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Editorial 
 

 
 

Život 
je posvátný 

 
 

Pokud je zřej-
mé, že se matce 
narodilo postižené 
dítě, zákon by měl 
umožnit lékařům, 
aby bez svolení 
rodičů rozhodli   
o ukončení života 
takového   novoro- 

zence. 
V Časopise zdravotnického práva 

a bioetiky to napsal člen vědecké 
rady ministryně práce a ředitel 
Ústavu sociální práce při Univerzitě 
v Hradci Králové Miroslav Mitlöh-
ner. A vzbudil tím značný rozruch. 

Osobně rozumím matkám, které 
jdou v podobných případech na potrat, 
nebo dají těžce zdravotně postižené 
dítě do ústavu. Při svém duchovním 
vzdělání nesouhlasím, ale rozumím. 
Nicméně pan Mitlöhner šel hrubě přes 
čáru, když navrhoval, aby o životě   
a smrti rozhodoval lékař – tedy někdo, 
koho se taková událost vůbec nedotý-
ká. Prý by to bylo v zájmu zdravé 
společnosti, jenže to je blud. Přesněji 
řečeno, platilo by to pouze v případě, 
že bychom chtěli budovat společnost 
se zvířecí morálkou, tedy společnost 
silných a bezohledných jedinců, čili 
společnost ne-lidskou. 

Je navíc zvláštní, že pan Mitlöhner 
má ve svých osmaosmdesáti letech 
takovou životní filosofii. Vůbec mu 
totiž nedochází, že kdyby se společnost 
začala řídit tím, co on hlásá, pak je jen 
otázkou času, kdy přijde někdo jiný, 
jenž tuto filosofii posune ještě dál: 
když ukrátíme život důchodcům, bude 
společnost také zdravější a zbude jí 
„větší krajíc“… 

Při vší bídě této filozofie je ovšem 
nutno přiznat, že pan Mitlöhner zdale-
ka není ve svých názorech osamělý – 
stačí se podívat na internetové diskuse 
okolo jeho materiálu. Náš pedagogický 
a ekonomický systém totiž vychovává 
lidi k vrcholnému sobectví: pravda, 
láska a morálka jsou dokonce vysmí-
vané pojmy… 

Není tedy divu, že odtud je už jen 
krůček k obecně zoufalé neúctě před 
životem. Přestože život je posvátný   
a v žádném případě není samozřej-
mostí. 

Jiří Muladi 

 

Pozvánka            
pro členy OOV 

na valnou               
hromadu 

Srdečně vás zveme na valnou hroma-
du Ostravské organizace vozíčkářů 
(OOV), která se bude konat jako obvykle 
v jídelně bezbariérového Domu s pečo-
vatelskou službou (DPS) na Horymírově 
ulici v Ostravě-Zábřehu, a to dne 16. říj-
na 2014 ve 14 hodin. 

 

Program 
• Zahájení. 
• Volba mandátové a návrhové komise. 
• Zpráva o plnění plánu činnosti a fi-

nančního plánu za rok 2013 a 1.–8.  
měsíc období roku 2014. 

• Zpráva kontrolní a revizní komise za 
rok 2013. 

• Volba správní rady pro volební období 
2014–2018. 

• Seznámení s návrhem  stanov vzhle-
dem k novému občanskému zákoníku 
a hlasování o jejich platnosti. 

• Plán činnosti a finanční rozpočet na 
rok 2015. 

• Diskuse. 
• Schválení návrhu usnesení. 
• Závěr.  

 
Těšíme se na vaši bohatou účast! 

Správní rada 
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Handicap Žatec je občanská poradna  
a sdružení v okresu Louny poskytující tři 
registrované sociální služby a další aktivi-
ty zdarma. Jedná se o sociálně aktivizač-
ní službu, odborné sociální poradenství 
a zajištění terénních služeb. Půjčování 
kompenzačních pomůcek se hradí dle 
ceníku. Sdružení pracuje se seniory, oso-
bami v krizi a s lidmi s handicapem. 

Sdružení nabízí volná místa v zajíma-
vých kurzech s individuálním přístupem, 
vhodných pro všechny. Jedná se o Zákla-
dy práce na PC a internetu, Základy 
šití, Výuku práce na hrnčířském kruhu, 
Tvůrčí dílnu – keramiku, pletení z pa-
píru, ubrouskovou metodu nebo malo-
vání na sklo. Výuku vedou fundovaní 
lektoři. Kurzy jsou vhodné pro lidi s po-
stižením a seniory. 

 

Začít můžete kdykoliv  
Zájemcům se věnuje celý tým organi-

zace, od vedení přes sociálního pracovní-
ka a pracovníky v sociálních službách až        
k vystudovaným lektorům. Každý kurz je 
„šitý“ na míru konkrétnímu člověku. 
Schůzky jsou zpravidla jednou týdně. 

Kontakt a další informace: HANDI-
CAP Žatec, o. s., Nám. Svobody 150, 
438 01  Žatec, vchod z ulice Jiráskova, 
tel.: 415 714 277, 724 740 420, handica    
p-zatec@seznam.cz, www.handicap-zat 
ec.cz. 

Miroslava Rozvoralová 
HANDICAP Žatec, o. s. 

(hk) 

Sdružení  
Handicap Žatec 
nabízí zajímavé 
kurzy zdarma




