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K rukám ministra 

 
17. srpna 2017 

 
Vážený pane ministře,  
 
jménem iniciativy Dobrý start si Vám dovolujeme před pondělním hlasováním ve 
věci ohrožených dětí zprostředkovat příběh holčičky, který sepsala její adoptivní 
maminka. Doufáme, že nejlépe osvětlí, jaký je rozdíl mezi dětstvím v ústavech 
a v náhradní rodinné péči, a věříme, že po jeho přečtení podpoříte Záměr právní 
úpravy sjednocení služeb sociální prevence a související záměry shrnuté pod bodem 
894/17 programu.  
 
„Do adopce jsme s manželem přijali dvě dcery. Starší před šesti lety z kojeneckého 
ústavu a tu mladší před třemi lety od pěstounky na přechodnou dobu. Naše holčičky 
jako by přiletěly každá z jiné planety… Ta mladší, od pěstounů, je dnes jako jakékoliv 
jiné dítě. Nevidíme žádný rozdíl mezi ní a jejími vrstevníky. 
 
Starší dcera strávila v kojeneckém ústavu „jen“ čtyři měsíce. Ale jako by tam byla celý 
jeden život… Čtyři měsíce stačily k tomu, abychom přebíraly děťátko, které je apatické, 
neusmívá se, dokonce ani nezapláče. Dokázala ležet nehybně v postýlce, v kočárku, 
kdekoliv jinde, kam jsme ji položili. Prospinkala celou noc, klidně 10 hodin v kuse, 
a přes den pak dalších 8 i více hodin. Všichni v okolí pořád chodili a obdivovali, jak 
máme hodné děťátko! Jen nám s manželem z toho bylo úzko. 
 
Nevěděli jsme tehdy o deprivacích skoro nic, ale člověk nepotřebuje znát odborné 
názvy, aby věděl, že tohle v pořádku není. Nevěděli jsme, že naše holčička spinká 
většinu dne proto, že jedině ve spánku se cítí v bezpečí. Nevěděli jsme, že nepláče ne 
proto, že nic nepotřebuje, ale proto, že si v ústavu zvykla, že za ní stejně nikdo nepřijde. 
Nevěděli jsme, že s námi nekomunikuje, protože už takhle malá pochopila, že na 
dospělé není spolehnutí. Věděli jsme jen, že se v její dušičce musí odehrávat něco 
hrozného. 
 
Dali jsme naší holčice všechno. Ale ani dnes, kdy z ní za chvíli bude školačka, se nám ty 
čtyři měsíce z kojeneckého ústavu smazat nepodařilo. Naše milovaná beruška je pořád 
tak lekavá, nedůvěřivá, všechno si chce dělat sama, jakákoliv maličkost ji rozhodí. 
Dodneška se mi stahuje žaludek, když pomyslím na to, co musela na začátku svého 
života prožít. Nikdo jí tady na světě nevítal. Nikdo jí nezahrnul láskou, jakou umí 
děťátko zahrnout milující rodiče. Je to tak smutné, že se i dnes najdou „odborníci“, 
podle kterých je péče v ústavu v pořádku! Dětská dušička je mnohem křehčí, než si 
myslíme. A nejkřehčí je právě na začátku života. Když jí zmačkáme, už nikdy se jí 
nepodaří úplně narovnat zpátky.“ 
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V pondělí budete svým hlasováním i Vy rozhodovat o osudech těchto dětí. 
Naši aktivitu za transformaci systému péče o ohrožené děti podporuje 
šedesátka významných českých osobností včetně profesora Pavla Pafka, 
herce Ivana Trojana nebo sportovců Petra a Gabriely Koukalových. K aktivitě 
se připojilo také na 26 organizací věnujících se ohroženým dětem a 7900 
signatářů petice Za omezení ústavní péče pro nejmenší děti. 
 
Budeme rádi, když se k podporovatelům práv všech dětí na důstojný start do 
života přidáte i Vy. Připravený materiál počítá s přechodným obdobím 
a komplexním řešením posílením preventivních a podpůrných služeb pro 
biologické rodiny a s rozvojem náhradní rodinné péče tak, aby žádné dítě 
nezůstalo bez pomoci. Srdečně Vám děkujeme za přečtení tohoto dopisu. 

 
 

 
S pozdravem, 
 

Zdeněk Soudný, ředitel Dobré rodiny  
Linda Jablonská a Irena Hejdová, autorky filmu V nejlepším zájmu dítěte 
Klára Laurenčíková, předsedkyně Výboru pro práva dítěte 

 

zakládající členové iniciativy Dobrý start 
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• tisková zpráva k zahájení kampaně Z rodiny doletí dál  
• petice za omezení ústavní péče pro nejmenší děti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti.html
http://dobrystart.cz/cms/dobrystart/press/TZ-Dobry-start-21-3-2017.pdf
http://e-petice.cz/petitions/petice-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti.html
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Podporovatelé kampaně 

 

Asociace Dítě a Rodina Latus pro rodinu  
Síť pro rodinu Centrum J. J. Pestalozziho 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Cestou necestou 

SOS dětské vesničky STŘED 

Amalthea Centrum pro rodinu Náruč  
Rozum a Cit Salinger 

Vteřina poté Prevent 99  
Nadační fond J&T ÚSMĚV 

Centrum pro dítě a rodinu Valika RC Routa  
Děti patří domů DaR – Centrum pro dítě a rodinu 

Barevný svět dětí Návrat (SK) 
Centrum Sámovka 
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno 
ASTOS 
Slezská diakonie 
 
 

Adam Gebrian | architekt Klára Vytisková | zpěvačka  
Albert Černý | zpěvák Lenka Krobotová | herečka 

Andrea Verešová | modelka Linda Bartošová | novinářka 

Anita Krausová | herečka Linda Jablonská | režisérka 

Anna Geislerová | herečka Markéta Stehlíková | herečka  
Bára Basiková, zpěvačka Martha Issová | herečka 

Bára Poláková a Pavel Liška | Michaela Maurerová | herečka 

herečka a zpěvačka, herec Michal Dvořák | hudebník 

Barbora Fabiánová | produkční Milan Cais | výtvarník a hudebník  
Berenika Kohoutová | herečka Monika Drápalová | módní 
Dita Pecháčková | autorka kuchařek návrhářka 

Ester Geislerová | produkční Pavel Pafko | chirurg 

Halka Třešňáková | herečka Petra Nesvačilová | herečka,  
Helena Třeštíková | režisérka režisérka 

Gabriela Filippi | herečka Petra Soukupová | spisovatelka 

Irena Hejdová | scenáristka Renata Langmannová | modelka 

Ivan Trojan | herec Robert Vano | fotograf  
Ivana Jirešová | herečka Roman Šebrle | moderátor, 
Jakub Polanka | módní návrhář olympijský vítěz v desetiboji 
Jakub Žáček | herec Rut Kolínská | zakladatelka hnutí 
Jana Bernášková | herečka mateřských center Síť pro rodinu 

Jana Plodková | herečka soubor Dejvického divadla  
Jiří Havelka | herec a režisér Tomáš a Tamara Klusovi | zpěvák a 

Jiří Vyorálek | herec zpěvačka 

Jitka Schneiderová | herečka Tomina Jeřábek | herec 

Kamila Špráchalová | herečka Václav Neužil | herec 

Kateřina Sokolová | modelka Vlastina Svátková | herečka 
David Vávra | herec a architekt 
Vojtěch Bernatský | moderátor 
Naďa Konvalinková | herečka 
Petr a Gabriela Koukalovi | sportovci 
Jiří Macháček | herec 
Veronika Arichteva | herečka 
Nikol Štíbrová | herečka 
Martina Pártlová | zpěvačka 
 
 


