalézt ten pravý stimul k napsání svého názoru
k interrupčímu zákonu. Zdá se mi, že vše podstatné bylo již ře
čeno v obratné, správně a věcně rozestavených stanoviscích těch,
kdo vehementně s novým zákonem nesouhlasí. Nicméně nadále se
ptám, kam jsme se, lidstvo, dostali, když tento brutální fakt po
vyšujeme na zákon. Navíc jej tentokrát ani nekamuflujeme honosnou
chimérou pokroku, ale přímo bezostyšně konkretizujeme jako ochranu
ženina zdraví. Uzavírám se do obavy, že mi zde uniká pr.jvá
podstata tohoto zákona, že jeho formulace hrůzně zastírá likvidační
instrukce, a těším se Šalbou, že jeho přijetí bylo snad jen nějakým
dipomatickým trikem načasovaným a dočasným, vždyt v populační ekono
mice nový interrupční zákon možná zajistí, že nás nebude mít ani
kdo pohřbít.
To vše jsou zřetele, kterým povolaní rozumějí lépe. Já mohu
jen neumělé sledovat autenticitu svého vnímání. A tu stále klopýtám
o nevyplenitelný pocit studu: my, potomci generací ]f které horoucne
vzývaly Matičku, zatracujeme mateřství jako zmetkové harampádí, nad
něž je kdejaká treta cennější. Vyměnili jsme mateřské starosti /i ra
dosti/ každodenní péče za pomeranč denně na dětský stůl. Nechali jsme
vtrhnout odcizení do našich domovů v nejrafinovanější podobě skry
tosti. Pod heslem profesionálních zájmů, povinností a specializace
oborů obětovali jsme rodinný stůl a pospolitost. Všichni odcházejí
za svými důležitými zaměstnáním, dítě- přítěž se hází do kolektivu.
Necháme si bulíkovat, že dítě tento dětský kolektiv potřebuje. Jaký
je výsledek takové potřeby? Deprivace citová, intelektuální, kolektiv
ní potlačování osobnosti. To je život "chtěných” dětí. Žebráků o kus
lásky; kterou Jsme jim povinováni. Nebot láska je - v prozaické de
finici'.- čas. Cas prožitku času, který věnuji tomu, koho miluji.
Zeptejte se třeba pediatrů, jaká je účinná terapie dětských
nemocností: matka v domácnosti, která dá horký čaj dřív, než vys
kočí teplota, nechá denně vyspat dítě do yytosti, spánku, má čas na
pohlazení i cit pro včasnou herdu do zad.
A my patříme do generace tak hrubě zpustlých, že svým m^lým tvo
rečkům odpíráme péči - čas, který potřebují. Pod prapory jakých he
sel odmítáme a odstrkujeme dětskou ručku, která se chce té naší, vel
ké držet jako chránitelky? A absenci kterého smyslu netoužíme po dět
ské náruči, vstřícně rozpjaté? Z hlubin jaké generace ztrácí otec
matka, maminko, tatínku, ten plný obsažný a pevný zvuk?
Kde najdeme stopy úcty k otcovství, kde se projevuje propa
gace mateřství? V kterém filmu například máme kojící matku jako
prototyp krásy, objekt úcty i žádostivosti? Vyspělí rodiče přece zna
jí sílu prožitku nad kolébkou i radost očekávání. Matka, která
uměla prožívat své mateřství /dřív bývaly ženy v "požehnaném stavu",
nyní jppu ženy "těhotné" - jazyk lidstva odhaluje lidstvo/
- může dlouze, krásně i něžně vyprávět o nenahraditelné kráse a vý
lučnosti právě tohoto prožitku, atd. atd.

-

54

-

Nechci šantročit to velké slovo obě{, ani se nedomnívám, že rodičovství je oběí. Rodičovství je přirozená vzájemnost.
Děti totiž od prvého okamžiku početí dávají víc, než umíme Přij
mout, dávají faktickou budoucnost i záruku věčnosti. To my sel
háváme, když neumíme s potěchou přijímat dary dětí, protože jsme
odporně ekonomicky preparováni na kalkulační minstra konzumu.
Dřív byla žena žádána, aby povila dědice. Muž si přál mít
komu odevzdat žezlo, dílnu, pole. Nevzniká degradace mateřství
také tím, že dnešní muž nemá, co by ve firemním, rodovém dě
dictví odkázal, nepotřebuje mít následníka /nelze přece po muži
chtíti, aby si bytostně, primárně a toužebně, přál miminko/.
Interrupční zákon není jen obžalobou lidstva, je též adres
nou obžalobou mužů. Zabývala jsem se dosti dlouho tzv, ženskou
otázkou, otázkou emancipace, abych dosti přesně věděla, jak se ta
to křehká sféra uvědomování žen vyvíjela a v čem se zhoubně
odklonila od původního plánu i poslání. Zkrátka řečeno, máme sice
tzv. moderní, novou ženu, žijeme však v sociální kultuře po te
leti budované výlučně muži. Také tento zákon vytvářeli muži, a ne
populárně, tvrdě řečeno:
pro sebe, přestože je motivován ochra
nou zdraví ženy a obhajuje se úzkocitně ohledem na neradostný ži
vot tzv. nechtěných dětí /lehkovážnost a bezcitnost, s jakou pro- v
gramujeme dětství a vývoj "chtěných” dětí, si ovšem nepřipouštíme/.
Naše kultura vyrostla víceméně na despektu k ženě /přirozeně
a výjimkou některých údobí i zářných osobních projevů/. Odkud se
vzala ta náhlá preventivní ohleduplnost k ženině zdraví, v jakém
zájmu se děje ta nebývalá prefernce ženy, její vyčleňování? Muž
je přece aktu plození přítomen rdvnomocnš, z mužova semene v že
nině klíně se rodí dítě. A tento klín, milencem žádoucí a laskaný,
je posléze týmž mužem bezohledně poslán pod nůž k h^nbě a ponížení?
Vždyt zde nejde o těhotenství obecně a zobecněnou ženu, ale vždy
pouze o konkrétní milenecký pár! Žena "s outěžkem” je přece "ně
čí” žena. K těhotenství se nepřichází epidémií jako ke chřipce a
nákaze, těhotenství není ohrožené zdraví, je to projev a následek
milování. Všichni to víme, to vědí i malé děti. Zena v tomto
okamžiku už není sama jediná, sobě odpovědná, také její milenec
má za ni i za sebe zodpovědnost.
Čeština je v milostné brázdě úchvatně bohatá, minuciézní a
přesná. Nejen diferencuje, rozlišuje mezi milencem a mužem milu
jícím, a t d . a l e také prozrazuje, že žena, která se "dala',’ ode
vzdala, "patří" někomu.
Věřte, ženy by si přály vyspělé, k otcovství dospělé muže,
ne duchovní zákrsky a morální pubescenty, kteří se legitimují,
tím, že se k svým laskáním něchtějí znát. To nejsou slova zášti,
to jsou slova odkrývání. Muži, kteří horují pro interrupci, od
halují svou mileneckou neschopnost i absenci lásky /ve skutečné
lásce a Lásce bychom o tématu interrupce *vůbec neuvažovali/. V ja
ké otupělosti či nedospělé rovině myšlení se pohybujeme a k jaké
morální mělčině se muži přiznávají, když se v následcích činů vy
trácejí! Vždyt byli přece "jedno tělo" s ženou, pro důsledky má
pak zůstat jen tělo ženy? Proč a jakým pravém? /Uvažovalo by se
vůbec o interrupci, kdybychom podobný zákrok prováděli v analogickém
rozsahu též na mužích?/
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V bokiialé rovině jazyka muž “udělal** dítě a žena ai je má
"ntehit vzít**. Kde se z plurálu “naší lásky“ vytrácí “naše dítě“
a začíná singulární cesta Šikanování ženy? To je nejhorší podru
čí Žení V jakém jsme se kdy octly, jestliže se smiřujeme s legi
timitou nezávatného milkování. Nebox veřejně přistupujeme k tomu,
že napříště budeme pokládány za objekt k milostné kratochvíli,
protože když dojde k "maléru", nebude to mužův, či společený malér,
ale odstranitelná Ženina závada. A to jsme stále jen v rovině těl
a lékařova zákroku. Otevřít rovinu další, důležitější a základní
- rovinu citu a ideálu lásky, znamená vyprávět příběh milostného
vztahu. A ten, když se v jeho současné kapitole podepisuje zákon
o interrupci, jeví se jako příběh stáletími hrubě zanedbávaný,
prozrazující nyní nejhrubší milostný cynismus, s jakým se žena v dě
jinách setkala.
Proč musí být uzákoněna interrupce ve společnosti, v níž
není hanbou být svobodnou matkou? Není to zločinné /nehoršete se
nad tímto výrazem/ skrývání mužů, kteří nechtějí nést svůj díl
zodpovědnosti? Netřeba se anachronně dovolávat sociální rovnopráv
nosti žen. V naší společnosti může každá žena uživit dítě. Dávno
mohou ženy statutárně i fakticky dosahovat akademického V2dělání,
ba naopak feminizace některých oborů je žehratelným problémem.
Žena dneška, jak ji připravovalo už 1 9 . století^ má ekonomickou
sebedůvěru. Ovšem už ve třicátých letech upozorňoval Emanuel Rádi
na toifi jak je neblahé vymýtit pravé hodnoty ženství - dívka,
matka, stařenka - a nhrazovat je vulgarizační redukcí na ženu ekonomickou jednotku. Dnešním zákonem interrupčním se z ženy, dob
ře fungující ekonomické jednotky, stává i společensky bezproblematická jednotka k ukájení sexuálních potřeb. Promiňte mi laskavě ta
odcizená, studená slova, ovšem v této rovině absence morální vazby
se právě pohybujeme, o tak hrubém faktu hovoříme.
Zde se totiž zatracuje pravý smysl a cíl ženské autenticity,
potírá se lidské mateřství. A to již v zárodku touhy. Infikuje
se otrlost, o které jsem přesvědčena, Že v dívkách ani chlapcích
není. Nepodsouvejme si světáckou hrubost do sfér, v nichž stále
ještě bytuje stud a ideál. Vymýtíme-li programově všechny nadosob
ní, věčné ideály lásky, zatracujeme sami sebe, zvrhl se člověk,
zvrhl se rod.
Tuto smutnou situaci interrupční praktiky vidím jako důsledek
nedostatečné úcty kženě a mateřství /včetně duchovního/. Je to ne
pochopitelný fakt tváří tvář Madoně po staletích její adorace a
v bezpočtu překrásných ztvárnění. Utíkaly se k ní vždy naše matky,
báby. prabáby v soukromých prosbách milenek, rodiček, matek.
Křestanství však nenaučilo muže skutečné úctěkk ženě, neučilo
však ani ženu vyspělé, ba posvátné radosti z mateřství. Zdůraznilo
ideál papenství v řeholním životě, opomenulo idál otce, netěžilo
dost ani z Josefova příkladu pěstounského. V tom všem je náš dluh,
ale i naše současné šance.
PhPr. Anna šerých

V Praze v lednu 19B7
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Z dopisu nevěřící lékařky

... Nezapomeňte prosím, že já sama na rozdíl od Tebe nemata
věřící a morální zákon Váš naprosto a nevýlučně zakazující in
terrupci jako vraždu neuznávám, není pro mně závazný. Považuji
ovšem interrupci za krajní řešení, řešení ultinuo refugium z nouze
/nemyslím finanční - nouze jako takové/ při závažných zdravotních
a genetických problémech event. závažných problémech pomezí zdravot
ního a psycholog, morálního /otěhotnění po znásilnění ae silnou rea
kcí ženy/, a to tehdy, když nebylo možno otěhotněni zabránit jako men
ší ze dvou rel. V ostatních případech považuji za žádoucí donošení
těhotenství a event. péči o díté adopci - ovšem, vím z rozhovorů,
že valná většina žen, které žádaly o interrupci marně, "spontánně"
pak potratila či měla různé nepředvídané komplikace v graviditě,
včetně nedonošenosti ápod. /je vskutku otázkou mimo to, ze taková že
na nedodržuje životosprávu event. podniká leccos nedovoleného samajak poškozuje vztah nenávisti matky rostoucí dítě v ní zejména ve
vyšším stadiu .../
,
Myslím si, že řešení je v celkovém zvýšení pocitu morální úrovně,
že nejde jen o problém interrupce jako takový, ale vůbec o tof Že
chybí pocit morální zodpovědnosti za potomstvo, pocit zodpovědnosti
za to, zda vůbec já jsem schopen přivést na svět /spolu s partnerem/
po stránce biologické pravděpodobně 2dravé a nepoškozené dítě /prav
děpodobně ovšem a a tím, že dítě poškozené je přijmuto se stejnou
láskou/ a zda jsem spolu s partnerem schopen ho skutečně vychovávat
nejen po stránce materiální a sociální, ale i po stránce své vlastní
osobní zralosti. Myslím, že jen právo mít dítě, o to nejde, ale i ne
bo spíše o právo mit dítě a povinnost nemít dítě - rozuměj, že dítě
by mělo být počato jen s rozhodnutím dvojice po odpovědném uvážení
výše uvedeného a že chybí výchova a pocit této odpovědnosti před spor
lečností, sám sebou, budoucím dítětem a avědomám za toto ... dnes
se domnívá řada lidí, že ti lidé s vyhlídkou značně reálnou na poško
zené dítě geneticky či jinak nebo lidé zdravotně poškození mají prá
vo "za každou cenu" mít dítě, a co jen se dělá na gynekologii pro
ženy habituálně spontánně potrócejíží nebo někdy i pro ženy,.které
chtějí za každou cenu mít dítě a zde je vysoké riziko genetické váž
né vady - o čem mohu mluvit jsou i rodiny,
rodící za sebou řádku
dětí oligofrenních, jinak těžce poškozených, které přirozeně nemohou
vychovat a jsou v azylech - znám i rodinu, která dala takhle už 8 dě
tí, jinou /tu jen z materiálů dvou bratří v ÚSP/ 12 dětí
pokud
nejsou zbaveni svéprávnosti a pokud jejich inteligence není až něk
de na imbecilitě či těžké debilitě /střední nestačí a lehká/ tak ne
existuje právo, jak jim zabránit v rození dalších oligofrenních dětí ...
■Chápej mne, domnívám, se že člověk a tam, kde sám není schopen / in
telektově nebo morálně slabí jedinci/ společnost - ale to je ošemet
né s možností zneužití a spíš tedy jen intelektově výrazně omezení
jedinci by byl poviněn uvážit, zda má právo na to mít dítě a pak te
prve volit početí event. podle toho i vstup do partnerského svazku.
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To souvisí i a otázkou ilvahy, zda mám právo vstoupit do partnerského
svazku a-s tím, že dnes existuje masové poblouznění, že je nutné
se za každou cenu oženit q provdat, byt třeba pak rozvést a
situace neprovdání, neoženění je brána jako nenormální, byt byla
vždy a ve všech společnostech součástí společnosti běžně sociálně
regulující. Možná, že to zní krůtě, ale vím, co to znamená touha
po dítěti, a có znamená rozhodnutí morální pro povinnost ho z gene
tických důvodů nemít, včetně partnerského svazku. Přesto se nedomní
vám, že mám nějaké právo hovořit o tom jako o axiómatu*
Kdo mi dal právo ??

-
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Ing. Petr Uhl k petici proti nov cl iraci inetřTupčního ták ona # pole*
alka vyvolaná jeho stanoviskem.
SSSSSSSSS;se$3«SSS8SSSSSSSSXS8««*SSSS«aSftStOC«SC38m&8SSS«88SSat»c

Vyjádřeni Petr© Uhl©
Taky ©i myslím, že umělých přerušení těhotenství je v této se«
mi příliš mnoho. Kdyby mě někdo požádal, abych podepaal petici, na*
vrhující celostátní diskusi o tomto problému ¿ 9 tou peticí by v laatně tak trochu začala/, podepsal bych ji, nebol by to amohla být
cesta jak počet interrupcí snížit* Ovšem obtížná by byla diskuse
s těmi, kdož v souladu a Vatikánem zásadně odmítají a interrupcemi
i antikoncepci. Vedle řešení sociálních problémů života ženy v nej*širším smyslu slova /včetně výchovy a dalších morálníoh stimulů/ 3#
to totiž právě antikoncepce, jejíž kvalitativní rozvoj může přiznivě ovlivnit /tj. snížit/ potratovost. Ano, právě a jenom antikon
cepce, pokud ovšem nepomyslíme na zákonné donucovací prostředky
pro neposlušné: tresty, včetně vězení nebo i poprav/ těmi posled
ními potrestají lékaře - "andělíčkáře" v Rumunsku/. Tvrdý zákonný
postih interrupcí bývá ostatně znakem totalitních režimů/: bylo tak
i v nacistickém Německu. Tedy: takovou petici bych podepsal*
Nemohu se však připojit k žádnému textu, který požaduje, aby
tato oblast byla upravena zákonem, respektive, aby zákon svazoval
ženu jakýmkoliv způsobem při jejím případném rozhodování o inter
rupci v raném stadiu těhotenství. Kdyby se signatáři petice obra
celi na demokratické vládní instituce a na společnost, v níž exis
tuje relativní svoboda slova a relativně svobodně působící různé
občanské iniciativy zaujímající k problémům tohoto druhu různá často
protichůdná stanoviska, hodnotil bych jejich postup jako legitimní
a sám bych rychle podpořil iniciativu, žádající pravý opak toho,
o co usiluje petice. Mimo jiné právě proto, aby se snížil počet
interrupcí. Také proto, že stejně jako většina a pravděpodobně ob
rovská většina čs. obyvatelstva považuje existenci laických komisí,
povolujících interrupci a ponižujících lidskou důstojnost každé še
dá telky, za anachroniamus, novou zákonnou úpravu, která je má zru
šit, vítám jako pokrok v oblasti lidských práv.
Jestliže se však signatáři petice obracejí na stát o jehož
totalitních rysech nejsou žádné pochybnosti /zejména ne v jejich
prostředí/ a jestliže po takovém nedemokratickém státě žédajíj aby
dále zákonem potlačoval Či dokonce /pravda: po veřejné diskuse, ov
šem autoři petice vědí, že je to požadavek ilusorní/ zpřísnil povo
lování interrupci nebo jejich povolování zcela znemožnil a tak
brutálním a nedemokratickým způsobem omezil práva žen - nota bene:
nikoliv signatářek petice, těch se to přece netýká, ony o interrupci
nikdy nepožádají, ale jiných žen, žen z té velké většiny obyvatel
stva, které vatikánskou morálku nesdílí - jestliže se takto doža
dují, aby stát zákonem omezil práva jiných lidí, je to nepředloženost,
ne-li u organizátorů^petice - přímo nehoráznost. V historii ne
závislých aktivit v československu/a bohaté jsou zvláště pn roce
1968/ se stalo poprvé, že se skupina Čs. občanů obrátila na stát,
aby nedopustil liberalizaci a eventuelně zpřísnil zákon a omezil
tak práva jejich spoluobčanů. A jejích čin je opravdu společensky

59 nebezpečný: byrokratická diktatura může anadno vyhovět katolí
kům, když §e jí to bode hodit do krámu. /V minulosti se podařilo
malým nátlakovým skupinám - byli to evangelíci - prosadit několik
velmi rozumných věcí - v NDR to byl vznik vojska bezevzbraně
s omezeni militarizace školství a dětských hraček; v Československu
zase zabránila uzákonění toho, aby bylo množno rodičům odnímat děti
z ideologických důvodů. Příště by se ale mohlo provést prosadit
reakční zákonnou úpravu - i to jsou rizika nedemokratického systému
rizika totalitarismu./
Jistě by se slušelo, abych ke sporům mezi stoupenci natalismu
a feminismu přispěl i svými argumenty. V této poznámce to neučiním.
Ostatně: bude těžké polemizovat s těmi, kdož absolutizují spornou
otázku, v kterém stadiu vývoje embrya je ho třeba považovat za li
dský život, jakož i druhou spornou otázku priority zájmů - někdy
existenčních - těhotné ženy a budoucího možného života, tedy
s těmi, kdož o těchto otázkách diskusi nepčipouštějí a žádají, aby
byla absolutizována i zákonem. K věcné diskusi a polemice bude třeba
vytvořit atmosféru.
Pochybnosti, které petice vyvolává,, narušily i vztahy mezi
chartisty. Na Mezinárodním fóru může být petice - dílo nezávislé
občanské iniviativy - spojováno s jinými nezávislými iniciativa
mi /tak mnoho jich zace v této zemi není/ konkrétně s Chartou 77,
a to i přes to, že podpisy /s čitelně napsanými jmény a adresami nebo
naopak jen oznámení o počtu signatářů?/ zaslala úřadům Marie Kapla.nová, která není signatářkou Charty 77. Na Slovensku to učinil Ján
černogurský, který rovněž není signatářem Charty 77.
V celkovém kontextu úsilí o lidská práva v této zemi má neŠtastný
krok našich katolických spoluobčanů ještě hlubší význam. Historicky
vzato vystupují katolíci teprve krátkou dobu programově a systema
ticky ve prospěch lidských práv a vlastně teprve krátkou dobu
lidská práva jako významnou pozitivní hodnotu uzná-vají. Za nimi,
ale i na nás leží tisíciletá historie jejich potlačovaní církví. V
Čechách zvláště brutálního. Hierarchického a tím nutně do zxierZé
míry nedemokratického pohledu na svět se mnozí katolíci nezbavili
dosud, někteří se dokonce hlásí k politickému /neo/konzervatismu
čivk tradicím českého katolického integrálismu. Zorganizování petice
v Československu ukázalo na meze jejich dosavadních pokrokových snah,
které osvědčují nejen v Chartě a ve VONS, ale i sami ve vlastních
aktivitách, nezávislých jak na státu, tak i na kléru ve své většině
vůči státní moci velmi loajálnímu. Za oněmi mezemi, které si oni
sami svobodně a podle svého svědomí vytýčili, leží potom nebezpečí
jiných záměrů: touhy vnutit a to pomocí zákonů, státu a jeho donucovacího aparátu, oné velké nekatolické většině obyvatelstva rigidní
katolické představy o životě,' onu zdánlivě přísnou, ve skutečnosti
často pokryteckou morálku. A to v oblasti sexu arodiny především.
Mám-li vždy radost, čtu-li o tom, co pro emancipaci Člověka dělá
katolická církev a její hierarchie třeba v Salvadoru, Poslku, USA
nebo v Chile, jsem pokaždé smuten, dovídám-li se, co dělá katolická
hierarchie proti ní, v Nikaragui,, nedávno při sporech o rozvody
v Irsku, v mnoha zemích západní Evropy. ,
A nyní k mému zármutku se i v Československu objevila petice,
která reputaci katolicismu značně poškodila. Nejde mi při tom
o katolickou církev a její další existenci Čiparspektivy; jde mi o to,
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že se tím oslabil jeden - jak říkám - bojový oddíl Čs. nezá
vislých aktivit* usilujících o lidská práva a lepší společenské
poměry* Nyní je na našich katolických přátelích, aby význam petiot
a její důsledky hodnotili, a to z hlediska toho, co nás spojuje.

Petr Uhl
Praha, 8 . října 1986

Marie Kaplanové odpovídá

Milý pane (Jhl,
všelijakými oklikami se mi dostal teprve nyní do rukou Váš
dopis. Mrzí mne, že ač dobře víte, že jsem byla odesílatelkou
petice, neposlal jste mi ho Vy sám.
Záležitost potratů, které se v tak veliké míře praktikují
na celém světě, není záležitostí katolíků, jak na to nahlížíte
Vy, ale je to problém humánní, všelidský. Počaté dítě je od své
ho počátku plnohodnotným a celým člověkem se všemi schopnostmi,
nadáním, genialitami a jed ťnečností. Je to však tvor nejbezbrannšjší, neschopný dosud obhajovat sám sebe. Právě pro obhajobu
lidských práv a svobod vedeme svůj boj. Mnohomluvně se oháníte
svobodou a právem ženy. Stejně tak byste mohl obhajovat svobodu
vraha, který se rozhoduje projevit svou nenávist zabitím a někdy
má dokonce pro tento svůj čin ty nejvznešenější důvody. Hitler,
nadchnutý myšlenkou nadčlověka a usilující o "zušlechtění rasyM
také použil své svobody a liddcého práva k tomu? aby nemilosrdně
vyhubil všechny? kdo této přestavě nevyhovovali a kdo vlastně
v jeho očích ani nebyli plnohodnotnými lidmi. A tak odvolávaje se
- stejně jako Vy - na prioritu zájmů, použil své svobody a svých
práv k tomu, aby jednal s lidským životem podle svých představ.
A lidé v koncentrácích a plynových komorách, ač byli dospělí a
inteligentní, byli stejně bezbranní a bezmocní. I oni byli závislí
na naší pomoci. Kam bychom dospěli, kdyby všichni sdíleli Hitle
rův názor o neužitečnosti a zbytečnosti podřadné rasy? Odpustte,
ale vidím zde paralelu:
Ani pro Vás tyhle bytosti nejsou lidmi. Myslím? že namísto
zbytečných polemik měl byste být ochoten poctivě si připustit otáz
ku: "Je nenarozená bytost člověkem Či ne?" Mluvíte o raném stadiu
přerušení. Domníváte se snad, že v určité fázi vývoje je do bytos
ti jaksi tajemně vsunuto člověčenství? Mohl byste mi říci kdy, ve
kterém měsíci? Jaká záhadná ruka udělá náhle z embrya člověka?
A dokonce třeba genia? Mohl byste se, velice Vás prosím, zamyslet
nad tímto všelidským problémem?
Hluboce se mě dotýká Váš nekritický postoj ke všemu co na
zýváte "katolické". Píšete doslova o "nebezpečí z touhy vnutit^po-^
mocí zákonů, státu a jeho donucovacích aparátů většině obyvateisCvfc
rigidní katolické představy o životě, onu zdánlivě přísnou, ve sku
tečnosti Často pokryteckou morálku." Je mi líto, že o katolictví
máte tak zkreslené představy. Odvoláváte se
historii a "tisíci
leté potlačování církví". BuŠte, prosím, aspoň trochu spravedlivý.

Skutečně jste ««pomněl ntbo nevít# nie o ton, ctí církev v dějinách
udělala dobrého « velikéhof ftevíte to n#bo to nechcete vědět?
Milý pane Jhl, když chcete být. stoupencem feminismu, do
volte, abych vám připomněla, že je zásluha katolické církve, že
dnešní žena má své místo ve společnosti, že bylo zrušeno nejen její
otroctví, ale'otroctví vůbec a že byla povznesena skrze Marii, mat
ku. Ježíšovu, do takové důstojnosti, o jaké se mnohým nekřesťanským
národům ani nesní. A právě proto, že jde o udržení této důstojnosti
vynakládá také církev své úsilí k tomu, aby si žena uvědomila své
poslání a celé lidstvo se neneahalo svést na scestí různými "prio
ritními zájmy” a nestalo se tak masovým vrahem.
Píšete také, že "katolíci vystupují teprve krátkou dobu ve
prospěch lidských práv a vlastně teprve krátkou dobu lidská práva
jako pozitivní hodnotu uznávají". Základní vztah k člověku a lid
ským právům je obsažen už v evangeliu, které po dvě tisíciletí
stojí jako perný bod, jako světlo nad Časem a které vyvádí všechen
lid přes mnohá nebezpečí i úskalí. Je to právě katolická církev,
která skrze své svaté a nesčetné řady mučedníků všech dob vedla
celé lidstvo k poznání pravdy, k čistotě a naplnění poslání jména
člověk., Dotýkáte-li se však svou poznámkou doby poslední, dovolte,
abych Vám připomněla, že v padesátých letech za éry stalinismu to
byla právě řada katolických kněží a řeholníků, kteří mezi první
mi byli' vězněni a obětovali svoji svobodu i životy.
Je mi líto, že svým postojem narušujete vztahy, důvěru i
spolupráci mezi všemi lidmi dobré vůle, ať už tó jsou atheishé 6 i
křesťané nebo katolíci. Vrážíte tak snad nechtěně a nevědomky klín
rozporů a nesnášenlivostí tam, kde by se měla projevovat tolerance
a poctivost v myšlení. Uvědomujete si, komu tím sloužíte?
Věřím, že přijmete moji kritiku se stejnou upřímností a dobrou vů
lí, s jakou byla vyslovena a zůstávám Vaše
Marie Kaplanové
Praha, listopad 19U6

Michaela Freiová ke stanoviaku ing. Uhla

Nemálo souvislostí napadá ing. Uhla nad peticí několika tisic občanů české národní radě. Snad proto mu uniká, že se zČóati
vyjadřuje i k věcem, které v petici nenajdeme /a bohužel pomíjí
leccos, co tu bylo výslovně řečeno, jmenovitě požadavek uznání
výhrady svědomí pro zdravotníky/. Diskutuje o antikoncepci, o níž
tu není řeč., protestuje proti komisím, jichž se petice nezastává,
odmítá drakonické tresty, jež petice nenavinuje. Petici samu hod
notí jako konfesijní katolickou záležitost, ačkoliv není takto for
mulována, nebyla tak přijímána ani podepisována /a patrně ani mí
něna/. Ing. Qhl se děsí toho, že by "tato oblast byla upravena zá
konem"; ale zákonem byla přece upravena odjakživa a je teč zase,
jenže jde o to, jak má tento zákon znít, a hlavně: z čeho má vy
cházet.

6a
Ing. Uhl nechce polemizovat a t ě m i , Absolutizují a p o m o a
otázka, v kterém stádiu vývoje embrýa je ho třeba považovat
za lidský život, jakož i druhou spornou otázku priority zájmů*.
Tož otázka počátku a konce lidského života možná sporná je, alo
odpověá na ni se usilovné hledá právě proto, že je absolutní. J4#
o úctu k lidskému životu, která má prioritu před jakýmkoli zájmy*
Ing. Uhl se tu jmenovitě zmiňuje o existenčních zájmech a o eman
cipaci ‘nás žen. Existenční zájem každé rodiny, je zásadně ohrožen,
je-li postavena před nutnost postarat se /často na dlohá léta/
o starého, nemocného nebo postiženého člena rodiny. Tato péče prak»
ticky bez výjimky dopadá na bedra nás, žen. Pramálo přispívá naší
emancipaci a seberealizaci. Ale řešit tuto těžkou, ba leckdy ubi
je jícíc situaci zabitím bezmocného příbuzného zákon nedovoluje, jda
tu přeci o lidský život. Jádrem sporu je. tedy otázka: jsou naše
nenarozené děti lidmi v tom smyslu, jako jsou jimi naši inkontinehtní a sklerotičtí příbuzní?
Československé zákonodárství dalo v r. 1957 nám, ženám, právo
dát si provést potratit z tzv. jednoduché sociální indikace /což
odporovalo ráj. i stanovisku gynekologické sekce Čs. lékařské společ
nosti, tedy stanovisku odborníků/. Od příštího roku máme právo dát
si jej provést z jakýchkoliv důvodů. Ing. Uhl považuje toto právo
zavlidské právo nás, žen: při této příležitosti vyčítá katolíkům
v Čechách, že se začali lidských práv zastávat poměrně pozdě a
dříve je potlačovali.
Negím? kteří katolíci se zastávají kterých lidských práv, a tedy
vysvětluji jen za sebe: Část lidských práv uvedených ve Všeobecné
deklaraci lidských práv jsou taková práva, jež filosofové už dříve
označovali za práva přirozená. Tato práva jsou charakteristická
tím, že je lze definovat i negativně, tedy formou zákazu: tato for
ma zákazu byla formulována mnohem dříve a spoluutvořila duchovní
klima civilizace, v níž byla později formulována příslušná práva.
Jedním z kořenů naši civilizace je náboženství založené na bibli,
a máme-li dnes např. formulováno právo na život, tedy patrně
proto, že před několika tisíci lety bylo řečeno: Nezabiješ!
Takto lze vystopovat i některá další práva z Všeobecné deklarace“
tak např. právo na spravedlivou mzdu se z formulací Starého zákona
přes důraz envangelií dostalo - v negativní formulaci - do ’’čtvera
hříchů do nebe volajících” / obdobně ve volnější souvislosti právo
na sociální zajištění/. Nad právem na práci a právem na životní
úroveň stojím ovšem na rozpacích: u koho je mém uplatňovat a kdo je
vinen^ je-li toto mé právo zkracováno?"/Se způsobem, jímž tato práva
zajištuje stát, máme všichni své zkušenosti/.
Z denního tisku se tečí dozvídám, že dnes u existuje i jakési
právo dítěte narodit se jako. chtěné. To už je přímo právo na ide
ální životní podmínky /navíc problematicky formulované, protože
s chtěnými dětmi se mnohdy zachází ještě hůř n3Ž s nechtěnými/,
v tomto smyslu má přece každý z nás právo na zdraví, na štěstí, má
právo být milován. Co uděláme s těmi, kdo už nikdy nebudou plně
zdrávi, kdo utrpěli ztrátu a nebudou už nikdy štastni , atd?Budou
také mít právo být usmrceni? A bude život každého z nás napříště
závislý na tom, zda si jej přejí jeho nejbližší příbuzní?
Naše chronicky spavé veřejné mínění procitlo s týdenním zpožděním
u pořadu Studio Jezerka, kdy se poprvé veřejnosti sdělilo, že z roz
hodnutí o životě a smrti dítěte je napříště vyřazen nejen otec dítě
te, ale i rodiče nezletilých matek. Teprve zde si mnozí uvědomili,
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že to oficiální ticho před odhlasováním zákona bylo vlastně nějak
podezřelé a Že důsledky novely potratového zákona patrně přesahují
i naši dnešní, na leccos zvyklou představivost.
Po 2. světové válce, jež díky nacistickým teoriím i obludnému
vybíjení milionů lidí oslabila mravní cítění národů, jsme svědky
postupné legalizace potratářství v celé řadě tzv. civilizovaných
zemí. Současně s tímto, trendem vystupuje v těchto zemích i Hnutí
pro život. Nevím, proč se ing. Uhl obává, Že by měla být na mezi
národním fóru přehodnocována Charta 77, protože se u nás spontán
ně vynořilo něco jako Hnutí pro Život.
Ing. Uhl má nám, signatářům petice ^roti interrupcím 2a zlé,
že prý jsme se obrátili na stát, proti jehož struktuře jsou
výhrady. Mám za to, že petice byla odeslána zákonodárnému shromáž
dění. Vznikla, byla podepisována i odeslána v poměrech, do nichž
jsme se narodili nebo vstoupili jako malé děti. V tomto prostředí
žijeme a přijímáme odpovědnost 2a své bližní. Právě vědomí spolu
odpovědnosti za bezprostřední i širší okolí přimělo i mne k tomu,
že jsem k této petici připojila svůj podpis.

Michaela Freiová
Praha, listopad 19tí6
Souhlas a nesouhlas Josefa Zvěřiny & Petrem Uhlem

V Praže, prosinec 1986
Milý příteli,
poslal mi jeden můj tnúmý Vaše stanovisko k potratům a otáz
kám kolem toho, abych napsal stanovisko své. Nerad vyjadřuji
stanoviska svá na přání druhých a tak jsem věc odložil ad acta.
Ale zvědavost mi nedala a sáhl jsem ¿o Vašem textu. Velmi jsem
se podivil, že je tam asi právě tolik momentů souhlasných jako
je souhlasných s mými.
Pěkně říkáte, ze k věcné diskusi je třeba vytvořit atmosféru.
rad ostí se tedy chápu příležitosti a chtěl bych si a Vámi pohovo
řit - a to "aby se to dalo poslouchat” - jak jste mi jednou řekl,
pamatujete? Oba jsme prošli^státním nápravným zřízením, kde se mluví
zvláštním jazykem. Doufám, že se jím dorozumíme lépe, než kdybych
psal nějaký traktát. Bude-li se někdo horšit, aí to nečte.
A bude toho asi fiodnš.

*
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Souhlasím a Vámi, - m jistá m všemi odpovědnými lidmi, 2*
"umělých přerušení těhotenství je v'této zemí příliš mnoho*'•
Souhlasím s Vámi., že je třeba "řešení sociálních problémů ženy
/v nejširším smyslu slova, včetně výchovy a dalších morálních stimulů/,* To co kladete do závorky, kladu já na první místo a nepod
řizuji to je "sociálních problémům ženy? - ono jde totiý o mnohem
víc.
.
Ale když už jste začal - ženou - souhlasím zase s Vámi, Že je
třeba ji nazírat "v celém lidském kontextu". Ankety - ovšem v cizin*
skutečně ukázaly, že je poměrně malé procento žen, které si "o své
vůli a ve jménu svobody" /ministr zdravotnictví J. Prokopec v zdůvod
nění zákona O umělém přerušení těhotenství 2G.X.1986/ interrupci
přejí.
Ano, neznám ženu - a Vy asi. též a nikdo - které by měla jako
svůj životní ideál interrupci,vŽe by chtěla těhotenství pro umělé
přerušení jako '‘dosaženy stupeň vývoje naší společnosti” /týž/.
Spíš je. pravda, že-"každé takové přerušení těhotenství je nežádoucí,
je zásahem do organismu ženy” , jak řekla poslankyně E. Hólkovó
při diskusi o témž zákonu /20.X.1986/.
Před potratem tu hrají velkou úlohu vnitřní poměry matky
k dítěti, její vlastní etika a svědomí; pak jsou tu vnější vlivy;
byt, finance, rodina, okolí - především partner. Po umělém pře
rušení těhotenství následují pro ženu další těžkosti nejen těles
né, ale i psychické. Proto se ustanovil v ženevě institut, který
studuje psychologii žen po tomto zákroku. Bude též u nás něco
podobného?
•<
. . .
; •
,
Je třeba skutečně pochopit ženu *v celém lidském kontextu*.#
nejen v rámci potratu a zákona. Jistě je tu ještě velký počet
dalších zřerelů. Oč však bylo zcela pominuto v zákone, v diskusi
i ve Vašich úvahách, byl ten druhý člen, druhá osoba dramatu - dítě.
Ano, já mluvím o Č i X ě t i. Vypadá to tak, že dítě je před
mět, kterým možno nakládat zcela libovolně Od začátku. Tu ještě
nemyslím na dítě nenarozené* ale právě i narozené. Interrupcí,
"široká gynekologická odborná, praxe" /J. Prokppěc/ Určitě nezvýší
úctu k dítěti, nezvýší etiku otcovství a mateřství. I narozené dítě
poněse stín problematického postoje k dítěti, k lidskému životu
vůbec - bude něco jako zachráněny ztroskotanec, někdo kdo unikl
vražednému noži.
Ovšem při umělém přerušení těhotenství jde o dítě nenarozeni.
Právem.odmítáte podat argumenty pro rozhodnutí, v "kterém stádiu
vývoje embrya je ho třeba považovat za lidský život" - protože je
asi nikdy mít nebudete, nebot jste už samu otázku položil špatně.
Od prvního spojení lidské spermie s lidským vajíčkem tvoří živý
lidský zárodek, žádný jiný. Není to prvok není to améba; narozneí
dítěte není přece "stvoření z ničeho", kvalitativní skok.
"Specifická existence druhová a specifická existence individuální
je předmětem přírodních věd; genetická a osobnostní identita je
předmětem filozofického a teologického poznání” . /Ph. Schmitz, Neut
Akzente der Abtreibungsdebatte, Stimen der Zeit 12/1986, str 797/»
Může-li být debata k druhé otázce, první je dostatečně jasně zodpoví*
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děna* "Je stále j a s n ě j š í
nezávisle na dvnhách o vývoji embrya zoaluhuje zárodek od samého počátku úctu a spadá pod záksz žabíjení*
/tarože, str* 79tí/« Seknu Vám k tonu něco prostšího, U nás na Moravě,
kdo zabil .ptáčka, byl pokládán zn ničemu; ale kdo zničil vajíčko a
hnízda, byl povazován za zvrhlíka* Pozoruhodný mravní cit, Iq 7
Vyskytuje ae nový druh člověka: "nežádoucí dítě" - plod nežádou
cího těhotenství* Jeho existence je "být-k-zebití"* tile brzy bude - není-ii už, "nežádoucí člověk" také člověk sterý; stihne jej stejný
ortel? Ostatně, Vy i já jsme také nežádoucí /já byl mnohokrát ujištován, že jsem "nežádoucí živel"/: nuže, budo také nej pokrokovějším le
šením naše likvidace? Proč ne? To, že jsme starší, je kontraindiková
no tím, že jsme se provinili víc než nenarození.
V zákoně o umělém přerušení těhotenství, v debatách kolem něho
i ve Vašem dopise se nevyskytuje třetí činitel - muž! Na něm se inter
rupce neprovádí, což je škoda: určitě by bylo interrupcí méně. Je to
on, kdo si většinou interrupci přeje, částečně proto, aby nemusel
platit alimenty /kard. Hoffner na tiskové konferenci při 89* sjezdu
německých katolíků 14* 9* 19B6, Oss* Rom., něm. vyd. Č. 40/.
Potratová praxe má ještě další mravní účinky na muže. "Význam
•tcovství je spíš kulturní než biologický", píše holanský neurolog
AI* van der Does dé Willebois /Int. kath. Zeitsobrift 6/86, atr. 491/.
V mladé generaci smysl pro otcovství velice upadl;- citovaný autor vy
dal knihu La Société sans Pere /Paris 1985/ a podobnými problémy se
zabývají američtí autoři A. B. Shostak - G. Mac Louth: Man and Abortion /New York 1984/. Takové studie by byly velice potřebné i u nás,
aby se počet potratů snížil. Zatím však zákon 66/86 nic takového neči
ní. Propaganda kolem něj dílo zkázy dovršuje.
Konečně je tu čtvrtý účastník - l é k a ř , který potrat provádí.
Myslím, že Hippokratův slib zavazuje všechny lékaře* Rozhodně jsou
však lékaři, jimž umělý potrat zakazuje jejich svědomí. Proti nim mů
že být vznesen křik farizeů a zákoníků: "My máme zákon, a podle toho
zákona musí zemřít" /Jan 19,7/. Petře Uhle, také jste si tohoto aspek
tu vůbec nevšiml. To nebude znásilňování svědomí? Snad jste četl kni
hu Sinclaira Lewise o psychologii řezníka, který na chicagských jat
kách musel denně podžezávat stovky telat. To byla telata, to bylo je
ho svobodné zaměstnání, které mohl opustit* Ale tu je mařen lidský
život a k tomu je lékař zákonem nucen!
Což mě přivádí k tématu
i n t e r r u p c e
samé. Početí
i přerušení těhotenství nejsou jen úkony fyziologické, ale i mravní.
Vůbec nejde o otázku "raného těhotenství", jak říkáte, ani o otázku,
"v kterém stádiu vývoje embrya je ho třeba považovat za lidský život"jak jsem dovodil. T u nejde ani o léčebný zákrok na nemocném těle, ja
ko je odstranění nádoru nebo vytažení zubu. To snad uznáte. Naopak,
jde o neblahý zásah do života ženy a maření lidského života v které
koliv fázi. Z toho hlediska je kalendářní určování nepodstatné.
Ale řeknu Vám něco jiného. Viděl* jsem film o třech způsobech
potratů. Bylo to úděsné! Víte, po náletu na Prahu na Květnou neděli
1945 jsem šel /v klerice, abych se dostal do uzavřených zasažených
prostorů v Libni/. Sbíral jsem s opilými verkšucáky kusy lidských těl.
Ale to pro mne nebylo tak hrůzné, jako když jsem viděl, jak se odborně
trhá úd po údu lidské tělíčko, jak se mačká hlavička; 3a& vývěva vyp
livne změt, v níž už jsou v 6. - 8. týdnu patrny zárodky budoucích
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orgánů; když jsem viděl mísy, kde toto rottrhané lidství čekalo n a h o 
zení do kotle/ aby přispělo k znečištění prostředí. Ten odborník se
hrabal v mateřské děloze jako já pod kotlem, když jsem jako topič vy*
hrabával popel. Promiňte, byl bych mu urazil ruku, kdyby...
Tu mi vyvstala další asociace, už ne tak děsná. No táboře L na
Jáchymovsku jsme měli jedinou ochranu proti atomovému záření sprchu.
To víte, chlapi se tam v žertu plácali po sádech. Tak jeden takový
chlap mě s chutí plácl a já mu to s chutí oplatil: "Máš ránu jako po*
vozník! To jsi farář?” Nu, povczníkem jsem nebyl, ale těma rukama
prošlo denně 40 - 60 tun ’’rudánky” , kterou odvážely ’’věrtuŠky1' do nez
námých krajů. Tak bych byl té rány ochoten použít proti té zlé, ničí
cí ruce. Ale jsem ’’farář” * tak jsem ji použil k jinému účelu, jak
patrno .z tohoto listu.

V tom táboře jsme měli také vynikající kasaře, skutečného odbor
níka na ’’udělání kačeny” . Jenže v té pokladně bylo něco důležitějšího
- peníze. Ted slyším vychvalování řemeslné dokonalosti při vykrádán"
lidských ’’pokladen” - a o tom podstatném ani muk, jako by tam neby
lo . ••
Řeknete: to jsou subjektivní motivy. Ale nejsou někdy ”les
raisons du coeur” mocnější než argumenty,•a zvláště proti polopravdám,
které se mohou stát celou lží, jak říkával Jan Patočka? ’’Svět bude
souzen dětmi”, ř í k á G . Berhanos. -Tím přecházím k aspektu právnímu.
Z á k o n
ČNR z 20. X. 1986 /66/1986 Sb./.o umělém přerušení
těhotenství nemohu náležitě zatratit, abych nebyl.odsouzen jako Sokra
tes z neúcty k bohům a zákonům. Ostatně ani Vy o něm nejednáte, ba
soudíte, že ’’tato oblast nemá být upravena žádným zákonem” , a nechce
te, aby ’’zákon svazoval ženu jakýmkoli způsobem při jejím případném
rozhodování o interrupci v raném stadiu těhotenství”. Zdá se mi, že
si protiřečíte: vylučujete každý zákon v této oblasti, ale současně
asi byste uznal zákon, který by zakazoval interrupci v pokročilém
stadiu těhotenství? Takže doslova vzato, zase by nás dělil kalendář.
Připustíme-li však mravní aspekt, jak jsem jej shora uvedl, je tu na
místě i aspekt právní. Mnoho dobrých zákonů ’’svazujeV - snít o nezá
vazných zákonech je naivní iluze.
Podle § 1 ”zákon upravuje umělé přerušení těhotenství a se zře
telem na ochranu života a zdraví ženy a v zájmu plánovaného a odpo
vědného rodičovství stanoví podmínky pro jeho provádění” Pokud této
složité stylizaci rozumím, jde o úpravu předchozích potratových usta
novení, o ochranu života a zdraví ženy - asi jen těhotné - a v zájmu
rodičovství, které má být plánované a odpovědné.
v
Souhlasím s Várni, že ’’interrupční komise” neměly valného význa
mu. Ale otázka je, zda tento, zákon přinese větší dobro než ochranu
těhotné ženy proti pokoutnímu přerušení těhotenství a zda splní účel - zájem plánovaného a odpovědného rodičovství«, Tu vyslovuji pochybnos
ti zásadní: obávám se, že potratový zákon k snížení potratovosti,
kterou pokládáte za vysokou u nás /a která dělá starosti např. i so
větskému ministru zdravotnictví Višněvskému/, nepřispěje. Zákon,vjeho
interpretace, hájení a-propaganda sehrají' tu velkou roli. Odstraňuje
i ty zbytky mravních zábran, které dosud jsou.
//Čeká se, že dík tomuto zákonu vzroste v příštích dvou letech
počet interrupcí o 300%. Poklesne-li potom, nevím. Rozhodně v zemích,
kde již interrupce zavedena byla, klesající trend se výrazně nejeví.

Např. NSR nevykazuje od novelizace zákona v r. 1976 změnu, výš* trvá:
r. 1985 byl) hlášeno 83 538 potratů; ty, které byly provedeny pod "Notlageindikation" se odhaduji na 115 000 /Fh. Sohmitz, 1.802/.//
U nás si nemůžeme dělat veliké naděje na odpovědné rodičov
ství. Náměstek ministra práce a sociálních věcí ČSSR a tajemník
Vládní populační komise V. Minařík konstatuje, že hlesá počet
uzavíráních sňatků - r. 1985 jich bylo asi 120 000, rozluk 38 000
/Lid. dem 3. XII. 1986/.
Vítáte novou úpravu zákona jako pokrok v oblasti lidských práv
/trochu v rozporu s tím, že nesouhlasíte s Žádným zákonem v otázce
interrupce/. Ale ten počatý lidský život nemá žádné lidské právo?
Vždyt i náš zákon dědický a bytový počítá s nenarozeným dítětem
jako právním subjektem! Právo na dědictví a byt jsou lidská práva,
právo na život NE?
Máme tedy podivný zákon. Ale jsou tu daleko důležitější otázky
než tyto.
Vy, Petře Uhle, mluvítě o m r a v n í c h
stimulech. Podobně
prjví § 2 cit. zák.: "Nežádoucímu těhotenství se předchází především
výchovou k plánovanému a •dpovědnému rodičovství v rodině a ve škol e
a zdravotnických zařízeních, výchovným působením v oblasti sociální
a kulturní a využíváním prostředků k zabránění těhotenství". Všiml
jsem si, že Vy tyto prostředky kladete na první místo. Volím raději
postup zákona ptám se, OČ se opírají váchova a výchovné působení,
které mají především /!/ předcházet nežádoucímu těhotenství? Jaké jsou
mravní principy, kritéria a obsah mravních stimulů?
Myslím, že to jsou nyní, když už ten zákon máme, otázky nejdů
ležitější, které skutečně stojí za vážnou diskusi a mají vést k usku
tečnění výchovného působení a odpovědného rodičovství.
Vy, Petře Uhle, jste tvrdě poslal na hanbu, "katolické představy
o životě". Rád bych věděl, co o nich - mimo oběhané stereotypy opravdu solidního váté. Ale o tom později. Nyní se dychtivě ptám, ja
ké zázemí pro "spornou otázku priorit zájmů", jaké jsou duchovní fondy,
jak sám píšete? Zdá se mi, že je tu strašné vakuum, že vyrůstají
generace bez morálky, v silně rozšířené "moral insanity" /snad jste
to také poznal i Vy v nápravně výchovných zařízeních/. To je zcela
nedostačující k "odpovědnému rodičovství", k duševnímu a duchovnímu
otcovství a mateřství.
//Otázka morálky byla položena v celé šíři na rozhovorech mezi
marxisty a krestany v Budapešti v říjnu t.r. Marxisté tam vyslovili
názor, že mravní hodnoty musí zdůvonit filozofie. Ale která? Tu
odpověá uvázla /tak v Etudes XII/1986, str. 675-681/. Myslím, Že je
opravdu těžká. Když uvážíme známé /?/ heslo V<I. Lenina, že morálku
duktuje zájem třídního boje a jakékoliv prostředky tohoto boje jsou
dovoleny, jsme v koncích s morálkou, jak byl i Matin Luther King /v
českém překladu životopisu, psaném jeho manželkou, byla tato kapitola
vynechána/.//
Zdá se mi, že to dobré, které se v oblasti mravní mysli a uskuteč
ňuje, je jen větší nebo menší odmocnina té morálky, která po staletí
utvářela profil člověka. Tím chci říci, že existuje i mimo křestanství a katolictví bohatá škála skutečných mravních hodnot. Velké
etické postavy stojí opravdu na základě inspirovaném náboženskou
vírou: Ind Gándhí a Héhrú, Žid /nebo žid/ H.Bergson a Matin Buber,
protestant Dag Hammarsjoíd a D. Bonhoeffer, papež /exucusez, S.V.P,/
Nan XXIII. a jeho nástupci...
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Myslím, že právě tu budou také ona atyčná "hlediska, která náa
spojují", jak nadějně říkáte, a Vámi, a Chartou 77, s ehartisty
různých názorů a se všemi lidmi dobré vůle i kritické mysli. Byl bych
opravdu dychtiv, znát Vaše argumenty.
Zatím jsem byl velice zklamán. Nepsal bych o tom, ale Vaše názo
ry mají určitou publicitu a tak v zájmu porozumění se některých struč
ně dotknu. Dotknu-li se také Vás - přimšte to jako Čistý zásah v šer
mu touché.
Milý Petře Uhle, uhl jste z cesty pravdy{neexistuje "vatikánská
morálka” , ale křesťanská, respl katolická. Je to morálka úcty k živo
tu a je stará jako křesťanství samo. Omámen propagandou asi si Vati
kán představujete jako sbor žlučovitých starců v čele se zavilým
papežem, který vnucuje "hierarchický, a tím nutně do značné míry
nedemokratický pohled na svět" se "zdánlivě přísnou, ve skutečnosti
často pokryteckou morálkou". Tato Vaše líbezná rčení prozrazuji, že
jste pilně vstřebával naše "ptidepe" /ale skutečně naše?/.
Jak se tu mýlíte, ukazuje názorně Vaše záporné gesto: "Obtížná
by ovšem byla diskuse a těmi, kdož v souladu s Vatikánem zásadně
odmítají s interrupcemi i antikoncepci".
//Ten úhlavní představitel Vatikánu však řekl - a to na horké
půdě v Singaporu - doslova toto: "Je plným právem manželských párů
rozhodovat se svobodně, společně a vědomě, v souhlase s objektivními
mravními zásadami v otázce narození dětí a rozměrů jejich rodiny.".
Saigonská vláda totiž - v nesouhlase s Vatikánem - omezuje porodnost;
v poslední době povoluje víc dětí jen intelektuálkóm. Aleceste Santini vtipně poznamenává, že netřeba být papežem, aby měl člověk
pochybnosti o takové moudrosti /L Unita 18. a 21. 11. 1986/* Na pro
blémech předkládaných "Vatikánem" pracuje vždy mezinárodní štáb od
borníků, Papežská akademie věd, v níž jsou mnoz.í laureáty Nobelovy
ceny, a jiné speciální instituce.
Tak se studují i problémy a prostředky
a n t i k o n c e p c e .
Toto faus pas Vám nezazlívóm, protože jednomu našemu velkému gyneko
logovi a veřejnému obhájci interrupce i jejíhovzákona to známo není,
ba unikla mu i odborná práce MUBr. Květoslava Šipra
'
/'*Přirozené plánování rodičovství. Ale zná ji řidič autobusu z Moravy
/v. Informace o církvi, č. 12/ Dále se mýlíte, Patře Uhle, že antikoncepce, a právě jen anti
koncepce, je ten zázračný prostředek proti vysokému počtu potratů.
Abych nemluvil "vatikánsky", řeknu slovo Gándího: je to zdrženlivost,
je to zase i zde moment citově-mravní - úcta a odpovědnost k partne-r
rov i. Na něKteré antikoncepční prostředky zase doplácí všelijak žena
/jak ví i ten shora uvedený šofér/.//
Nevím, proč jste pokládal za nutné i zde se pouštět do
h i s 
t o r i c k ý c h
reminiscencí. Nu, jsme historičtí, až jsme hys
teričtí. Takže se dovídám, že na nás leží tisíciletá tradice po
tlačování lidských práv církví, které bylo zvláště v Čechách brutál
ní /zřejmě Váš oblíbený výraz/. Nemám ani chuti se pouštět do apologetiky, jen skromně poznamenávám:
Od samého začátku křesťanství uznává a hájí křesťanství lásky
lidskou důstojnost jako nezadatelnou a nezcizitelnou hodnotu - a tím
dalo základ dalšímu vývoji, kde ke slovu přišla i teologie i filozo
fie, která zahájila tzv. ius naturae. Odtud vedla cesta, i když slo
žitá, na níž se moje církev, s lítostí doznávám, ne dost horlivě po
dílela - až k Všeobecné deklaraci lidských práv. Ale bez křesťanství
a bez celého kulturního proudu, který přineslo, by k takovému proudu
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nedošlo. Ani k zdůvodnění lidských práv, které se právě opírá,
0 křešíanskou ideu lidské důstojnosti. Byly ovšem doby, kdy křestané
své křestanství a lidská práva hrubě porušovali. Jaccuse. Mate prav
du i v tom, že katolíci teprve krátkou dobu programově a systema
ticky vystupují ve prospěch lidských práv. Jenže také toto progra
mové a systematické vystupování je všeobenně mladého data. Zato je
mnoho ideologických i mocenských odpůrců, kteří v této krátké době
programtvě a systematicky vystupují, jednají a maří lidská práva,
není-liž pravda? Není tedy dobré mluvit o provaze v domě oběšence.
/Mám před sebou výtah z přednášky univ. prof. dr. Herberta
Schambecka, místopředsedy rakouského Bundesratu, Die Grundrechte in
der Lehre der Kirche/ Oss. Rom., něm. vyd. z 5*9.1986, š. 36/.
Měl jsem i důkladnou anglickou dokumentaci o úloze katolické církve
v prosazování lidských práv. Byla by to užitečná četba pro sprave
dlivý soud. Také jsem vyrostl v těžkých obviněních katolické církve
křížové výpravy, M. Jan Hus, Savonarola, Giordano Bruno, inkvizice,
u nas dragonády a temno - Jaccuse!
Ale pak jsem si říkal! Což všichni křešíané oblékli brnění a dě
lali násilnosti a ostudu, jakou jejich souvěrci neměli páchat? Ne
dělala církev nic jiného než upalování? Čert vzal inkvizici, ale
proč se na nás pořád uplatňuje inkvizice jiného předznamenání? Proč
se pořádá hon na čarodějnice teá na nás? Za pokání? Přijímám, ale
budu vždy pro to, aby se upalování, inkvizice a hony na čarodějnice
neobjevovaly nikdy a nikde, ve jménu žádné ideologie, aby nebyly
plynové komory, koncentráky, Gulagy, "pracovní” tábory a jiné hanby
20. století, když už nám historie dala tak trpké poučení. Jako kunshistorik ohlašuji námitky proti jiráskovskému dějepisu a ptám se,
kdy a kde, jak a kolik a jak dlouho zvláště v Čech ách, byl lid utlá
čen a kde nebyl. Naopak se tomu lidu velice obdivuji a myslím, že
1 on, ten lid - aí nekatolický či katolický - tvořil spolu s velkými
umělci světla, která nezhasla a které nad námi neleží jako temné
dědictví. Takový se ze mne stal kacíř: hledám pravdu v těch bílých
začerněných a cenzurovaných místedh české historiografie.
A když v závilém hledání pravdy jsem se seznamoval velmi důklad
ně za války a hned po ní s marxismem /v době, kdy naší koryfejové
jej čerpali ze Stalinovy brožurky a jiných šestákových pramenů/,
dověděl jsem se nové věci. Ale také to, že Marx prohlásil lidská
práva za buržoázní výmysl a uznával jen práva občanská. Jenže s tě
mi občanskými právy, zdá se, dopadá to hůř než s těmi lidskými. Takže
jsem zase kacíř proti jiné moci. Tak mě, milý Petře Uhle, tak krůtě
nebijte po hlavě, S.V.P. Já také patří k té bité církvi. Dostáváme
to ze všech stran.
Přicházím k poslednímu předmětu - k naší p e t i c i . Podstrkáváte nám, Petře Uhle, "černého Petra". Byla to skutečně petice
ne "nehoráznost", jak se nerytiřsky vyjadřujete. Jsme přece proti
potratům a máme k tomu důvody. Máme právo i povinnost se ozvat, když
jsme občany této země. Je tedy demokratické nás tak okřikovat? Užil
jste silných výrazů, jako by naopak ta petice byla nejhorší zlo této
země. Podepsal jsem ji, když jsem měl také některé výhrady.
//Proč, to Vám řeknu zase "muklovsky". Jednou před nastoupe
ným táborem náš V osvětový" dostal kulturní záchvat a v osvětovém
deliriu vykřikoval: "Papež je sviňa". Ti kněží, kteří tam byli nastou
peni, mlčeli. Druzí, političtí, významní zloději a vrazi toto mlčení
odsoudili. Měli cit pro spravedlnost! Takže myslíte, že jsem měl já
i druzí mlčet teá? Sám také odsuzujete klérus, který je "vůči státní
moci velmi loajální". Podle Vás tedy bychom měli mařit dozor éátu

- 70 nad církvemi podle § 178 tr, *♦, potažmo podle zék. č. 218/1959
0 hmotném zabezpečení církví, ale tady mlčet? Poněkud divná logika.//
D ů v o d
petice byl jasný: odpovědnost za mravní úroveň ná
roda, právo na život lidského plodu, ochrana důstojnosti ženy a při
pomenutí, že jsou občané, kteří takový zákon nechtějí, a přáli by si
lepší. Kolik těch občanů je, nemůžete Vy ni já posoudit. Házet
čísly není argumentem pravdy. Tím jsme nikomu nechtěli činit brutál
ní násilí a nedemokraticky ubíjet naše protivníky. Takové moresy,
Petre (Jhle, už dávno nemáme! Chtěli jsme prostě zákon jiný, lepší,
který by dbal na nejširší kontext otázky. Nebyla to nepředloženost!
V celém světě katolíci protestovali a proti podobnému zákonu bojují.
//Tak například na sjezdu německých katolíků r. 1986 mluví pro
ti potratům MIJDr. Veronika Carstensovó, evangelická, manželka býv.
spolkového kancléře, o ’’egoistické brutalitě” jiného rodu; dr. Rita
Vvaschbuschová a ministr Jans Maier z hlediska společenského a kul
turního /za protestu extrémních skupin protestantských/; stejné
mluví při audienci u papeže spolková ministryně pro mládež a rodinu,
ženy a zdravotnictví prof. dr. Rita Sussmuthová /Qss. Rom. č. 4 0 , 4 l A
A k žádnému nedemokratickému znásilnění nedochází.//
Také Vaše starost o osud
C h a r t y
77
je takový černý
Petr. Cožpak Charta 77 vylučuje všechny jiné občanské iniciativy?
Nikdo na světě už není tak hloupý,, aby spojoval naši petici a Chartu,
když, jak známo, všude jinde se katolíci ozývají. Ostatně i Vy sám
to říkáte.
//Je však rána pod pás, když si stěžujete, že katolíci uplatňují
své názory v rámeivCharty 77 a VONS.
Není právě tohle totalitní
myšlení? A neuplatňujete právě, Vy, Petře Uhle, velmi vehementně své
názory osobní? A Charta se neporoučela!//
Velmi nelogicky tvrdíte, že se petice neměla obracet na totalit
ní
s t á t .
O zákoně měla jednat česká národní ruda - na koho
se měla petice obrátit? Na Spolek rybářů, nebo Klub důchodců? Pokud'
se pamatuji, byla zaslána i Červenému kříži a Svazu žen. Že je stát
totalitní? Tím spíš bylo na místě adresovat petici tam! Tam se obrací
1 mluvčí Charty - a katolíci /Otec kardinál Tomášek/ píší svá odvo
lání na vlastní pěst ne poprvé!
Ještě že si sám vyvracíte možnost celostání
d i s k u s e
a interpelaci neexistujících demokratických institucí. Takové kon
dicionály ovšem nemají smysl. Vy sám se apriori stavíte proti, aniž
připouštíte, že se můžete mýlit a že by mohli mít pravdu i ti, kdo
mají jiné názory, a fundovanější než Vy.
//Pozdě bycha honit. Rozběhla se jakási diskuse post factum.
Jsou to ovšem nem monology, které jsou spíš propagandou. Jejich úro
veň představuje hlavní náš interrupČík, MUDr. šráček, který cynicky
rauí, jakou výbavu má mít naše mládež, když jde na rande. S gustem
opakuje /cizí/ nadávky odpůrcům interrupce: samozvaní strážci
mravopočestnosti /nevzpomínáte si, kdo tento titul u nás s pro koho
užil?/, falokrati, katolíci a sex-šovinisti /Mladý svět, Č.50/86/
- Jistě nás katolíky nečastujete takovým rozkohoutěním, které spíš
připomíná kohoutí zpěv na zlé časy. Ale že byste své rozhořčení
obrátil spíše jinam? A také: c'eat le ton gui fait la musique!//
Potud moje polemika - nejen s Vámi, ale i s jinými možnými
oponenty, pokud budou mluvit Vaším jazykem a suverénně okřikovat
jinak smýšlející.
Ale nerad bych skončil polemikou. Mám naději, i když malou, Že
jsou přece jen hlediska, která nás mohou spojit. Můžeme zajisté jít
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kus cesty společně: Vy proti příliS vysokému počtu potratů, my proti
tomu, aby k potratům nedocházelo vůbec, aby ženy nemusely sahat a ne
sahaly po ničení života klíčícího pod jejich srdcem, aby nebylo těch,
kdo je k tomu přivádějí a to provádějí.
Nejsem odborník v těchto věcech, tak prosím, a? nejsem chytán
za slovo. Jde o věci vážné - a tak myslím konkrétně na takové
Mzáchranné akce", aby se "dobrodiní" tohoto zákona nespalo běžnou
praxí.
1. Je třeba usilovat o všeobecnou mravní úroveň celého národa.
2. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost péci o rodinu,
3. Je třeba studovat všechny možnosti pro ochránění práv dítěte
na život a rodinu.
4. Je nutno všemi prostředky, které nám dávají současné vědy, uskuteč
ňovat přijetí "nechtěného" dítěte do odborně vedených institucí.
5. Odstranit byrokratické průtahy při adiopci dítěte.
6. Je třeba stále studovat všechny možnosti, které ženu ubrání od
neblahého 2ásahu do jejího života.
7. Bylo by asi záhodné prodloužit mateřskou dovolenou nejméně do tří
let věku dítěte.
8. Je třeba naplnit skutkem to přijatelné ze stávajícího zákona: žá
doucí výchovu k plánovanému a odpovědnému rodičovství, otcovství
a mateřství, odpovědnému životu sexuálnímu / dosavadní sexuální
poučování je zcela nedostačující/.
9. Je třeba o interrupci mluvit pravdivě nejen ženám, ale i mužům.
Mluvit odpovědně i z hlediska mravního o antikoncepci a jejích
správných metodách.
10. Je třeba rozvíjet prenatální medicínu a psychologii.
11. Je třeba přijímat mravní podněty z kterékoli strany a nebránit
jim z pozic apriorních předsudků.
12. Je třeba pomoci, aby lékaři a lékařský personál nebyli nuceni pro
vádět potraty.
Na tomto "mibiprogramu" se můžeme, Petře Uhle, shodnout, Ne?
Bylo by to užitečnější než miniinterrupce. Prosím, přijměte nabíze
nou pravici: toto nás může spojit k dobrému dílu.

Josef Zvěřina v.r
Josef Zvěřina
Pravoúhlá 54
150 00 Praha 5
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Velmi mne zarmoutilo jakým způsobem bylo doauů reagováno v 12«
Čísle Informace o Chartě 77 na iniciativu občanů, kteří se k této
problematice vyjádřili v petici adresované ČNR,
Jistě je správné zveřejňování vzájemně odlišných názorů v které»
koli záležitosti, je však také žádoucí, abychom se vyjadřovali ohledu*
plně a nesnažili se přisuzovat názorům uvedeným v kritizované nále
žitosti záměry, které nesleduje, abychom místo zdravé, plodné a po
třebné diskuze nevyvolali jen podrážděnou a neplodnou i nežádoucí
polemiku,
■ c
Proto by si měl také každý čitatel uvedené petice uvědomit, Že
jejím#autorům a signatářům nešlo o "brutálníma nedemokratickým způ
sobem omezení práva žen” , nýbrž naopak o ochranu a záchranu těch nej»
bezmocnějších, jejichž sama existence se často vůbec popírá a kteří
sami nejsou schopni žádným způsobem se bránit, a to právě většinou
proti brutálnímu, bezohlednému a sobeckému počínání těch žen, které
usilují o jejich nebytí - a to ze zájmů, které jsou málokdy Čisté,
Vzájemnému porozumění odlišných postojů v uvedené záležitosti
pravděpodobně brání především odlišný názor na okolnos, že jedni
pokládají počaté dítě již od prvních dnů za lidskou bytost, i když
dočasně zcela závislou na matce, a to.z toho důvodu je také právem
upíráno jak matce, tak komukoli jinému rozhodovat o jeho životě
a smrti, zatímco druzí do doby narození nebo do určité doby stáří
plodu jej považují jen za součást těla ženy, o kterém by pak sama
měla právo rozhodovat,
K vzájemnému porozumění odlišných stanovisek pak jistě nepřispě
je zdůrazňování,:jakoby signatáři uvedené petice byli vedeni jakousi
"vatikánskou morálkou", kterou prý většina obyvatelstva nesdílí,
K tomuto názoru třeba dodat, že signatáři petice byli vedeni nejčistčími úmysly, které jim diktovalo jejich dosud nepokřivené svědomí,
i když je totožné s "vatikánskou morálkou". A názor, že velká většina
obyvatelstva "vatikánskou morálku" nesdílí, nemusí být tak docela
pravdivý. Domnívám, se, ..že značná část. obyvatelstva tuto morálku si
ce uznává, ale pro svou slabost, sobeck03t nebo z jiných důvodů,
podobně jako i jiní občané v jiných věcech, jak jsme toho všichni
svědky, ji nedodržuje. Značná část občanů pak má již svědomí tak
pokřivené, že v této oblsstivchová se podobně jako např. ti občané,
kteří nyní vyznávají a uplatňují zásadu, že "kdo nekrade, okrádá svo
ji rodinu" a jiné podobné názory, které se v této době "považují za
normální",
Poroto také nevidím důvod, proč by se seignatáři poetice neměli
v uvedené zál ežitosti obracet na státní orgány, přestože na ne mají
asi shodný názor jako signatáři Charty 77, když se na žádnou jinou
instituci obrátit nemohou, přičemž požadavek organizátorů i^signatářů
petice, aby ženám nebylo Umožněno, nebo aby jim bylo alespoň zpřísněno
zabíjení svých vlastních dosud nenarozených dětí, není možno považovat
ani za nepředloženost, ani za nehoráznost, tím méně kritice uvedené
petice v 12. čísle Infochu uvedeno.
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Sdílím také uvedený názor, že by měl být vytvořen orgán nebo
i neoficiální skupiny složené z občanů požívajících všeobecnou
vážnost, na které by se mohly ženy obrátit o pomoc a radu. Souhlasím
také s názorem, že potratovost má hlubší kořeny zapuštěné ve všeobecné morální situaci společnosti. Je také pravda, že nápravu musíme
hledat v ozdravění duchovního klimatu. Nemoh a však souhlasit s názo
rem, že nelze i novými zákony pomoci v nápravě, Domnívám se, že zá
kony by měly spoluvytvářet tlak na změny dosavadního nežádoucího
duchovního klimatu směrem k lepšímu a nejen kodifikovat jen novou
situaci změněného mínění.
Domnívám se, Že všeobecně nepříznivá situace především v oblasti
morálky je způsobena především tím, že z velké části mezilidských vzta
hů se postupem času vytratila láska. A tam, kde chybí láska, jsou
pak všechny jinak chvályhodné vlastnosti a ctnosti jako spravedlnost
právo, pravda a další, jen jejich ubohou karikaturou.
Tolik alespoň krátce k uvedené problematice.

Augustin Navrátil ’
Lutopecny 25. ledna 19^7

Iva Kotrló Petra Uhlovi

V Brně 17.12-1986

Vážený pane Uhle,
za několik dní bude uprostřed noci vloženo do jesliček dítě.
Když jsem si přečetla Vaše odmítavé poznámky k petici českosloverw
ských katolíků ve věci potratů, pochopila jsem následující:
Josef, snoubenec Panny z nejobyčejnějšího prostředí, kdyby byl pod
názorovým vlivem ing. Petra Uhla, rozhodně by ji přemluvil k potratu.
K události narození Ježíše Krista by nedošlo, na základě zodpovědné
lidské úvahy. Ano, mohl by Josef, ovlivněný Vaším vědeckým světovým
názorem, připustit takový nevědecký anachronismus, že Maria, ke
všemu ještě panna, otěhotněla působením Ducha svátého? Navíc Josef žil
v okupované zemi a Vaše světsky revoluční názory by ho dovedly k nut
né premise: jednak by toužil po tom, aby jeho genetický kód proti
okupační moci protestujícího vlastence nebyl utlumen /vědecky neprobadatelnou mocí/, a také by byl nucen protestovat proti omezování
svobody /viditelné/ své snoubenky Marie, která byla do těhotenství
vmanipulována - Ano, kým?
Odpovídám Vám však proto, že žijeme oba, Vy i já, pod mocí to
talitního socialismu, který se honosí názvem reálný, Co k jeho rea
litě přispělo? Období, kdy kat socialistického vyznání věšel v Praze
na šibenice nevinné katolické kněze i laiky. V rozsudcích socia
listického soucu vždy zněly věty o "agentech Vatikánu" a v úvahách
prokurátorů při soudních projednáváních byla brána v úvahu, při výši
udělovaného trestu, jejich "vatikárská morálka".
Považuji za příznačné, že Vy, který jste dlouholetým osobním
vydavatelem "informací o Chartě 77"> používáte vůči nejen českoslo
venským katolíkům /mužům/, ale přímo a konkrétně věřícím československým
ženám onoho termínu "vatikánské morálky". Dle Vás já totiž nevěřím
radostnému poselství Ježíše Krista o takové síle života, že s jeho kr
vácejícím srdcem lze překonat smrtt tuto hrůzu světa, ale vyznávám
v ČS3R "vatikánskou morálku". A přitom tohoto termínu používáte Vy,
který jste kdysi byl pokřtěn ve stejné Církvi, jako jó /v době málem
stejně shodné/. Co Vám mám k tomu říci? Že i kdyby jste si seberudějšl
cihlou dřel témě své hlavy, že působení posvěcené vody i oleje ze
svého těla neodstraníte? že tedy Vy osobně, at už jste si této sku
tečnosti vědom, či ne, hřešíte nezastupitelně - dle slov Evangelia -

^vfhímltivS Charty 77 př.dpoklédáa existenci prosté
lidské slušnosti, a

proto rozeznávám tento fakt: kdybyste Vy osobně
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V Praze 10. X. 1987

Tento týden /5. 1* večer/ jsem listoval v knize Počátky du
ševního života od 2. Matějíčka a J. Langmaiera. Potom jsem si pus
til rádio, právě ke konci Vaší besedy s Dr. Zd. Ditrichem a Dr. Em.
Růžičkovou. Tématem besedy byla zřejmě antikoncepce. Na závěr dopo
ručovali tito lékaři právě zmíněnou knihu o duševním životě v nej
ranějším věku dítěte.
Ze samotné besedy jsem zachytil jen několik posledních vět.
Ale právě tyto věty si naprosto odporují s tím, co se píše v oné
knize, z jejíhož obsahu jasně vyplývá, že už dávno před narozením je
dítě skutečným člověkem jako každý z nás. Jak můžete doporučovat
takovou knihu, brát vážně nejnovější poznatky prenatální psycholo
gie a současně vychvalovat nový zákon o umělém přerušení těhotenství,
čili usnadňování umělého potratu?
Je to přece až příliš jednoduchá logika: Jestliže skutečně
existuje prenatální psychologie, prenatální výchova, citový kon
takt mezi matkou a dítětem od prvních dnů po početí - pak tedy exi
stuje také prenatální vrsžda.
Potraty jste mimo jiné zdůvodnili tím, Že dítě má právo být
chtěné, to že je základní lidské právo. To je samozřejmě pravda.
Ale toto právo se přece nedá zajišťovat zabíjením dětí! To je pres«*
ně totéž, jako kdyby se třeba právo na práci zajišťovalo zabíjením
nezaměstnaných. To by bylo ovšem jednoduché řešení. Jenže nejdůle
žitějším právem je právo na život. Protože čím jsou člověku jiná
práva, když nežije?
Myslíte si, že právo dítěte být chtěné porušují ti rodiče, kte
ří se smíří s tím, že se jim narodí, i když si ho třeba zrovna ne
plánovali? To ho přece nakonec stejně chtějí, přestože jsou si vě
domi nějakých problémů. Právě z toho je vidět, že o své dítě sku
tečně stojí a mají k němu i úctu, když je přijímají i přes různé
překážky. Jen takoví rodiče mohou pak učit své děti také překážky
překonávat.

A naopak je přece jasné, že právo dítěte být chtěné hrubě po
rušují právě ti lidé, kteří ho nechtějí. Tedy zvláště ty ženy, kte
ré se ho chtějí zbavit za cenu jeho fyzické likvidace, a muži, kteří
je v tom podporují.
Když je na jedné straněvprávo, je na druhé straně povinnost.
Lidská práva musí něco zajišťovat. Třeba rodiče zajišťují práva
svých dětí; mají tedy vůči nim povinnost. Protože nejzákladnějším
právem je právo na Život, jevtaké nejzákladnější povinností chránit
lidský život. Cesta k uplatňování práv dítěte vede tedy jedině
tímto směreau Směrem k životu, ne k zabíjení.
A jak konkrétné? ftíkat lidem pravndu a vést je k správnému
sobu myšlení. Říkat zvláště mladým, že narození dítěte je opravdu

Přerov 11. 5. 198?

Vážená redakce!
Platí-li zásada! že název Slánku aá odpovídat jeho obsahu,
pak článek Josefa Horázného "Láska, antikoncepce a interrupce"
v Magazínu Nové svobody z 11. dubna 19tí? by se mši správně jmenovat
"Interrupce, trochu antikoncepce a žádná láska”.
Jesltiže tato zásada nepltaí a název měl navodit dojem, že to,
oč v článku jde, souvisí s láskou, pak nás to nepřekvapuje, protože
rozhovor byl veden se soudruhem MÚDr. Jiřím Šráčkem, členem vládní
populační komise, krajským odborníkem v oboru gynekologie a primá
řem ženského oddělení krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu. Máme
ještě v živé paměti podobné "vystoupení" soudruha primáře v Tele
vizním klubu; mladých v Ostravě u roce 1985 v pořadu, který se halil
do pěkného názvu "povídání o lásce" a přitcm jeho obsah .... !?
Ani nyní'přimář Šráček nevybočil ze svého obvyklého standardu
neúplného informování o antikoncepci, banalizování interrupce, vy
tváření interrupcňí hysterie včetně oslavování interrupčního zákona.
Připočteme-li k tomu ještě výmysly o encyklice Romana© Vitae /tato
neexistuje/ a o stanoviscích k sexualitě, jež podkládá římskokato
lické církvi /a která nezná/, pak úroveň tázaného i jeho odpovědi
není třeba komentovat.
Veřejný činitel, který uvádí čtenáře v omyl nebo jeho omylu
využívá, poškozuje jeho práva. Jestliže se tento činitel již dávno
zpronevěřil svému poslání a sám osobně je nezodpovědný, jak potom
může mluvit o odpovědnosti v sexuálním životě a k odpovědnosti na
bádat? Jaká to může být odpovědnost! A jaká láska!
Připomínka těchto souvislostí by Vás měla přivést nejen k za
myšlení nad vlastní prací a posláním tisku, ale také nad odpovědnou
volbou odborníka. Noviny mají úplně a pravdivě informovat čtenáře
ve všech oblastech a tedy i v oblasti týkající se základních ži
votních otázek. Pokud by Vám šlo o "články na skutečně odborné a
mravní úrovni, pak Vám jako opravdové a zodpovědné odborníky dopo
ručuje PhDr. Helenu Rozinajovou, CSc z Bratislavy, PhDr. Libora
Micka, CSc z Brna, MCJDr. Květoslava Šipra, CSc z Dřevohostic
u Přerova.
Teprve pak budou Vaše Články či rozhovory skutečným přínosem
pro Vaše čtenáře*

Ing. Emanuel Matyáš
MUBr. Jitka Matyášová
Vsadsko 5
750 00 Přerov
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;Přerov 23*4.1987
Vážená redakce!
I když se zpožděním, přesto považujeme za nutné reagovat na
článek Marie Formáčková "Abychom je na svět vítali", který vyšel
ve Vlastě č. 1/67.
Z článku lze soudit, že jeho autorka Marie Formáčková, citova
ná předsedkyně IÍV Českého svazu žen Miroslava Němcová i další, ženy,
jak vyplývá z uvedených příběhů, akceptují názory, vydatně živené
gynekologickou propagandou, že dítě v prenatálním stádiu je bez
tvarý shluk buněk, a pokud není o něj zájem, stačí lékařský zákrok
v příslušném zdravotnickém zařízení, a je možno se této přítěže,
někdy za peníze, někdy zdarma, zbavit.
Neznalost věcí a především lidskámezralost těch žen ukazuje
na jejich povrchnost v myšlení, jednání a praktickém životě.
Slyšela či četla kdy vůbec dívka z prvního příběhu o tom, že
sexuální život patří až do manželství?
V jaké společnosti a jakým způsobem asi žije mladá žena z dru
hého příběhu, pro niž třetí dítě znamená nepřekonatelný problém?
A pro třetí, elegantní a dokonale se ovládající ženu je snad
manželská věrnost pouhým přežitkem minulosti?
Sám název článku i velmi hezký obrázek matčiny ruky a ruky dí
těte k obsahu článku nepatří, pokud ovšem Marie Formáčková neměla v úmyslu vyjádřit, že naše společnost je dnes ha takové "úrovni", že si
může dovolit vítat děti na svět novým zákonem o umělém přerušení tě
hotenství a interrupcí samotnou. Lepší uvítání si vskutku nelze před
stavit.
Ženy, které akceptují toto myšlení, nepatří ke spolehlivým man
želským partnerkám, k laskavým, moudrým a zodpovědným matkám, k že
nám, které tvoří zdravou, normální, civilizovanou rodinu. Tyto že
ny jsou zajímavé pouze jako pracovní síly, o čemž v článku svědčí
i poukazování na snižování jejich pracovní neschopnosti po interrupčních zákrocích. A jelikož tyto'ženy postrádají m.j. i vlastní''
myšlení a názory, pak není problémem udržovat je na této úrovni
frázemi o pokroku, svobodném rozhodování, ochraně jejich zdraví atd.
Když se pravda o životě a lásce posune ke lži, pak tento posun
dává velký prostor k matení pojmů, zcestnému myšlení, falešným život
ním postojům majícím za následek ne život, nýbrž přežívání.
V této souvislosti nás napadá, že když se při rozhodování o při
jetí či nepřijetí nového dítěte uplatňují kritéria vítanost.i či nevítanosti,, jak je pak.daleko k tomu, aby se tatáž, kritéria neuplat
ňovala i na staré, nemocné a vůbec nějak postižené lidi?
•;
Bohužel se Váš Časopis tímto Článkem postavil do role obhájců
neobhájitelného a ukázal tak, kam až se dostal.
Ovšem i dnes platí, že to, co neslouží pravdě, nepřinese nic
pozitivního.
:
Ing. Emanuel Matyáš
MUDr. Jitka Matyášová
Na vědomí:
František kardinál Tomášek

Vsadsko 5
750 00 Přerov
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Tři dopisy manželů Matyášových
Redakce Mladý svět
Panská 8
112 22 Praha 2

Přerov

6

. 1.

1987

Vážená redakce!
Článek "Interupca není antikoncepce" v č. $0 z roka 1986 nás
přesvědčil,_že Mladý svět opět promarnil jednu z mnoha příležitostí
utvářet pozitivní postoje a přístupy k lásce, sexu, manželství a
k životu vůbec.
Považujeme za zbytečné polemizovat se Sally a s jejími přispí
vateli, -zejména s prim« MUDr. ¿Jiřím Šráčkem a MUDr. Františkem Hav
ránkem CSC, Za^smysluplné povalujeme říci Vám, že Mladý svět má
psát o lásce, jaká má být, o sexu jaký má být, o odpovědném rodi
čovství, jaké má být,
*

Tento článek a podobné z dřívějška nabízejí čtenářům zcestné
názory, postoje a přístuoy, které jsou dobré jen pro karikaturu lás
ky, pro sexualitu nejpodřadnějsiho druhu, pro likvidaci neplánova
ného rodičovství«’Žít s falešnými názory, postoji a přístupy vsak
neznamená žít, nýbrž jen přeživat. Pro koho může být taková nabídka
přitažlivá?
Každý má v životě možnost se rozhodovat. Máme radost z toho,
když se rozhodování pro opravdové životní hodnoty vyvíjí pozitivně.
Víme, že lidé, kteří z pravdivých informačních zdrojů a ze setkávání
se s moudrými lidmi poznali pravdu o lásce, vztazích mezi mužem a že
nou, že plně a radostné žijí.
Proč Váš časopis neinformuje své čtenáře v tomto duchu?
Proč neuveřejňujete příspěvky, které mají nejen odbornou, ale
i mravní úroveň, a které pak mohou positivně výchovně působit?
Proč uveřejňujete příspěvky gynekologů, kteří se již dávno zpro
nevěřili svému poslání, kteří až bezedně pohrdají člověkem a život
ními hodnotami?
Váš časopis nemá na víc?
Nositelka Nobelovy ceny za mír Matka Tereza z Kalkaty řekla:
"Člověk, který je schopen zabíjet nenarozené děti, je schopen i ná silí ve válkách."
Matka Tereza nepolemizuje, ale nazývá věci pravými jmény. Hlav
ně však se svými sestrami vytváří
c i v i l i z a c i
l á s k y .
Tím je pro všechny vzorem k následování a to ve věcech velkých i
malých.
Je zřejmé, že bude třeba u nás hodně udělat, aby se pojmům
jako sexuální život, zodpovědnost, láska, morálka, vrátil jejich pů.vodní pravý obsah. Bude třeba opravdu hodně udělat, abychom mohli
říci, že žijeme v zemi civilizovaná, normální, lidské, v zemi, kde
se nejhlubší úpadek nepovažuje za vrchol rozvoje a pokroku.
To je jedná, smysluplná nabídka a Šance, kterou by i Váš časo
pis neměl promeškat.
Na vědomí:
František kardinál Tomášek

Ing.

Emanuel Matyáš
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MLADÝ SVĚT
Praha dne 3* 11* 1986
Milý Čtenáři,

!

děkujeme za Tvůj dopis týkající se nového interrupčního
zákona. K této problematice připravujeme rozsáhlejší materiál a
Vaše připomínky zpracujeme společně s ohlasy na něj.
S pozdravem
Marek Hlavica

KANCELÁŘ
ČESKÉ NÁHODNÍ RADY
Pan
Dr. Marián Adamus
Útulná 497
Praha 10
Č.j. 2330/86

. .
V*
V Praze 28. 11. 1986
/na obálce 12.12., přišlo
15.12.1986/

K Vašemu dopisu, v němž vyjadřujete své názory na umělé přerušení těhotenství sdělujeme, že jsme s jeho obsahem seznámili
poslance České národní rady.
Česká národní rada po zvážení všech okolností souvisejících

3 otázkami umělého přerušení těhotenství se ve své schůzi 20. října
roku 1986 usnesla na zákoně ČNR o umálém přerušení těhotenství 9
jehož návrh jí předložila vláda České socialistické republiky.
Nový zákon ČNR o umělém přerušení těhotenství byl uveřejněn
pod č. 66/1986 Sb a jeho účinnost byla stanovena od 1. ledna 1987*
Očekáváme, že tuto zprávu vezmete na vědomí.
* vedoucí legislativního oddělení
JUDr. František Fremund

- 85 Přiznáváte tým, že komisie a spoločnost ustápili před lžaíni a nedčw
statkom dobrej vole u žien. Hlavně ma však rozčuluje formulácia "ne
ní žádným tajemstvím” * Ako by to nebolo tajomstvo!? Možete mi uviesí
aspoň jedna zverejnenú sociologická alebo psychologická stádia žien,
ktoré žiadajá o interrapciaS? To by bol tiež jeden rz povolaných hlasov do diskusie. Nič takého som v nasej tlači nevidel, rovnako ako
ani jeden rozhovor s niektorým so ”skásených”predsedov interrapčnej
komisie. Všeťky tieto věci sá totiž taba! Odkial tedy beriete svoje
informácie a ich zbytky transformujete pre veřejnost - doložte prosím!
3. Niekolko tisíc ladí podpísalo petíciu proti tomuto zákona.
Vaščinou veriacich a tí nie sá zanedbatelné skupina v tomto štáte.
Vaščina krestanských cirkví v Československa sa riadi Katolickým
kodexom Kanonického práva a podlá něho je potrat vražda. Každý, kdo
sa na ňom akokolvek záčastni, je automaticky exkomunikovaný z Církvi.
V ČNR boli vraj aj zástupcovia veriacich. Sákromne si mohli mysliet
čo chceli, ale navonok mali zastupovat záujmy veriacich. Z novím som
sa dozvěděl, že zákon bol schválený jednomyselne, nikto sa ani nezdržal hlasovania. To prakticky znamená, že krestania tu nemajú
žíadne zastápenie.
4. Minister Prokopec argumentoval, že okrem iného ide o stabi
litu socialistickéj rodiny atá. Velmi ma v tejtosávislosti zaujíma
toto:^Ak bude niektorý z partnerov, trebars manželka neverná a bude
to maí následek - jej otehotnenie, stačí miniinterrupcia a manžel
sa nemusí o ničem dozvediet. Ake následky to može mat, kecí.sa to dá
tak lahko zneužit a nevera, ktroá figuruje na poprednom mieste tak
dostane definitivně zelená! Nijako neviem pochopit ako to može na
pomoct stabilitě rodiny.
Komentáru dáváte titul "Zákon v záujme ženy" ale dostáváme sa
tak do absurdnej situácie. Čo muži otcovia., do akej pozície sa tým
dostávájá? Sá degradovaní a jdrne a vulgárně povedané, muž priniese
domov peniaze, a bude produkovat semeno - ináč o ničom nemusí vediet
ani rozhodvat.
x:.k mám ešté tcíko nezodpovedaných otázok, nie je to moja chyba
a to-, že je zákon v ČSR už odsáhlasený, neznamená, že ich už nébudem mat.
*
'
'• ‘
5. A nakoniec to najlepšie. Minister zdravotnictva jednej zo ze
mí reálného socialismu na pode zákonodárného orgánu dovodí tým, že
tskýto zákon už má NSR, Francia, Skandinávské státy. Po celé destročia kritizujeme prehnitý sposob života a ápadok morálky v nich, nako
niec už nevieme akými terminmi by sme ich skritizovali a naraz mini
ster pri schvalovaní zákona takto provinciálně a odporné malomeštiacky poukazuje na ne, len aby smemy balíci zo zeme reálného socializmu
v hanbě neostali.
lýmto asi myslel "upevnenie socialistického sposobu života?"
Alebo som to zle pochopil?
Som zvědavý, čím sa bude zdovodňovat tento zákon na Slovensku:
že okrem NSR, Francie, Škanfinávských zemí ho májá už aj v Čechách?
Som přesvědčený, že časom sa táto problematika stane ešté aktuálnejšou než je dneska a ja sa na tieto listy odvolám.
Vážená sádružka redaktorka Rudého Práva, o Vášu prípadnů arogantná odpoved podobná tej predcházajjicej, ako ani o zavádzajácu,vodbočujácu, mnohovravnů, formálnu, alebo o odpoveá, ktorá by podceňovala
adresáta, alebo uhýbala před problémom vobec, nestojím. Vobec nesto
jím o sukromná korešpondenciu s redaktormi, tým sa nič nevyřeší. Ak
nie ste ochotni riešit táto vec na stránkách novin primeraným a serioznym sposobom, tak sa neohtažujte.

2 pozdrav«

Ur* Marián Adamu*

-
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22. 10. 1986
SádruŽka redaktorka Štěpánková!
Zaiste si na mna spomeniete, nedávno ate dostali odo mna dopis
s némietkami proti novelizácii zákona o interrupci!, ktorým som sa
chcel zapojit do diskusie.
■
Pre Vášu informáciu, kopiu tohoto listu som poslal ešte okrem
Rudého práva do redakcie Čapopisov Tribuna, Naše rodina, Lidová de
mokracie, ovobodné slovo, Mladá fronta, Mladý svět, Květy, Zdraví,
Katolické noviny, Pravda, Pravda na nedeíu, Život, áalej do redakcie
TN - aktuality, Hviezdy - rubrika Telefónom poštou. Doporučené, celkom do 14 redakcií. Z toho som dostal tri sákromné odpovede. Z Na
še j rodiny, kde mi píšu, že podobná diskusiu nemožu uékutočnií, Svo
bodné slovo sa formálně poSakovalo za dopis a od Vás bola tretia,
strohý odkaz na ČNR. Tam som teda poslalJtiež tri kopie toho istého
dopisu - doporučené. Všetko to však boli sákromné odpovede, v tlači
sa neobjavilo nič. Maximálně tak váš krátký článok, ktorý preventiv
né zahrával připadnu diskusiu z oznamovacích prostriedkov na podu
ČNR a v Mladéj fronte krátký článok, ktorý signalizoval oficiólny
postoj. Neviem akým sposobom može jeden řadový občan diskutovat s
CNR alebo SNR, ak to predtým odmietnu oznamovacie prostriedky, zvlášt
ak obidve rady neberú do úvahy niekolko tisíc podpisov jasné Vyjadrujúcich odmietnutie tohoto zákona?
13.
10. 1986 som bol pozvaný na verejnú schodzu Občianskeho vý
boru Prahy 10 v Hostýnskéj ulici. Bol tam pfítomný poslanec s. Jaro
slav Šmejda a s. poslankyna Princová. Predniesol som tam svoju námietku a pre istotu som ju ešte na druhý deň poslal doporučené na
ONV P 10. Mimochodem na schodzi bola přítomná aj Vaša kolegyňa, redaktorka RP, ista s. "Bečková”. Sedela v prvej radě a robila si usilov
né poznámky. Dodnes mi je záhadou naČo jej boli. Využil som všetky
možnosti - ktoré ako občan možem využit, ale zostalo mi spústa nezodpovedaných otázok, pretože tie, ktoré som položil, padli do
prázdna, alebo boli odsunuté na vedlajáiu kolaj.
Teda prvá otázka na Váš komentár z RP 22. 10. 1986 po odsúhlasení novely je: Kedy a kde sa o tomto zákone tak dlho diskutovalo? Ako
Vy píšete hned v druhéj vete. Ja som v tomto zmysle vyvinul vačšiu
aktivitu než mnoho mojich málo informovaných-spoluobčanov a nijaká
diskusiu som nezažil!!! Písai teda, že sa o tomto zákone dlho disku
tovalo, je lož.
Rezolutné odmietam, aby takýto zákon připravoval kolektiv zod
povědných a povolaných,^zasvetených Odborníkov, ktorí sá informovaní
8 možu fundované posúdit celý problém. Příliš mi to připomíná Črnobylskú katastrofu. Výstavbu atomovéj elektrárně nariadili odborníci
par excelens, prevádzali ju atomoví odborníci aj jej údržbu, neodbor
ná veřejnost celkom^nemala do toho čo hovořit a kto na to doplatil
a dópláca? Veřejnost aj^odborníci. Odmietam teda stát s otvorenými.
ústami a zbožně očakávat čo zase dohodná "odborníci” a potom sa po
zem poklonit a "Alláh il Alláh” , odborníci rozhodli, už nemám žiadne
otázky. Po Černobyli užvnemám doveru k riešeniu žiadneho problému
tohoto druhu, ak sa na ňom podielali len .odborníci*
Odmietam tento postup zvláši preto, že tento zákon sa hlboko
dotýká každéj rodiny a každého zdravého jednotlivca. Malý kolektivv
akokolvak dobré informovaných povolaných odborníkov nesmie postavit
celů společnost před hotová vec. Děti sa rodia nielen odborníkom, ba
skór viac laikom než odborníkem^
2. Píšete, že "není žádným tajemstvím, že když žadatelka na»
chtěla - našla - si důvod,který komise nakonec musela uznat” .
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REDAKCIA, Bratislava
Vážený súdruh
Dr. Marián Adamua
Ďtuiná 497.
■108 00 Praha 10

*

Naše zn. 3552/18/1,2/86

V Bratislavě 18.10.1986

Vážený súdruh dr. Adamus,
Sakujeme za list, ale v tomto šťádiu schvalovaného konania ho
už nemožno uveřejnit. V niečom máte iste pravdu, ale mnoho faktorov
hovoří za schvólenie tohto zákona - v najbližšom čase ich uveřejní
me .a bude i na lekároch, aj kec nie v komisiách, kedy sa k zákroku .
přikročí.
So súdružským pozdravom
Práči češí
t u b a •Zemanová,
redaktorka Pravdy

TRIBUNA
TÝDENÍK ÚSTŘEDNÍHO VfeORU KSČ
*'
* .
.

v

*

i

Vážený soudruhu
Dr. Marián Adamus
útulná 497
100 00 Praha 10
Č j. Tr-86/Ří-20/sa

S-824

Praha dne 21.října 1986
/přišlo 28.10.1586/

Vážený soudruhu,
děkujeme Ti za dopis', který jsme se zájmem přečetli a využi
jeme jej jako námět pro naši redakční práci.
Se soudružským pozdravem
František Savov
redaktor vnitropolitického odd
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REDAKCE TÝDENÍKU
NAŠE RODINA
Vážený pan
Dr. Marián Adamus
Útulná 497
100 Praha 10
1664

Sů-Ba

'
Praha 3. 10. 1986

Vážený pane doktore,
se zájmem jsme si přečetli Vaši zajímavou úvahu k otázce pře
rušování těhotenství a novelizace příslušného zákona. Náš list sou
stavně vychovává čtenáře v úctě k lidskému životu, aí už se jedná c
úctu k životu nenarozenému, nebo úctu k Životu starého člověka nad
hrobem. Činíme tak vždycky, když nashromáždíme dostatečné množství
přesvědčivých argumentů na Článek nebo blok příspěvků se stejnou
tematikou. Není tomu tak dávno, kdy jsme měli v NR na jedné stránce
hned několik různorodých příspěvků varujících^před potraty. Diskusi
ke které byste se rád připojil, ják píšete, však v dohledné^době
rozvíjet nemůžeme, mimo jiné proto, že d© redakce už dostáváme tak
obrovské množství dopisů /za rok 8 000 - 10 000 na každého redakto
ra/, že další vzrůst pošty, jaký by takováto diskuze bezpochyby v y 
volala, bychom v naší poměrně malé redakci značně obsáhlého časopi
su již nezvládli. S obsahem Vašeho dopisu tedy seznámíme příslušné
činitele interní cestou. Některé Vaše argumenty se budeme snažit
využít, až našetříme víc přesvědčivého materiálu na toto téma.
Děkujeme Vám za pochopení a jsme se srdečným pozdravem
Jiří Súra

KANCELÁŘ

•'

ČESKÉ NÁROD ímÍ RADY
Pan
Dr. Marián Adamus
Útulná 497
P r a h a

10

Č. j. 2330/86

•
V Praze dne 1?. 10. 1986

Potvrzujeme příjem Vašeho podání, kterým jste se obrátil na
Českou národní radu s připomínkami k zákonu o umělém přerušení tě
hotenství.

2a kancelář České národní rady
JUDr. Jana Maříková
/Přišlo 28. 10. 1988/
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Marián Adamus
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Útulná 497
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Naše značka: 6 2 0 5 6 / š t k A o k

V Praze 3* 10. 1986

Vážený čtenáři,
Vaši připomínku k navrhovanému Zákonu o umělém přerušení tě
hotenstvím jsme dostali. Ityní se návrh zákona projednává v České
národní radě. Pošlete proto svou připomínku těmto poslancům.
Děkujeme za dopis a .jsme s pozdravem
Zdena Štěpánková
* ^

redaktorka Rudého práva

REDAKCE
SVOBODNÉ

SLOVO

--

Vážený pan
Marián Adamus
Útulná 497
100 00 Praha 10
Z n . : 2036/sch/jl

V Praze 7. 10. 1986

Vážený pane,
peoblém umělého přerušení těhotenství je, tak jak o tom píše
te, opravdu velice závažný. Proto na novele zákona spolupracují
lékaři, sociologové, psychologové, řada dalších odborníků. Navíc
se k ni vyslevují i laici, neboť poslanci zastupitelských sborů,
kteří ji nyní projednávají, nejsou většinou odborníky.
Věřte proto, že konečné znění novely, bude ve prospěch zdra
ví žen i štěstí dětí.
'
S pezdravem

80 Pokial to moj* znalosti dovoïujd, tak viem, že naše zákony chránia počaté dieía len v jednom případe* Ak přídě na rozdelovania dedičstva? musí sa vykonáváte! závěti poriadnevpoobzeraí po pozůsta
lých, či se tam nenachádza těhotná ženy. Dieía, ktoré ss narodí,
má nárok na podiel dedičstva tak ako ostatní dědiči.

Zdá se mi to velmi symbolické a výřečné, že aj tie nenarodené
děti májá nárok na hmotné a duchovné dobrá, ktoré si my, už narodení,
tuná navzájom udelujeme.
Som toho názoru, že
a to opačným smerom, než
neponechával rozhodnutie
to vychádzanie v ústrety

posobnosí toho zákona by sa mala rozšířil
pomýála novela z ákona o interrupcii, totiž
o smrti počatého, na jediná osobu. Bolo by
pohodlnosti, pokrytectvu a lahostajriosti.

Finančně a materiálně prostriedky by sa mali věnoval na vynájdenie spoíahlivejáiej antikoncepcie. Ak však už táto zlyhá, dieía
by sa málo narodit ako chcené diela. A to buá vlastnými rodičmi, alebo^tými, čo čakajd na adopciu - je ich mnoho. Viem, že ádopcia dieíata před zrodením je podlá našich zákenov nemožná. Poznám však niekolko ludí, ktorí sice nepomýšlajd na adopciu, ale ak by sa touto
cestou dalo p r edísl 1interrupcii, tak by sa rádi o to dieía postarali.
Je velmi mnoho přesvědčivých argumentov, aby som bol proti tejto novele zákona přerušení tehotenstva. Naopak, želám si sprísnenie
existujdcich zákonov v zmysle rozšírenej ochrany nenarodených.
A ešte jedna poznámka. Ak tieto vysvetlenia nestačia, tak podám
svoj názor stručné takto:"Platím nemocenská a dané a isteže určitá
čiastka týchto peňazí ide buá na výchovu medikov, platy lekárov, ma
teriálně vybavenie nemocníc a prevédzanie "odsdhlasených a povole
ných interrupcii".
Nejde mi o peniaze, ale som rozhodne proti tomu,
aby som sa takto nepriamo materiálně účastnil naprevádzaní zákrokov,
ktoré nijako neschvalujem.

8 pozdravom
Marian Adamus
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Korespondence <5r. Marianha Adaause s hromadnými sdělovacími
prostředky a Českou národní radou.

Praha 20. 9. 1986
Vážená redakcia!

f

Chcem sa zapojit do diskusie o novom znění zákona o přerušení
tehotenstva.
'■
Je samozřejmé, že je to problém zložitý a zahrnuje mnoho oblas
tí, ale netýká sa len odborníkov. Preto začnem rovno uprostřed, věci.
Myslím si. že dost velká část veřejnosti si ani nekládla :otázku,
čo .sa vlastně interrupciou vykonává. Mnoho žien si dokonca myslí, že
sa iba odstráni nějaký ehrobák, alebo podivné zvieratko. Je to preto.
že neexistuje doposial jednotnost v názoroch na to, odkedy začína byt
člověk človekom. Najnovšie vedecné výskumy dokazuji!, že už od počatia/sa dá hovořit o člověku. Oplodněná buňka už nepotřebuje k tomu,
aby sa vyvinula v člověka, žiadne dodatočné úpravy, genetické infarmó-*
cle. Samozřejmé, že potřebuje starostlivost, bez kiorej by zárodok
zahynul. Ale objektivně vzaté, kto z nás ju nepotřebuje? Kojenec,
ktorého už zákon chráni, by-bez starostlivosti takisto zahynul, no a
kolkokrát sme v Živote odkázaní na starostlivost iných /zlomená noha?
operácie, bezvedomie, choroby, atá./ a to životné odkázaní. Je to evi^
dentné a příkladov- je mnoho od narodenia až po smrt.
Domnievam sa preto, že chyba došlednost v uznaní toho základné
ho faktu - že totiž život člověka začína počatím. Ujasnili by sne
si hierarchiu hodnot: na 1* mieste bolo by počaté dieta a až potom:
kariéra:- ukončenie školy - dpvolenka - plat - volný čas - štíhlá
línia.
V našej socialistickéj spolocnosti je celkom starostlivo a
spravodlivo postarané o sociálně dobro každého! Ako mám potom chá
pat případ-dobré siipovanej mladéj ženy, která príde k lekárovi pre
to, že si v decembri'kupila dovolenku do Juhoslávie, v marci zistila, že je těhotná a teda si nepokazí dovolenku a žíada o interrupciu. Alebo iná chce tento zákrok, len aby si nepokazila štíhlu líniu. Myslím, že je to úžasné egoistický princip a dnes keá vidím
tie čísla počtu umělých potratov, sa vobec nedivím, keá stretnem
pritažlivú, kultivovánu ml^dú ženu, ktorá kráča za svojim cielom
doslova cez mrtvolky. Analogií by sa dalo nájst dost. Pripúštat
v tomto případe sociálně argumenty je smiešne pokrytecké a nepocho
pitelné. Ale úsměv ma přejde, keá eidím v zdravotnických ročenkách
zarážajúci fakt, že právě sociálny argument sa dostal v 80-tych rokoch na popredné ak nie na prvé miesto.
Akvmá rodina UŽ tri děti, myslím, že by sa mal štát primerane
postarat o to, aby sa číalšie tehotenstvo v tejto rodině nestávalo
automaticky sociálnym případom, zrelým před potratovů komisiu.
O zdravotných dosledkoch umělého prerušenia tehotenstva sa iste
zasvatenejšie vyslovia lekári. Určité však nejde, pokial ide o zdravie ženy, o podobný zákrok ako je vytrhnut zub.
Nevienrdo akej miery, sa posluchači medicíny zaoberajú týmto
problémom z hladiska lékarskej etiky, rád by som počul hovořit na
toto téma nějakého vyučujúceho z fakuluyjmedicíny. Z obyčajnej skúsenosti viem, že tu vládne indiferentnost.

dpectabilis, jste děkanem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty
naší církve. Prosím Vás bratrsky, neopouštějte naše společné
kněžství v tak vážných úkolech ze atrachu či politické hry. Jste
generálním vikářem olomoucké arcidiecéze a předsedou toho pochyb
ného, ale přece jen kněžského sdružení některých kněží, připustte
si jinou než státní odpovědnost - odpovědnost za víru a mravní
postoj katolické církve. To ostatně nemůže být nikterak protistátní
činnost, vždyí i místopředseda vlády Č3SR B/L. Lúčan chválí - ovšem
hodně neprávem - že se PiT vždy odpovědně vyjadřovalo ke skutečnos
tem, které jsou předmětem bytostného zájmu lidí".
Vzhledem k tomu, že Váš projev byl uveřejněn, prosím, Spectabilis, abyste také tento dopis pokládal za veřejný.

Josef Zvěřina v.r.

Josef Zvěřina
Pravoúhlá 45
Praha 5
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Josef Zvěřina Ic projevu Františka Vymětala
V

Praze

19. H a t opadu 1986

Spéctabilis,
Veš shora citovaný projev je otištěn pod novinovým titulkem
odpovědný postoj k rozkvětu vlasti. Je sice nesen v rámci PiT, tj.
v rámci oficiální inscenace, politického vyjadřování vládních ste
reotypů, takže by jej bylo možno přijmout jako součást státní pro
pagandy. Ale sám titul a fakt, že mluvil v osobě předsedy spolku
/ k němuž možno, by nutno mít z hlediska církevního výhrady/ také
kněz - a to ke knězím - všechny tyto zřetele staví Váš projev do
jiného světla a podrobují jej jiným kritériím.
Nám kněžím zajisté přísluší odpovědnost především za mravní
rozkvět národa. To požaduje na nás knězích více než protest proti
jaderným pokusům, hvězdným válkám atd. Bylo bv třeba vznést pros test
proti válkám všeho druhu a z jakéhokoliv motivu - v souhlase s ka
tolickou morálkou, ve jménu úcty k životu a k Božímu přikázání
'•Nezabiješ*'.
Kněžské svědomí však musí být citlivé ještě k jiným jevům irr>svního ohrožení národa. Jsou to jevy, které odsuzuje i státní
zákon - jako narkomanie, alkoholismus, vandalství, nésilnictví a
všechny druhy zločinnosti.
Jsou tu však další vážné negativní jevy mravního života, které
státní zákon nejen toleruje, ale umožňuje. Jsou to rozluky manžel
ství a v poslední době úprava zákona o umělém přerušení těhotenství.
Podle křestanské morálky je to zabití. Ale tomu předchází a p etom následuje mnoho jiných otázek, které rovněž spadají do oblastimravního života. Proti úpravě zákona se ozval otec kardinál Tomá
šek, tisíce věřících - ale PiT /a též Lidová strana/ vydatně mlče
ly. Jedinou jejich omluvou je, že svým postojem neznamenají nic.
Jaderné zbrojení a hvězdné války nás přímo neohrožují ani fy
zicky ani morálně - vždy? celý svět - a my s ním - pracujeme proti
atomové smrti. Ale zde chirurgické nástroje ničí ročně statisíce
životů. V žádné bitvě minulé války nekrvácel náš národ i jiné tak
jako v tomto lavinovém zabíjení.
S úzkostí musí kněžské svědomí myslit na příčiny potratů, na
odpovědnost ijnužského partnera, prostředí a společnost. Vrahové
zajatců a vězňů v koncentračních táborech byli a jsou trestáni,
podle úpravy potratářského zákona může být lékař zákonem nucen za
bíjet. Nemá-li být frází "úsilí o blaho našeho lidu a rozkvět so
cialistické vlasti", musíme především my kněží myslit na Ježíšovu
lásku k tomu malému tvorečku, k dětem, musíme my vynaložit všech
no úsilí o krásné známosti a dobré, pevná manželství.
Takové a podobné otázky si federální shromáždění, zdá se, vů
bec nepřipustilo^ Jestliže nás kněze bolestně dělí otázka církevní
poslušnosti v otázce členství v PiT, tato mravní necitlivost nás
od PiT oddaluje ještě hlouběji.

~
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už Vaši učedníci budou mít pro ně „slova společenského rozhřešení j
nu vidíte, kam k jakým koncům Vás dovedla vaše "vatikánská morálka
v níž jste byly vychovány.
Nebaví mě dál už Vám psát: dtpis by byl neúměrně dlouhý a pak,
.jsem ráda, že jsem Vás osobně nikdy nepoznala. Protože znám však
Vaši ženu, a každý dopis má mít společenský konec v občanském
smyslu, chápejte jako důsledek mého protestu vůči Vašim postojům
tento závěr: Vaše žena je pro rok 1986 mluvčívCharty 77* Sdělte jí
prosím, že podpis pod tímto dopisem je zároveň mým signováním
základního dokumentu Charty 77. Protestuji alespcjň takto proti
onomu socialistickému a marxistickému ideovému tónu, který v ini~
ciativě občanského vědomí Charty 77, i díky Vám, převládá.

Iva Kotrlá

- 75 prožil dětství bez jakéhokoliv znamení v oblosti teologie, nemela
by Váša oyal po ruce ta urážlivá alova vůči prostým spoluobčankám,
ve stejné vlasti, o "vatikánské morálce” . Takových termínů totiž
podvědomě užívá Člověk, který přesně v í ? jak druhého spoluobčana
/či spoluobčanku/urazit, v jeho lidské identitě. Já jako žena,
narozená a Žijící ve stejné vlasti jako Vy, nevyznávám morálku stá
tu, který signoval Helsinské protokoly? já se snažím Žít a své
děti vychovávat v "křesťanské morálce” , v morálce Ježíše Krista.
Jsem zvyklé na ataky ze strany reálně-aocialistické moci a kon
krétně .22.8.1986 jsem byla za iniciativu ve věci petice proti při
pravovanému zákonu o potratech příslušníky StB vyslýchána: Vy však
z prostředí Charty 77 dáváte v CSSB příslušníkům StB /kteří samiz
dat pečlivě sledují/ideoyý návod, jak opět nás, křesťanské ženy
v íáSR, cejchovat! Ano, jestliže vyznáváme "vatikánskou morálku"
pak je logické, že ¿iny stát, a ke všemu ještě socialistický, nás
či naše dcery jednou opět vyvrhne za ostnaté dráty, jako exponen
ty protistátních sil, angažované v mysli i tělem pro stát cizí,
vatikánský!
Je pro mne totiž nemyslitelné, abych své dcery vychovávala
k neúctě k životu a touto krvavou neúctou k dechu lidského života
podmiňovala jejich budoucí svobodu! Matek a žen!
Dnes si jen lépe uvědomuji, na základě Vašeho postoje čelného
představitele myšlení Charty 77, jaký osud je čeká, až ' Vaši
synové budou přebírat podíl na moci v tomto státě? vychováni v pro
středí, kde křesťanské ženy, mající vztah k pronásledovanému bratru
Kristovi, vyznávají "vatikánskou morálku", budou Vaši synové mé
dcery ostrakizovat : jako bytosti do ideově svobodného českosloven
ského státu nepatřící. Jednou už zneužité heslo v Československu
ve vztahu k Němcům -"Zpět do říše!" - bude pak použito i proti
hrstce oné hrstce žen, které budou tak zpátečnicky odmítat státní
antikoncepci a veškeré potraty, neomezující svobodu žen. Ano,
naprosto dle logiky Vašich výroků, do důsledku domyšlených, bude
v této hrstce budoucích československých žen řečeno: "Jděte do Va
tikánu!" Tam si vyznávejte vaši nelidskou a svobodě odporující
"vatikánskou morálku!"
Vážený pane ke tře Uhle: to vše, bohužel, není hra se slovy a
s prátdnými pojmy. Vy přesně víte, v jakém státě a v jaké společ
nosti žijete. Nyní už v SSSR, v oné zemi, s níž jsme díky marxismu
v přátelském spojení na věčné časy, Žádá ministryně zdravotnictví
RSPSR. veřejně a v socialistickém tisku, aby byly státem řízené
potraty prováděny povinně na těch ženách, které jsou alkoholičky
a narkomanky. A to je přesně te cesta, které Vy jako signatář
Charty 77 pomáháte i v ČSSR otevírat cestu? jistě, není to rozu
mný požadavek, aby ženy alkoholičky a narkomanky byly ozbrojenými
příslušníky státní moci vtlačeny do gynekologických křesel a
zbaveny svých smrdutých pbdů? Co kdyby se z jejich neovladatelných
těl prodral na svět nový Bethoven, který geneticky pocházel z tako
vého rodu? Tomu je nutné ve společnosti marxistické s ohledem na
svobodu řádných a svobody plných socialistických občanů - zabránit!
A protože státní moc má vyškolené odborníky, kteří neomylně
určí, v tak blízké budoucnosti, která žena je alkoholička, která
je narkomanka - pod vlivem "opia lidu", náboženství - začíná mi
být jasné, že své dcery musím už do budoucna považovat za spole
čensky podřadné bytosti. Nebude jim umožněno mít děti: a kdyby
byly v pokušení obrátit se na podzemní občanské iniciativy, tam
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radostnou událostí a možnosti opravdového uplatnění pro ženu - k
její radosti. A odbourávat řozšířený předsudek, Že příchod dítěte je
nějaká životní katastrofa.’ V é s t .lidi ke skutečným životním hodno
tám, k lásce a obětavosti. A ne k "volné lásce" a pohodlnosti. Není
správné přijímat jen děti, které nám zrovna přijdou vhod, na kte- •
ré máme zrovna chuí. Je třeba mít ochotu něco obětovat, ono se to
vyplatí. Naše děti se pak jednou obětují pro.nás. Jinak - jaká
nás Čeká budoucnost? Když budou naše děti vyřůstat v duchu sobect
ví, v prostředí, kde se likvidují nepohodlní, pak "zlikvidují" 1
ony nás, až budeme my jim nevhod. Co je už dnes slyšet stesků opuětěných rodičů, které děti snad navštíví jednou za měsíc - když be
rou důchod. A co když si naše děti jednou vymyslí zákon "o umě
lém přerušení stáří" s tím, že staří lidé mají právo být chtěni?
Není také divu, že některé vyloženě nechtěné děti mohou být
kvůli nepřátelskému postoji vlastní matky i poškozené. To jen uka
zuje, jak důležitý je vztah matky k němu dávno před narozením, a že
toto dítě je patrně ještě citlivější než později po narození. Z to
ho právě plyne i nutnost působení na mladé lidi ke skutečné odpověd
nosti vztahu k životu samotnému, k dětem, k sobě navzájem i k pohlav
nímu životu. U civilizovaných lidí platí, že silpější chrání slab
šího, a čím je kdo citlivější, zranitelnější a také bezbrannější,
tím spíše je třeba ho chránit. Právě dítě před narozením se nemůže
na obranu svých práv ozvat, takže zasluhuje zvláštní ochranu. A to
bez výjimky, jinak je to nejhrubší diskriminace. Že by však muselo
každé dítě utrpět vyloženě újmu na zdraví jen proto, že jeho mat
ka není' zrovna právě nadšená, že je těhotná, tomu nevěřím, to
jistě také nemá žádný vědecký podklad.
Takové ušlechtilé, opravdu lidské jednání - ochranu slabých však nejde uskutečnit bez určitého sebeovlódánl, třeba v sexuální
oblasti. To je zřejmě ten důvod, proč se pravé odpovědnost v těchto
věcech dnes hází za hlavu. Jak vůbec můžete hovořit o nějakém zod
povědném jednání, když si lidé mohou dát jednoduše na požádání od
stranit vlastní dítě? A kde je výchova k míru? Proč bych neměl chtít
zabíjet příslušníky jiných národů nebo ras, když své děti mohu?
A jak mohu jedno své dítě zodpovědně vychovávat a druhé si nechat
doelova roztrhat na kusy? Mravnost je nedělitelná!!!
Také jste upozornili, že se nemají lidé na interrupci spolé
hat. To znamená, že sami počítáte s tím, že se na ni sdoléhat budou.
IidyŽ už je takový zákon na světě, prosím Vas, abyste ho aspoň.nevychvalováli. Když sami nemate třeba v sexuálních věcech jasno,
neplette hlavy jiným. /Co jste chtěli říci tím závěrečným dopisem?/
Věřím, že přijmete moji otevřenost a uvážíte mé názory. Těším
se na Vaši odpověJ, alespoň písemnou.

S pozdravem
Vít Cigánek
Káranská 38/511
108 00 Praha 10

-

92

-

Josef Karola:
Katolicismus a populační protlémy
současnosti
... Samo nastolení těchto a dalších problémů /které^ovšem
není plodem církevní iniciativy/ má své opodstatnění* Již s ohledem na konkrétní dopady přijatých filosofických, axiologockých a
etických zdůvodnění na morální zdraví společnosti, právě tak jako
na hodnotové preference v individuálním bytí lidí.
Jde tu o rozsáhlý komplex neobyčejně závažných otázek týka
jících se kupříkladu biologických, psychologických a etických dů
sledků antikoncepce, objasnění podstaty, možností a mezí oprávně
nosti interrupčích zákroků, práv a povinností žen vzhledem k je
jich mateřskému předurčení, “osobnostního statusu lidského embrya“
včetně stanovení hranic, kdy vlastně začíná být člověk člověkem,
/v tomto ohledu vzbudil značnou pozornost filmový snímek americké
ho gynekologa dr. B. Nathansona Němý křik, natočený v r. 1984/,
dále problémy umělého opolodňování /dětí ze “zkumavky”/, očekávané
ho objevů regulátoru pohlaví, genetických manipulací a genového
inženýrství, transplantací tkání a orgánů, euthanasie, oprávně
nosti zásahu státní autority do sféry populačních procesů apod.
Z Článku Katolicismus a populaů
ní problémy součas nosti,
Ateizmus 1/1987, s. 37

Zdeněk Susa:
Interrupce
Slovo interrupce znamená přerušení a označuje se jím umělé
přerušení těhotenství. Co lidská paměí sahá, snažily se ženy
různými způsoby zbavit se “nežádoucího“ těhotenství. Veřejné mí
nění a zákony k tomu v různých dobách a různých zemích zaujímaly
různá stanoviska, většinou ovšem odmítavá. V Evropě a Severní Ame
rice byly v průběhu minulého století přijaty zákony, které hodno
tily vyhnání plodu jako zločin. Potraty se tím však zřejmě neo
mezily. Prováděly se pokoutně a měly mnoho zdravotních komplikací,
mnoho žen po potratu umíralo. Podle odhadů bylo na počátku našeho
století na území dnešního Československa asi 130 000 potratů ročně,
z toho 30 000 samovolných a 100 000 tedy kriminálních, přestože
platil zákon, který trestal ženu vězením od jednoho roku do pěti
let. Potratáři byli trestáni stejně, pokud však ohrozili zdraví
či život matky, mohl jim být trest zvýšěn až na 10 let. Stejný
počet potratů se s určitým kolísáním u nás udržoval až do nového
zákona /č. 68/ z roku 1957, který interrupce umožnil.
Před jeho vyhlášením umíralo v Československu ročně 40 - 100 žen
na následky kriminálních potratů.
Zákon vycházel z realistického pohledu na situaci: Potraty
se neodstraní zákazem a tresty. Jejich následkem jsou poruchy
zdraví a zbytečná smrt mladých žen. Uzákoněním umělého přerušení
těhotenství se tyto škody omezí. - A to se také stalo. V době
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platnosti zákona je v našem státě přerušováno šedesát až sto tisíc
těhotenství ročně* Protože ostatních /tj. spontánních i kriminál
ních/ potratů je stále 25 - 30 000 ročně, ceJJkový počet potratů
se proti období před zákonem nezvýšil* A úmrtnost žen v souvislos
ti s potratem výrazně poklesla, v prvních letech platnosti zákona
se pohybovala mezi 10 - 15 ročně, do dneška klesla ještě více.
Nízká úmrtnost znamená, že ubylo těch nejhorších zdravotních
komplikací potratu. Ale i unělé přerušení těhotenství prováděné
řádně v ústavu své komplikace má. A je jich poměrně hodně ? protože
nějaké komplikace či následky se u nás vyskytují ve 30 % inter
rupcí. Nejvážnější jsou pozdní následky, které mohou ovlivňovat
plodnost ženy. Zeny, které prodělaly interrupci, snáze při příš
tím těhotenství spontánně potratí nebo předčasně porodí. Čas
tější jsou u nich i úmrtí dítěte kolem porodu. Nejbolestnější je
ovšem ženská neplodnost - podstatnou část pacientek, které touží
po dítěti a léčí se v poradnáchsterilitu, jsou ty ženy, které
už byly těhotné a jejichž těhotenství bylo uměle přerušeno.
Nová metoda vakuumaspirace /odsátí plodu z dělohy/ má proti
klasické metodě /kyretáži po rozšíření děložního hrdla/ výhodu
v menším počtu komplikací, ale ani ona není bez nichl Nejšetrnější
pro ženu je tzv. mini-interrupce - vakuumaspirace prováděná u vel
mi Časných stádií těhotenství. Ta se může provádět dokonce ambu
lantně bez narkózy, žena po výkonu jen chvíli odpočívá a pak od
chází domů. - V některých zemích nazývají miniinterrupci "regu
lací menstruace". To je naprosto chybné označení, protože vzbuzuje
dojem, že vlastně o nic nejde, že to není potrat. Ale on to přes
jednoduchost a relativní bezpečnost výkonu potrat je - se všemi
svými etickými problémy.
Jsou totiž dnes ženy, které říkají, že když antikoncepce je
pro jejich zdraví nebezpečná, je nejlepší žádnou neužívat a ne
chtěného těhotenství se zbavit miniinterrupci, které má minimální
riziko. - Ani mini-interrupce ovšem není bez^rizika. Ale hlavně
každé přerušení těhotenství - aí mladého , at starého - je zabitím
člověka! Jestliže si uvědomíme, že nový život vzniká v okamžiku
početí, stáří těhotenství na věci nic nemění.
0 potratu smíme uvažovat, jen když hrozí vážné nebezpečí
matce, když je těhotenstvím"ohrožen její život. Nejde tu obvykle
o volbu mezi životem matky á životem plodu, jak někteří mylně
chápou, ale mezi smrtí obou - matky i plodu - a záchranou alespoň
života matky. V takovém případě nelze váhat.
Složitější situace je v těch případech, když těhotenství a
porod^ohrožují ženino zdraví, či mohou zhoršit nějakou její ehorobh.Řadu takových případů zákon připouští jako zdravotní důvody
pro interrupci. Téhle možnosti se dá lehko zneužít, protože pod
"zdravotní důvod" se může skrýt kde co. Vždy bychom měli zvážit,
zda hrozící zdravotní porucha je tak vážná / a tak jistá/, aby
ospravedlňovala zabití druhého člověka, Sám takové případy nena
cházím a vážím si žen, které na sebe berou riziko a přes nebezpečí
pro své zdraví rodí děti.
/Složitá je i situace potratů z důvodu hrozícího poškození
plodu - o těchto genetických problémech si ještě povíme./
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A tak zvané sociální důvody interrupce by Jcřeslan neměl při
pustit zásadně. Není přece možné zabít Člověka, protože se jeho
narozením zhorší naše životní úroveň, nebo protože žijeme ve špat
ných bytových podmínkách či v rozháraném manželství - to jen na
mátkou z možných příčin. Můžeme v životě prožívat nejrůznější těž
kosti, ale ty jsou přece nesouměřitelné s dětským životem.
Ovšem všechny tyhle zásady platí pro nás samotné; to je
potřeba si uvědomit, Druhým lidem nemůžeme vnutit svou sebesprávnější morálku pomocí zákazů a příkazů* Je potřebí, aby promluvilo
jejich svědomí. A v tom máme být zřejmě solí země a probouzet svě
domí lidí kolem sebe: Aby viděli potrat v každém případě jako tra
gickou událost a ne jako pohodlný ventil. Aby interrupční zákon
chápali v souladu s jeho záměrem jen jako snahu o menší zlo. Aby
nepřipustili začlenění potratů do plánu života rodiny i společno
sti - to by totiž převracelo všechny lidské vztahy. - K lidem,
kteří se v mezní situaci svého života rozhodli pro potrat, se mu
síme chovat jako k bližním v neštěstí, nezavrhovat je, ale vše-'
možně je podpírat, A nezapomínat, že i tento hřích je odpustitelný,
když se ho lituje.
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Jde jen o "vatikánskou morálku"?

Český zápas o manželství a regulaci početí
Způsob regulace početí a antikoncepce přechází ze zdravotnické záležitosti v mravní problém tam,'kde se dotýká zdraví,
života nebo svobody druhého člověka a kde hrozí tuto svobodu po
rušit, Umělé přerušení těhotenství však již uvádí manžele do váž
né krize odpovědnosti, která přesahuje již tak závažnou stránku,
jako je odpovědnost za zdraví ženy. Nejde již o prevenci početí,
nýbrž o násilný zásah do započatého života dítěte i do života mat
ky o Sama odborná lékařská veda nepřestává upozorňovat na vážnost
krize, kterou přerušení těhotenství působí. Také právní praxe a
společenská zkušenost s umělým přerušením těhotenství dosvědčují
vážnost problému. Křestanská víra považuje umělé přerušení těhote nství za mezní krok /utima ratio/, k němuž je možno sáhnout
teorve po nejvýš pečlivém zvážení lékařském a mravním, když stoji
život počatého dítěte proti životu matky. Z důvodů zásadních může
církev považovat pouze početí za počátek lidského života. Od to
hoto okamžiku každý způsob jednánís -ním - dokonce i v prenatál
ním stadiu - nezůstává bez vlivu na pozdější podobu - rozvoj odobnosti. Při interrupci, umělé implantaci a manipulaci genetickým
základem lidské osobnosti, kterou umožňuje moderní biologie, oci
táme se na samé hranici mezi odpovědnou eugenikou, eutanazií a ohrožením života.
..
ČESKÍ ZÁPAS 7.6.1987

Český zápas o zákonu a také o mravní odpovědnosti

Přiznávám se, že se obávám, aby tato dobře míněná zákonná
možnost snadného a rychlého dosažení zákroku, nevedla u mnohých
zejména mladých žen k dojmu? že vlastně o noc vážného nejde, a ne—
zastřela zásadní rozdíl mezi antikoncepcí a miniinterrupcí. Je
naší povinností neustále připomínat samozřejmý fakt, že život ne
začíná teprve narozením. Lidskému právu na plánované rodičovství
musí být proto nadřazeno to nejdůležitější a nejzákladnější právo
a tím jé právo na život. I když moderní humanismus a křestanství
nejsou samozřejmě totéž, v tomto ohledu jsou snad zajedno.
vPro křestana je život posvátným Božím darem. Dnes je toto
křestanské stanovisko ještě podtrženo vědomím, že je možné, aby
lidskými silami, vyzbrojenými vědou a znásobenými technikou, byl^
všechen život zničen, samozřejmě život lidstva především. Ustoupit
od tohoto stanoviska by dnes znamenalo uvolnit cestu silám zla a
smrti. Z tohoto stanoviska plynou vsak také stanoviska další: a to
i stanovisko k interrupci formulované sněmovním usnesením naší cír
kve /Základy sociálně etické orientace CÍSH/:

•
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"Křesťanská víra povsžuje umělé přerušeni těhotenství za
mezní krok /ultima ratio/, k němuž je možno sáhnout teprve po
nejvýš pečlivém svážení lékařském a mravním, když stojí život po
čatého dítěte proti životu matky.M /8,24/
Toto stanovisko nemíří proti zákonu, který umožňuje v mezních
situacích odborně provedené přerušení těhotenství, nýbrž přímo
proti lehkovážným a neodpovědným rozhodnutím tento zákrok požadovat.
Hned na začátku jsme si řekli, že zniňovaný zákon je jen odra
zem současné situace v tomto ohledu. Proto úsilí církve musí být
zaměřeno k tomu, aby se tato situace měnila k lepšímu, tzn. aby
naše společnost uvědoměle spěla i v tomto etickém ohledu k vyšší
úrovni. Vyšší mravní úroveň se pak odrazí v zákoně, který jí bude
odpovídat. Bylo by příliš snadné u této výzvy a napomenutí přestat.
Nechceme přestat, naopak, zahajujeme tímto celou sérii článků, ji
miž chceme poctivě přispět k úsilí o dosažení vyšší mravní úrovně
naší společnosti.
ČESKÝ ZÁPAS 7.6.1987

MUDr. Zdeněk Susa: O umělém přerušení těhotenství
Nedávno byl Českou národní radou přijat zákon upravující po
volení umělého přerušení těhotenství /s platností od 1 . ledna 19 8 7 /.
V souvislosti s předcházející diskusí k němu se o potratech i
v našich církvích více mluví. Proto je na místě, abychom se sezná
mili hlouběji s celou problematikou, zvláště s tím, jaké zákony u
nás platily a k jakým změnám a proč nyní dochází.
Až do roku 1950 byly v platnosti paragrafy 144-148 rakouského
trestního zákona č. 117 z roku 1852, které hodnotily vyhnání plodu
jako zločin. Trestána byla žena, která si způsobila nebo si dala
způsobit potrat, trestán byl i otec dítěte, pokud mu byla prokázána
spoluvina. A samozřejmě byli trestáni potratáři. Zákon připouštěl
potrat jedině ve stavu krajní nouze, kdy šlo o záchranu života že
ny. Tento zákon byl vystřídán v roce 1950 trestním zákonem č. 86
/§ 218/; změnily se poněkud trestní sazby.
Radikální změnu přinesl zákon Č. 68/1957 S b.? který umělé
přerušení těhotenství umožnil. Tento zákon stanovil, že interrupci
musí schválit příslušná komise. Povolení lze udělit z důvodů zdra
votních nebo jiných "zvláštního zřetele hodných". Potrat provedený
jinak než způsobem přípustným podle tohoto zákona se dál považuje
za kriminální. Novinkou je, že žena není trestána vůbec; potrestáni
jsou ti, kdo ji k potratu sváděli a pomáhali jí, a potratáři.
Před vydáním tohoto 2 ókona se přes hrozící tresty u nás dělo
asi 100 000 kriminálních potratů ročně. Toto množství se udržovalo
už od počátku tohoto století. /To je dokladem toho, že na počet
potratů nemá zákon dostatečný odstraňující vliv. Také měnící se po
litická a hospodářská situace na věci příliš nemění./ A co je
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zvláště

boleatné, ročně

mtraló

40 * 100 mladých ten na náaledkgr

.kriminálního potratu* Tomu aa zákon snažil čelit. A skutečně se
to podařilo: Omezil se počet kriminálních potratů, výrazná ubyla
zbytečných smetí mladých žen. A celkové množství potratů se nez
výšilo. Bočně se přerušuje 60 - 100 000 těhotenství, a to je prá
vě počet, který odpovídá křivějším kriminálním potratům. Nejhorší
zlo se tedy podařilo odstranit, zákon svůj účel splnil, proč tedy
dochází k jeho změně?
Za necelých 30 let,co zákon platí, se vyvinula technika
umělého přerušení těhotenství. V současné době je nejšetrnější
metodou, která má nejméně následků, tzv. mini-interrupce /odsátí
plodu z dělohy/, která se provádí v nejčasnějších stádiích těhoten
ství. Potrat prováděný později - a£ už jakoukoli metodou - má ne
bezpečí následků vyšší. Dosavadní praxe interrupčních komisí je
však zdlouhavá a povolení k interrupci přicházelo zpravidla až
v době, kdy na mini-interrupce je už pozdě.
Proto dochází ke změně zákona. Jde o to, aby se činnost komi
sí odstranila, aby bylo možno provádět interrupce v časných stadi
ích těhotenství a s minimálními následky. To ovšem znamená, že
nyní ženy dostávají právo o svém těhotenství svobodně rozhodovat.
/Stejná praxe je v SSSR, NDR, ale i v Itálii, Skandinávii./ Jako
věřící lidé se této "svobody" hrozíme. Rozhodovat o těhotenství
’znamená přece rozhodovat o bytí a nebytí druhého člověka. A to
nesmíme - jen naprosto mezní situace mohou být výjimkou. Každý
počatý život je nám svátý a přikázaní "Nezabiješ!" nám platí od
samého počátku lidského života, tj. od okamžiku početí. Také před
stava,- že by zdravotníci, kteří přece pomáhají slabým a bojují za
každý ohrožený život akaždé ohrožené těhotenství, mohli být nu
ceni zabíjet nenarozené děti na pouhé přání jejich matek, je nám
nepřijatelná. Proto chápeme ty, kdo změnu zákona odmítali.
Ale je potřebí, abychom si uvědomili i druhou stránku věci.
Žádným zákonem nemůžeme vnutit svou morálku druhým lidem, když
jim pro ni chybí základy totiž víra. Žádný zákon nemůže zvýšit
obecnou mravnost, jak si někdy mylně představujeme. Historie zá
konů dokládá, že jejich změny na celkové množství potratů nepů
sobí. Tak jako se zákonem, který povolil interrupce, počet potratů
nezvýšil, tak asi ani úplným uvolněním interrupcí už nestoupne
jejich množství. Lidé, kteří se rozhodli pro potrat, si k němu
pomohou aí už legálně či nelegálně. Takže potraty zřejmě budou
nezávisle na našich přáních. Můžeme říci, že jsme změnu zákona
nechtěli, ale říkáme tím, také, že nechceme, aby se komplikace in
terrupcí použitím nových metod snížily. A přáním, aby byl zákon,
který interupce umožňuje, vůbec zrušen nebo alespoň zpřísněn?
by bylo zároveň přáním, aby ženy opět umíraly na následky krimi
nálních potratů.
Morálka společnosti se může změnit $dině výchovou. A právě
výchova v tomto směru zřejmě nebyla příliš účinná. Trápí nás,
že se potraty staly samozřejmým ventilem, se kterým počítají mnohé
rodiny. Jistě se v tom projevuje i naše selhání - nás krestanů.
Nedokázali jsme všude ve svém dosahu působit na veřejné mínění,
šířit vědomí, že život člověka je svátý, že potrat je zabití a
že není možné uchylovat se k němu pohodlně a bezmyšlenkovitě.
Toto probuzení druhých lidí /a především nás samotných/ je
nyní naším hlavním úkolem. A zůstane jím i nadále.
MUDr. Zdeněk Susa
KOSTNICKÉ JISKRY,

12. 11. 1986
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Komentář Kostnických jisker

V článku ”0 umělém přerušení těhotenství” /Kj 37/86/ zaujal
Z. Susa k pojednávanému tématu stanovisko vyznavačsky jednoznačné':
’’potrat je zabití” , ’’přikázání ,Nezabiješ’ nám platí od samého po
čátku lidského života, tj. od okamžiku početí” . Vítám, že někdo
vyřkl."ano,'ano, ne, ne” tam, kde. se křestanské svědectví rádo ne
chává rozmělnit duchem doby v krotký kompromis.
Souhlasím s autorem i v tom, že ’’morálka společnosti se může
změnit jedině výchovou”. Právě proto však nepřijímám jeho tvrzení,
že "žádný zákon nemůže zvýšit obecnou mravnost, jak si někdy mylně
představujeme”.
*.
:
Reformovaná teologie zná "usus pedagogicus” , tedy výchovné
působení zákona. Poučení reformačními otci, smíme v psaných záko
nech společnosti vidět víc než nástroj represe, potlačování zla
zlem. Zkušenost potvrzuje, že tento pohled miá své oprávnění, nebo-E
dobré zákony vychovávají jednotlivce i společnost k dobrému.Napří
klad dobrý /a v tomto případě i. přísný, tvrdými sankcemi hrozící/
zákon o ochraně životního prostředí pomáhá vychovávat k odpovědné
mu ekologickému přístupu. Naopak zvrhlé zákony, které protiřečí
bytostnému určení práva /co má být a díky laskavé Boží prozřetel
nosti je smyslem zákonů, v tom má jasno Kalvín: "Zákon Boží, jenž
nazýváme morálním, není nic jiného než svědectví přirozeného záko
na a svědomí, které Bůh vtiskl do srdce všech lidí. Proto není po
chyb, že spravedlnost, o níž hovoříme, je v něm dokonale vyjádřena;
tato spravedlnost je tedy náležitým cílem, pravidlem a účelem všech
zákonů” - Instituce IV. XX. 16/ mají na morálku společnosti úděsný
vliv. Norimberské zákony nebyly jen a především písemným zachyce
ním již existujících rasistických'předsudků, nýbrž jako nástroj
ovlivnění obecné mentality ve své době hluboce poznamenaly morálku
německého národa.
Zajisté zákon nezmůže vše a jeho pedagogický efekt má své
meze i své předpoklady, ¿usovu skepsi vůči účinnosti zákonů však
shledávám odlišnou: podle něho "asi ani úplným uvolněním interrup
ci už nestoupne jejich počet” . Tato skepse, promítnutá do vztahu
k jiným konkrétním zákonům, vede k představě podle mne mylné,, že
zruší-li se zákaz alkoholu dětem a mladistvým, počet alkoholiků
nestoupne, zruší-li se trestnost krádeže či rozkrádání, kréděží
a rozkrádání nepřibude. Zkušenost nepotvrzuje ani autorovu skepsi
vůči účinnosti zákonů, ani jeho důvěru k setrvačnosti morálního
standartu společnosti.
.
•.
Za velmi neštastnou považuji větu "žádným zákonem nemůžeme
vnutit svou morálku druhým lidem, když jim pro ni chybí základ,
totiž víra” .. Přikázání "Nezabiješ” přece není kus "naší" morálky,
naše zvláštnost platná jen tam, kde je víra. Odmítáme-li "přiro
zenou teologii” , nemáme důvod odmítat "přirozenou morálku” , platnou a závaznou pro všechno lidské pokolení. Neodmítal ji ani
Kalvín: "Pozorujeme, že existují určité obecné představy o cti
a občanském pořádku, vtištěné do rozumu všech lidí. Proto není
nikoho, kdo by neuznával, že se lidská společnost má řídit nějaký
mi zákony a kdo by principy těchto zákonů neměl ve svém rozumu.
Proto všechny národy i jednotlivci vždycky souhlasili s podrobením
se zákonům, nebot ve všech je přítomno jisté sémě, které pochází z
přirozenosti, bez učitele Či zákonodárce" /Instituce II, II, 13/*
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Přikázání ’’Nezabiješ" zajisté není součástí až oné “hojnější
spravedlnosti" /Mt 5,20/ - a smíme snad i o ní říci, Že je "naše”?
- nýbrž výrazem univerzálního etického nároku, který není n ó š ?
nýbrž nad námi a v něm víra rozeznává jako původce vposledu nikoli
anonymní přirozenost, nýbrž Otce nás všech,
Alexandr Zlatník
KOSTNICKÉ JISKRY

14. 1. 1987

Prof. MUDr. Josef Švejcar:
Známe všechna tajemství o prvopočátcích lidského života?
Nová lidská bytost vzniká spojením dvou buněk /vaječné a muž
ské pohlavní buňky/ v těle matčině. Hned při tomto spojení je roz
hodnuto o pohlaví nového Člověka. Tím je určeno naprosto rozdílné
založeni ženského jedince proti mužskému, a to již v základním slo
žení každé tělové buňky.
Od prvních hodin po zplození vajíčka a počátku dělení vyvíjí
se vzájemné ovlivňování nově vznikajícího jedince jeho matkou a
také opačně. Nový jedinec je pro mateřský organismus cizím vetřel
cem a musil by být z něho vyloučen, čímž by byl zničen. Pro svou
záchranu vytváří tento nový jedinec již v prvních hodinách svého
života zvláštní látku, která zbavuje ohranné elementy mateřského
organismu jejich ničivé účinnosti. Zatímco dříve trvalo často ně
kolik týdnů, než žena získala vědomí o vsvém těhotenství, nové
metody /dosud se běžně neužívají/ umožňují již druhý den po oplod
nění rozhodnout o otěhotnění právě zjištěním vzniku obranné látky
v těle plodu.
Při spojení obou rodičovských buněk může hrozit další nebez
pečí, mohou se uplatnit takové geny, které vůbec znemožňují vývoj
embrya a to odumře. Ale i za normálního dědičného podkladu musí se
vyvíjet spojení mezi embryem a matkou výměnou enzymů a hormonů,
které embryo potřebuje pro svůj růst a matkou pro vývoj lůžka,
přes něž ambryu dodává vše, co k růstu a životu potřebuje. Tento
vývoj má určitá stadia, která musí nastupovat v přesném sledu.
Je-li tento sled z jakýchkoli důvodů porušen, je další vývoj zne
možněn. Počítá se, že asi polovina oplozených vajíček odchází
umrtvena./ To však není tak zlé jako pokračující vývoj s chybnými
nenormálními následky./
Všechna poškození v prvních okamžicích života mohou zavinit
také škodlivé vlivy působící na matčin organismus. Ví se dnes o
ničivém působení kouření žen na plod; obsahem toxických látek pů
sobí na buňky celého těla, těžce poškozuje vývoj dítěte, zkracuje
trvání těhotenství a snižuje váhu narozence až o třetinu. Alkoho
lické nápoje požívané během těhotenství ohrožují vývoj dítěte po
stránce duševní, nervové a kostního růstu, takže vyvolávají těžké
příznaky hlavně od polovice druhého měsíce do konce třetího. Po
dobně je známý vliv různých drog i léků na vývoj plodu a je pravdě
podobné, že i duševní otřesy matčina organismu mohou mít pro dítě
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těžké následky* Varování před uvedenými Škodlivinami může přijít
pozdě, protože právě v rané době těhotenství, kdy o něm žena ještě
neví, je jejich účinek na embryo nejtěžší. Z toho vyplývá, že ne
plánované oplození je vždy spojeno s rizikem, pro plod. Vždyí
i starosti existenční a rodinné doléhají např na svobodnou mla
dou ženu při otěhotnění se mohou projevit poškozenínndítěte. Je
proto samozřejmé, že nastávající matka musí být chráněna po celou
dobu těhotenství před tělesnými a duševními úrazy všeho druhu, jak
to odpovídá staré lidové tradici.
Zcela novým^a nečekaným způsobem potvrdila lidová mínění, že
stav^matky ovlivňuje její plod, moderní ultrazvuková technika.
Umožňuje sledování vývoje plodu bezvnebezpečí poškození, odhalení
některých poruch; někdy je i odstraňujeme vnitroděložní operací.
Ačkoliv tyto možnosti jsou vpravdě oslňující, nejsou tak významné
jako možnost zjištění, že plod ve svém nitroděložním životě není
pasivní bytost bez vlastních duševních zážitků. Ale že má možnost
vlastního pohybu ve vodním prostředí, z něhož kdysi člověk jako
každý jiný živočich vyšel, že reaguje na dění ve svém okolí, a to
i strachem, že má spojení s duševními vjemy matky, které nejen při
jímá, vale které si také pamatuje. Je to nejen její řeč, ale hlavně
asi ton mluvy, který prokázané slyší a vnímá, ale také její zpěv a
hudbu v jejím okolí, které někdy tak vnikají do jeho duševní tvor
by, že poznává melodii i po letech, když se s ní opět setká*>
Dnes již vímě zcela bezpečně, že reaguje svým chováním, při
padne nápadným neklidem na rozčilení a neklid matky, a tcTdqkonce
individuálně podle temperamentu, takže matka pozoruje rozdí^ reakcí
u svých dětí, které odpovídají jejich projevům,po narozenřw%. Tyto
projevy prozrazují povahu dítěte již ve třetím měsíci tě^tífetví,
kdy se začíná volně pohybovat v dutině děložní, kdy se
chrání při prudších matčiných pohybech rozepnutím svých ruěllrekj
které se zachycují o stěny dělohy tak, jak to pak zůstáyářpo na-\
rození při podtrhnutí podložky, na níž dítě leží /tzv. MoroiXv re
flex/. Podobně je zvyklé na houpání v děloze při chůzi matky a
obnovuje si t to příjemné pocity pak v kolébce, při chování v ná
ručí nebo při jízdě v kočárku. Neobyčejně mohutně působí na jeho
klid tlukot matčina srdce. Má i schopnost libých pocitů, jak uka
zuje cucání palečku již po třetím měsíci, které jsme dříve považo
vali za zlozvyk poporodního života. Ale plod může dostat také
strach např. při vniknutí kanyly do dutiny děložní za účelem získá
ní plodové tekutiny k vyšetření, před níž plod utíká a jeví rozči
lení. Dovede polykat plodovou vodu, která prochází dutinou zažívací
i dýchacím aparátem. Nic mu v tom nebrání, protože jak potravu, tak
kyslík dostává od matky pupečníkem. Všechny tyto životní projevy
přispívají ke zrodu a zesilování mateřských citů.
Je zřejmé, že dítě v okamžiku zrození, jehož důvod nám zůstá
vá stále neznámý, je bytost ve všech směrech vyvinutá, ale pevně
svým životem spjatá s matkou. Proto musíme počítat s tím, že oddě
lení od ní a vstup do samostatného života jsou spojeny s těžkou ži
votní krizí dítěte, při níž dítě trpí jak fyticky, tak duševně. Du
ševní utrpení je může poškodit i tělesně. Proto je velmi
Odůvodněné žádat, aby porod byl co nejšetrnější, aby projevy vytvo
řené v děložním vodním prostředí byly chráněny při přechodu do
samostatného života.
HALÓ SOBOTA, 27. 6. 1987
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Tvorba vybízí k úvaze:

Nemilosrdné zrcadlo

V minulých dnech zveřejnil Český statistický úřad studii
o pravděpodobném populačním vývoji českého národa do roku 2010#
Čísla nejsou příliš příznivá a radostná. Již několik let se zpomaluje
růst počtu obyvstelsvta a zhoršuje se jeho věková struktura. O to
větší důvod, abychom znali, zamysleli se nad nimi a hledali cesty^;
jak dosavadní tendenci změnit.
Především se postupně snižuje počet narozených dětí. Proti
roku 1974, kdy se narodilo 194 tisíc dětí, poklesl tento počet za
patnáct let o třetinu. V loňském roce se narodilo 133 305 děti, což
je počet, který zajištuje pouze zachování národa.
čísla, která statistikové zveřejnili, prozrazují o životním
stylu víc než nejdokonalejší průzkumy a psychologické sondy.
Ideálem většiny žen vstupujících do manželství je mít dvě děti.
z posledního průzkumu plánovaného rodičovství vyplynulo, že jedno
dítě si přeje mít 12 % mladých vdaných žen, dvě děti 72 %, tři dě
ti 13% a více dětí zbývající necelá tři procenta. V průměru je
to 2,07 dítěte na jednu rodinu. Tato přání se realizují v praxi
tím, že roste počet interrupcí prováděných vdaným ženám, zvláště těm,
které mají již dvě děti. Těhotenství vdaných žen se dvěma dětmi, končí
zpravidla jeho přerušením. Tento poměr je dvě a půl interrupce ku
jednomu narozenému dítěti.
Potratů je vůbec poměrně mnoho. Za poslední dva roky bylo hláše
no sto tisíc potratů, z toho činila těhotenství přerušená na žádost
83 tisíc. Mimo jiné to dokazuje, že antikoncepce využívá nedosta
tečně.
se
Samo Číslo 133 tisíc narozených dětí by nás nemuselo znepokojovat,
kdyby nebylo doprovázeno dalšími nepříznivými jevy. A tímto nepřízni
vým jevem je, že se děti rodí ve značném počtu příliš mladým ženám,
často těm, které ještě nemají stabilizované manželství, rodí se v ro
dinách, které ještě neprošly první manželskou krizí, jsou dosud fi
nančně nesoběstační, ekonomicky nepevné a citově nevyzrálé. Z toho
pak plyne, že dítě místo aby upevnilo manželské pouto, přispívá spí
še k rozvodu. Manželství se pak rozpadá dříve, než se může narodit
druhé nebo třetí plánované dítě, a tak je celková manželská plodnost
nižší, než si mladí před vstupem do manželství plánují. Přitom celko
vá plodnost vdaných žen se koncentruje do poměrně úzkého rozpětí
18 až 27 let věku. Výsledkem je průměrná porodnost 1,8 dítěte na jed
nu rodinu. Celkový počet narozených dětí doplňuje pak deset tisíc dětí
narozených mimo manželství - ženám většinou ve věku mezi 24 až
29 let věku. V Severočeském kraji se rodí každé osmé a v Jihočeském
kraji každé jednadvacáté dítě jako nemanželské.
Počet obyvatel země nezávisí jen na počtu narozených dětí. ale
také na průměrné délce života obyvatel, řečeno slovy statistiku, na
úmrtnosti. I zde jsou čísla neúprosná: v Českých zemích je úmrtnost
poměrně vysoká, zvláště u mužů ve středním a vyšším věku. Zatímco se
úmrtnost žen ve věku zhruba nad padesát let ve srovnání, s šedesátými
lety mírně snížila, úmrtnost mužů ve věku od 35 let ještě vzrostla.
Takže zatímco muži umírají v průměru o měsíc dříve, ženy se dožívají
o 1,3 roku vyššího věku než v roce 1960. V průměru žijí ženy u nás
o sedm let déle než muži. Přesto průměrný věk mužů 67,5 roku a žen
74,7 je poměrně nízký a neuspokojivý. Příčinou stagnace růstu prů
měrné délky života není pochopitelně hlad a bída, naopak jednou z pří
čin je přejídání a nedostatečný pohyb, což vyplývá z toho, že příči
nou úmrtnosti jsou z 56 % nemoci kardiovaskulární. Dávná hrozba
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lidí - infekční nemoci - prakticky zmizela s příčin úmrtí • činí
necelou polovinu procenta.
A jak vypadá výhled? Statistikové předpovídají, že do roku
1990 potrvá stagnace. Podle jejich odhadu ee bude ročně rodit 132,7
tisíce dětí a umírat 132,3 tisíce lidí. V desetiletí 1991-2000 před
pokládají mírný pokles úmrtnosti a poměrně značný vzrůst porodů, až
154 tisíce ročně. Tento vzrůst ovlivní ženy narozené v letech 1973 až
1979, které vstoupí do věku dospělosti; v letech 2001 až 2010 očeká
vají opět pokles počtu narozených dětí, a to ještě pod hranicí d o 
saženou v roce 1986 a 1987. Počet obyvatel by měl v letech 1991 až
1995 vzrůst asi © 21 tisíc a v letech 1996 až 2000 o 16 tisíc ročně a
po tomto roce mó počet obyvatel již nejen stagnovat, ale klesat, vzhle
dem k tomu, že budou dorůstat populačně slabé ročníky.
Čísla nám nastavují zrcadlo a nesmíme se proto na ně zlobi.t.
Jkazují, že nejvyšší hodnotu života přestala značná část pppulace
vidět v dětech, že děti místo aby byly smyslem, štěstím a radostí
života, se dostávají v hodnotovém systému na druhé, třetí místo a
někde jsou jen trpěným zlem. Čísla nás upozorňují i na to, že se dě
tem nepodřizuje nejen rodina, ale ani společenské vědomí. Všimněme,
si, jak děti v#ude ^překážejí” , jak jsou nevítanými hosty v dopravě,
na rekreaci, jak pro ně není snadné získat učitele, vedoucí pionýr
ských oddílů, technických a přírodovědeckých kroužků a klubů, jak
na ně v sídlištích nepamatovali ©ni investoři, ani architekti, ani
stavitelé.
Statistika nám také ukazuje, Že nežijeme přiměřeně ani jako
dospělí. Vímě, že máme sportovat, jíst střídmě, pečovat o své tělo,
o kulturu ducha, o životní prostředí. V praktickém životě na mnoho
dobrých naučení a předsevzetí zapomínáme.
Ale to už je otázka další.
Jiří kškota

TVORBA,

15. 7. 1987
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ZóJcon o umělém p o r u š e n í těhotenství po roce

Zvýšil se počet interrupcí?
Nejen odborníky pro rozvoj populace, ale i veřejnost zajímá,
jaký vliv má nový zákon na potratovost. Úž zmíněné statistiky za
první tři čtvrtletí z ČSSR ukazují, že se počet potratů zvýšil
o 30 % /Z 61 tisíc -za stejné období v r. 1986 na 82 tisíc v r. k 9 8 7 A
Je to víc, než se očekávalo*.Ještě před vyhlášením zákona byl od
hadován předpokládaný vzestup počtu potratů na 15 - 20%. Podobný
jev je známý i z jiných zemí, například z Německé demokratické
republiky, kde dqšlo po vyhlášení liberálního potratového zákona
v r. 1972 ke značnému v sestupu potratů. V následujících letech se
ale jejich počty opět snižovaly na původní hodnoty. Jak tento vze
stup v počtech interrupcí u nás vysvětlit? Omezování porodnosti
je možné dvojím způsobem: ochranou před vznikem nechtěného těho
tenství /antikoncepcí/ nebo přerušením už vzniklého těhotenství.
Oba tyto způsoby se vzájemně zastupují, podle jejich dosažitelnos
ti a účinnosti. Zatímco dosažitelnost interrupce je podle nového
zákona snadná, není tomu tak s antikoncepcí. Zásobování trhu anti
koncepčními tabletkami je u nás nedokonalé. Byla zstavena výroba
Monogestu, silně omezena výroba osvědčeného Neogesťu, není zajiš• ten pravidelný dovoz zahraničních preparátů a jejich správná
distribuce. K tomu přistupuje ještě nedůvěra k tabletám a Danám,
vzniklá na základě zpráv o jejich nepříznivých vedlejších účincích,
a ze strany mužů stále opomíjení nejdostupnější a spolehlivé anti
koncepce - kondomu. Je tedy nasnadě, že se mnoho žen spíše rozhodně
pro interrupci než pro těžko dosažitelnou antikoncepci.
MUDr. F. Havránek, CSc
MLADÝ SVĚT, únor 1988
... Jestliže po přijetí četných propopulačních opatření se
u nás přirozený přírůstek obyvatelstva ve druhé polovině 70. let
zvětšoval, pak v 80. letech zaznamenáváme výrazně sestupnou tendenci.
Mladí lidé si sice přejí mít nejčastěji 2-3 děti, po narození prv
ního dítěte však jejicn zájem o další děti značně opada. Do popředí
se tedy dostává požadavek hlubšího zjištování skutečností, které
toto faktické demografické chování mladých manželů přibrzdují.
A bez významu není jistě ani v předmanželské a rodičovské výchově
nastolovaní otázky pedagogickovýchovné výhodnosti toho, kdy v ro
dině nevyrůstá pouze jediné dítě. V souvislosti s populační pro
blematikou vystupuje do popředí i takový fakt, jako je vysoký podíl
nechtěného těhotenství /náš výzkumv souboru 1772 žen ukázal, že
plánované porody představují pouze třetinu v všech porodů, další
třetinu reprezentují porody vysloveně nechtěnéI S uvedenou otázkou
souvisí nedoceňování antikoncepce /v 60 procentech manželství jí
není vůbec používáno/ a v důsledku toho vysoký podíl těhotných ne
věst /zhruba každá třetí vdávající se žena je v jiném stavu/
a mnoho případů umělého přerušování těhotenství.
K. Vítek
ČAS. LÉK. Če 3. , 127,1988,

e. 13
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Rodí se málo dětí
Populační situace ČSR v roce 198?
Koncem roku 1967 dosáhl podat obyvatelstva České socialistické
republiky podle údajů českého statistického úřadu 1 0 350 6 16 oby
vatelů. Za uplynulý rok tedy přibylo pouze 6540 obyvatel, z táho
přirozený přírůstek činil 3776 obyvatel a stěhováním přibylo 2762
obyvatel. Tato data vedou k zamyšlení nad celkovým populačním vý
vojem ČSR, který není příliš příznivý pro realizaci velikých eko
nomických a sociálních úkolů, jež před námi stojí. Vyplývá to i
ze srovnání s vývojem ve Slovenské socialistické republice, kde
roční přírůstek obyvatelstva činil v loňském roce 27 876 obyvatel
a přirozený přírůstek dokonce 31 685 obyvatel. Počet obyvatelstva
SSR tak vzrostl na 5 236 252 obyvatel, což je 33,6 procenta celého
Československa.
Populační vývoj ČSR charakterizuje několik ukazatelů. Počet
živě narozených dětí stále zvolna klesá, V minulém roce to bylo
pouze 130 977 dětí, čili 12,7 na tisíc obyvatel.' Ještě v roce 1980
se živě narodilo 1 5 3 801 dětí, což je 1 4 , 9 na tisíc obyvatelů.
Ani úmrtnost nelze označit za zvláště příznivou, i když počet zem
řelých - 127 199 obyvatel v minulém roce - byl o 4,1 procenta nižší
než v minulém roce - 1986. Při úmrtnosti loňského roku to znamená,
že dítě narozené v tomto roce má naději dožít se 71 roků, přitom
chlapci však jen necelých 68 roků a děvčata 75 roků.
Nemůžeme být spokojeni ani s dosud vysokou úmrtností kojenců,
V roce 1987 zemřelo na tisíc živě narozených dětí v ČSR 12,1 kojen
ců, což je sice podstatně méně než např. před dvaceti lety / 2 1 ,5 /,
avšak více než v ostatních vyspělých zemích, kde umírá do jednoho
roku z 1000 živě narozených osm až deset kojenců*
Populační vývoj ČSR charakterizuje poměrně příznivá sňatečnost. Na tisíc obyvatelů je ročně uzavíráno,osm manželství, což
znamená, že^na sto nevdaných žen starších patnácti let připadá
ročně pět sňatků; ve věku 15 - 49 lat se ročně vdává každá desátá
žena. Tato sňatečnost vytváří dobré předpoklady pro reprodukci
obyvatelstva. Ale současně musíme konstatovat, že značná část uzav
řených manželství se rozvádí. V roce 1987 bylo v ČSR sice uzavřeno
83 785 sňatků, ale zároveň bylo 31 036 manželství
ozvedeno. Na
sto uzavřených .manželství tak připadlo 3 7 manželství rozvedených.
Tento tzv. rozvodový Index činil pro Prahu dokonce 52 procenta
čili minimálně každé druhé manželství zde zaniká rozvodem. V Seve
ročeském kraji byl tento index 46 procent, v Západočeském kraji
41 procento. Nejpříznivější ukazatel byl zaznamenán v Jihomorav
ském kraji} i když i zde se rozpadá 30 procent manželství rozvodem.
Na pomalý populační růst ČSR působí také vysoká potratovost.
V uplynulém roce bylo zaznamenáno v ČSR celkem 125 270 potratů,
z nichž bylo 1 1 0 o50 umělých přerušení těhotenství a 15 220 potra
tů, bylo samovolných. Na sto narozených dětí tak připadlo v loň
ském roce v ČSR 95 potratů, v hl. m. Praze však 119 potratů, v
Severočeském kraji 104 potratů. Ale i v populačně příznivém
Jihomoravském kraji připadlo na sto narozených dětí 82 potratů.
Na vysokou míru p o t r a t n w s t i působí nízká úroveň užívání účinné
antikoncepce
íng. Vladimír Ziegenfuss'
Český statistický úřad

m m Ě PRÁVO

2*. 3, 1968
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Poznámka redakce:
V ČSR bylo v r. 1987 interrupcemi zahubeno více lidských životů
než má obyvatel např. Olomouc nebo Ústí nad Labem«

Populační vývoj v loňském roce
O 34 400 se loni zvýšil počet obyvatel ČSSR, z toho o 27 900
na Slovensku« V porovnání a dvěma předcházejícími roky tento Čí
selný údaj znamená mírný pokles a podle informací demografického
oddělení Federálního statistického úřadu je růst počtu obyvatel
stva nejpomalejší od roku 1945. Ke konci roku 1987 měla ČSSR
15 587 068 obyvatel.
Ve třech krajích ČSR - Středočeském, Západočeském a Východo
českém - se loni počet obyvatel ještě snížil. Naopak největší ná
růst v ČSR zaznamenala Praha a severní Morava. Hlavní město ČSSR
mělo koncem roku 1987 1 206 098 obyvatel. Na Slovensku vzrostl
počet obyvatel ve všech krajích, nejvíce ve Východoslovenském.
Postupný pokles přírůstků obyvatelstva způsobuje především
menší počet narozených dětí. Počet narozených v roce 1987 214 505 - byl nejnižší v sedmdesátileté historii Československa.
Tento stav je rovněž odrazem přijetí nových zákonů o umělém pře
rušení těhotenství.
Celkový počet zemřelých - 179 402 - byl nejnižší od roku.
1979. Poklasla také kojenecká a novorozenecká úmrtnost.
Nepříznivou skutečností je naopak růst rozvodovosti - loni
bylo rozvedeno 39 522 manželství, to je dosud nejvyšší zaznamenaný
počet. Jednou z nejobvyklejších příčin rozvodů je nízký věk man
želů.
RUDÉ PRÁVO

6 . 4. 1988
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Nad novým zákone» o umělém přerušení těhotenství
uvažují odborní spolupracovníci redakce Mladého světa«

Interrupce není antikoncepcel
MUDr. J. Šróček* krajský odborník v oboru gynekologie, Ostrava;
V pondělí 20. října 1986 Česká národní rada a ve Čtvrtek
23. října 1986 Slovenská národní rada se usnesly na novém zákoně
o umělém přerušení těhotenství...
... Je ovšem nutno vždy mít na mysli, že z hlediska zdravot
ního a obecně humánního je vždy lépe nechtěnému těhotenství pre
ventivně předcházet, než již počatý nový život přerušit. A v tom
směru náš nový zákon zdůrazňuje výchovu k plánovanému a odpověd
nému rodičovství a předcházení nechtěnému těhotenství antikoncepcí.
Plánované rodičovství umožňuje vědomě oddělit funkci reproduk
ční od funkce sexuální a umožňuje tak prožít plně sexuální život,
který je dnes neoddělitelnou součástí kvality života člověka moder
ní společnosti. Podle Světové zdravotnické organizace má sexuální
život přinášet člověku vrcholné pocitové prožitky, které jeho ži
vot obohacují a harmonizují. Ovšem takový sexuální život, který
je provázen odpovědností a láskou. Pak není třeba mít obavu, že
by vzrůstal počet přerušení nechtěných, tj. nezodpovědně počatých
těhotenství, i 'že by docházelo k vzestupu počtu sexuálně přenosných
onemocnění /STD/.
Jenže právě tato možnost oddělit reprodukci od sexu se vždy
nelíbila, nelíbí a nebude líbit samozvaným strážcům mravopočestnosti, falokratům, katolíkům, sexšovinistům a jak jsou ještě bojovníky
a bojovnicemi za osvobození ženy nazýváni. Chápou se pak všech mož
ností a dostupných prostředků, aby pokrokovému vývoji když už ne
zamezili, tak ho aspoň pořádně přibrzdili. O tom bych ze své osob- *
ní zkušenosti mohl dlouho a hodně vyprávět.
V vzákoně a v prováděcí vyhlášce k němu jsou však určitá ome
zení. Žena musí požádat ženského lékaře v místě svého bydliště
nebo pracoviště nebo školy - nemůže se tedy obrátit na libovolné
ho ženského lékaře, a zákon nezná vyjímky. V praxi to pro mne
např, znamená, když za mnou přijede neteř z Prahy, abych jí u nás
v Ostravě provedl interrupci, tož ji musím zklamat a poslat zpět
do Prahy, byt s doporučujícím dopisem za příslušným dle zákona
ženským lékařem. Vlastni provedení interrupce je však už možné
v kterémkoliv zdravotnickém zařízeni v ČSSR, pokud s tím toto za
řízení bude souhlasit.
Pokud se týká zdravotních kontraindikací /důvodů, pro které
nelze interrupci uskutečnit/, jsem osobně toho názoru, ze časová
lhůta 6 měsíců od poslední interrupce je spíše kontraindikací re
presivní než zdravotní - ani u nás ani ve světové literatuře jsem
nenalezl statisticky fundovanou vědeckou práci, která by nezbyt
nost tohoto intervalu prokázala. Je zde ovšem pokrok - místo lhůty
12 měsíců je lhůta 6 měsíců, tak díky aspoň za to. Když mám občas
možnost účastnit se některé z tnezinárodních konferencí o plánova
ném rodičovství a seznámím ostatní účastníky s na^ím dosavadním
interrupčním zákonem, tak vědy říkají - to je zajímavé, u vás
v socialismu ty interrupce máte na příděl, jedna do roka - on si
venku nikdo v diskusi servítek před ústa nebere. Nyní mohu všem

- 107 napsat, že příděl byl zvýšen o sto procent - na dvě interrupce v
roce, počínaje 1. 1. 1987.
Za problematické považuji povinnost u žen ve věku od 16 do 18
let oznamovat provedení interrupce bučí písemně na doručenku nebo
ústně zákonnému zástupci. Jsem toho názoru, že oznámení má být uči
něno, ale sociální pracovnici a dorostovému psychologovi, kteří
by se takové dívky ujali, provedli analýzu a na jejím podkladě
pak zvážili vhodnost oznámení a spolupráce s rodinou či ne. Jinak
toto opatření působí na mne spíše represivně a není společenskou
pomocí, jakou by mělo být. Ale k tomu by se měli vyjádřit přede
vším dorostoví lékaři.
Vysoce oceňuji na novém zákonu, že i v ČSSR bude, alespoň pro
ženu, hormonální a nitroděložní antokoncepce zdarma. Je to nesporný
pokrok, vždyt ve srovnání s jinými jak socialistickými, tak i nesocielistickými státy jsme v této oblasti zaostávali. A zde se
naskýtá otázka - jak je to a zejména jak to bude s antikoncepcí
pro mladé? Počet interrupcí u mladistvých je u nás ve srovnání
např. se Švédském relativně vysoký, ale stejně tak i pcčet sexuál
ně přenosných onemocnění /Ski) - mezinárodní zkratka/.
V tom směru situace není nejlepší. Náš dosavadní předpis již
také potřebuje novelizaci, zejména pokud se týká předpisování hor
monální antikoncepce mladistvým. Vždyt např. v Madarsku, 1TDR, Švédsku je možno tuto antikoncepci předpisovat již od 14 let. U nás se
spíše dívka setká s odmítnutím než s předpisem - ale nesmí se di
vit, ten ženský lékař se chrání, metodické opatření je metodické
opatření.
A tak zbývá především pro partnera kondom /prezervativ/, a
ten by měl být používán častěji. Horší je situace se spermieidy
- Antikrém byl stažen z výroby a náhrada dosud stále není. Antikočípry jsou, ale ne vždy' a všude. Takže výběr malý. Z "pilulky
po tom" je k dispozici použití našeho Neogestu ve správném dávko
vání a Postinor, dovážený z Maáarska.
Použití tzv. přirozených metod plánovaného rodičovství - měření
bazální teploty, sledování hlenu, čípku děložního - naráží na za
ostávání v technickém vybavení, chybí malé počítače a termosenzitivní sondou a příslušnou pamětí jinde již běžné. Na odpor také
narážejí návrhy na tzv. balíček na rande - v němž by byl kondom,
pipulka po, případně Antiželé, Antokočípky, a měli by jej mít oba
partneři. Nu, snad i toho se dočkáme.
Odpůrci a negativní kritici nového zákona straší zhoršením
morálky..Jenže to již vždy v historii bylo, i minulému zákonu se
prorokovalo, že zhorší morálku a nestalo se tak.. Doporučuji kaž
dému přečíst dvě nádherné knihy básníka komunisty národního umělce
Stanislava Kostky Neumanna Dějiny ženy /4 díly/ a Dějiny lásky
/5 dílů/. V nich vnímavý a pozorný, zejména mladý čtenář najde
bohatý zdroj poučení v této oolasti.
Zkrátka řečeno, sám osobně se úpadku morálky nebojím, naopak,
jsem toho názoru, že .zákony tohoto druhu znamenají pro morálku
přínos*
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MUDr. F. Havránek, CSc., gynekolog, Praha:
Nový zákon vyvolá jistě nejen souhlas, ale i kritické hlasy,
především obavy z ohrožení citových vztahů, zvláště mezi mladými
lidmi. Proto bych rád zopakoval základní fakta, která vedla k vy
dání nového zákona: Umělé přerušení těhotenství bylo, je a ještě
určitou dobu zůstane nezbytnou součástí regulace porodnosti /v ce
lém světě se provádí ročně více než 40 milionů výkonů/. Změna na
stane teprve tehdy, až se vědeckým pracovníkům podaří najít do
konalou antikoncepční metodu, to znamená naprosto účinnou, obecně
přijatelnou a neškodnou. Další podmínkou pro odstranění interrupcí
je podstatné zdokonalení úrovně výchovy k odpovědnému rodičovství
a vysoká kázeň v sexuálních vztazích mezi lidmi ...

A. Michlová, poslankyně a zdravotní sestra:
Seděla jsem pět let v interrupční komisi a tvrdím, že kdo se
jednou rozhodl, že dítě nechce, přišel na komisi s odhodláním zís
kat povolení a komise mu obvykle interrupci povolila. Jsem ráda, že
nový zákon interrupční komise ruší a jsem taky ráda, že klade velký
důraz na výchovu k odpovědnému partnerskému životu a zabývá se i
otázkou antikoncepce. Během práce v komisi jsem se neustále pře
svědčovala o tom, jak málo jsou ženy a zejména mladé dívky infor
movány, poučeny o zásadách antikoncepce, o sexuálním životě vůbec*
Mladé dívky., které nás žádaly o povolení interrupce, většinou netu
šily, jaká antikoncepce je nejdostupnější, kde ji mohou získat.
Mladí muži se tváří často k nejdostupnější a nejneškodnější anti
koncepci, kondomu, velmi přezíravě, pokládají antikoncepci za sta
rost dívky. Myslím, že i to je důsledek nedostatečné informovanosti.
Kondomy se navíc prodávají bez návodu, jak je správně použít.
A pak jsem se setkala ještě s jednou skutečností. Několikrát
si dívky žádající o interrupci stěžovaly na jednání lékaře, které
ho požádaly o spolehlivou antikoncepci. Lékař ji odmítl předepsat
s tím, že na to mají dost času. Co tím řeší? Jistěže má ta dívka
na sex dost času, ale zamítavé stanovisko lékaře ji jistě nepřiměje
ke změně chování. Úspěšnější by jistě bylo, kdyby si lékař skutečně
s dívkou promluvil, vysvětlil ji rizika hormonální antikoncepce a
nitroděložního tělíska, poradil jí, jak se má chránit jiným způso
bem. Při tom ji může říci jistě správný názor, že v jejím věku je
sexuální styk předčasný a jaká rizika tím podstupuje. A to nebyl
jediný případ, o němž jsem jako předsedkyně interrupční komise
slyšela. Jsem ráda, že zákon zvýhodňuje používání antikoncepce a
že ta, která souvisí s návštěvou lékaře, bude zdarma. Zaměříme-li
se na její dostupnost a na dostatek informací, počet interrupcí by
se měl snížit.

- uo Bude i v dospělosti hledat, kde by se nasytilo. Pokus se takové
’’nenasycené" ženě narodí dítě, bude ji zatěžovat a ona nebude
schopná plnit jeho potřeby. Koloběh nezralosti se může zopakovat.
Domníváme se, že zrušení interrupčního zákona neovlivní
mravní úroveň žen. Nevěříme na morálku zákazů.
Mravnost je mj. věcí cítění a vcítění, úcty k sobě i druhým.
Morální proto je, aby rodiče měli dítě tehdy,,kdy ho chtěji mít,
a kdy mohou zabezpečit jeho potřeby. Předpokladem mravního vývoje
dítěte je splnění jeho základního práva: narodit se jako chtěné a
vyrůstat jako milované.
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MUDr. V. Chvála, gynekolog, Liberec:
Je jisté, že jakákoli antikoncepce je lepší než jakákoli
interrupce. Zdaleka však není jisté, zda jakékoli narození dítěte
zdrav ženě je lepší než jakákoli interrupce. Mateřské chování že
ny má složku instinktivní, nenaučenou a složku sociálně podmíně
nou, naučenou. Nezletilé a velmi mladé matky nemají vesměs vyzrálé
mateřské chování, a nemohou proto ani své děti odpovídajícímu ma
teřskému chování naučit.

PhDr. B. Tichá, PhDr. V. Šíastná,- psycholožky manželské a před
manželské poradny pro okresy Praha-západ a Praha-východ:

... Psychicky zdravá a zralá žena se pro interrupci nerozhodu
je nijak snadno. Je pouze malé procento žen, pro které interrupce
představuje morálně snadnou záležitost, pouhou epizodu v životě.
Většina žen se pro interrupci rozhoduje obtížně, bývá k ní nucena
celkovou životní situací. Velmi důležitý bývá postoj partnera.
I partner ale může být - stejně jako jeho partnerka - při rozhodo
vání bezradný. Je v tísnivé situaci, která se ho osobně dotýká, a
těžko může být objektivní. Navíc si uvědomuje, že okamžité důsledky
jakohokoli rozhodnutí ponese hlavně žena.
Žena má v těhotenství změněná hormonální vyladění, změněné
prožívání i posuzování.Rozhodnutí je opravdu jen na ní, a ona bývá
zmatená a zoufalá, nebot nic z toho, co udělá, nebude dobře. Potře
buje často někoho, kdo by byl schopen její situaci posoudit nezúčast
něně, kdo by jí mohl zhodnotit psychická a sociální rizika rozhodnu
tí. Posouzení zdravotních rizik je v kompetenci ženského lékaře.
Posouzeni rizik psychických a sociálních /pro ženino prožívání a pro
její vazby k ostatním lidem/ je v kompetenci psychologa, nikoli
interrupční komise. Komise nepracovaly jako poradní orgán, měly
úlohu nepříjemnosti v cestě za interrupcí. Nechtěné těhotenství a
případný zákrok jsou věci nepříjemné samy o sobě. Domníváme se, že
při gynekologických ambulancích by měl být psycholog, který by po
skytoval pomoc některým ženám v situaci nechtěného těhotenství.
Především ženám obtížně se rozhodujícím nebo ženám rozhodnutým, av
šak rozhodnutí těžko zvládajícím.
Interrupce je jistě zlo. Zrovna tak ale nechtěné těhotenství.
Těžko budeme posuzovat, které z nich je větší. Zdravý biologický po
rod dítěte ještě neznamená, že dítě zdravě vyroste. Potřebuje se
narodit také psychicky a sociálně. To závisí na kvalitě lidí,
kteří ho obklopují a na kvalitě vztahů, které k němu a mezi sebou
vytvářejí. V manželské a předmanželské poradně se příliš nesetká
váme s ženami poškozenými interrupcí. Zato se velmi často setkáváme
s dětmi, které jsou poškozené nezralými matkami. Nezralé matky pře
dávají dítěti tzv. "mateřskou patologii*!. Nejsou schopny pochopit
potřeby dítěte a vyhovět jim. Jsou příliš mladá nebo ještě nepři
jaly ženskou a mateřskou roli. Přebalená, nakrmené a čisté dítě
nemusí mít uspokojeny základní lidské potřeby. Stejně nezbytně
potřebuje, aby se na matka usmívala, laskavě se ho dotýkala, mlu
vila, hrála si s ním, byla naladěná "na jeho vinu". Jinak bude dí
tě "sociálně podvyživené", s věčným pocitem, že mu svět něco dluží.

Doslov

:

Novela zákona o umělém přerušení těhotenství platí nyní již
více než rok. Za první rok její platnosti se zvýšil počet potratů
asi o 30 % /podrobné statistiky dosud nejsou k dispozici/, prudce
poklesla porodnost. Obyvatelstvo, zejména v Čechách a na Moravě,
stárne. To je demografický důsledek nové zákonné úpravy. Stárne
ovšem i populace v jiných evropských •zemích a v řadě států západ
ní Evropy není při nízké porodnosti zaručena ani prostá reprodukce
obyvatelstva. Ale v žádném z těchto států, ačkoli mají liberální
potratové zákonodárství, není počet potratů v přepočtu na počet
obyvatel tak vysoký, jako u nás. Znamená to, že se k regulaci po
rodnosti používá jiných metod a že je potrat považován za poslední
východisko z nouze, zatímco u nás se Stal celkem běžným způsobem
řešení nechtěného těhotenství.
Co můžeme v této'situaci dělat u nás?

1 . Šířit-znalosti o tom, co vlaštně potrat je, objasňovat antro
pologický a etický statut embrya; ukazoyat mladým lidem, že
prevencé potratu musí začít dříve, než k nežádoucímu těhoten
ství dojde, a že záleží především v odpovědném přístupu k se
xuálnímu životu a k volbě partnera. Šířit vědomí,' že beztrest
nost určitého činu neznamená ještě jeho mravní oprávněnost.
2. Vytvářet ve společnosti klima nakloněné dětem, vytvářet duchov
ní a hmotné podmínky, které lidem by umožňovaly mít děti a
radovat, se z nich.
.
%

3* Poskytovat hmotnou, organizační, zdravotní a právní pomoc že
nám. které se v souvislosti a těhotenstvím dostanou dé obtížní
’ řešitelné situace. Poskytovat všemožnou pomoc početným rodinám.
#

4.

Modlit se jako jednotlivci* i ve Společenství za mravní ozdravě
ní naší společnosti, za posílení a obnovení důstojnosti mateř
s t v í a otcovství,, za konkrétní rodiče, kteří se ocitnou v tíži
vé situaci.
•

