
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 

ČESKÁ ASOCIACE DUL 
 

 ČAD podpořila Podnět k vyjádření postoje Vlády ČR ke kauze maďarské PA Ágnes 

Geréb zaslaný ministrovi zahraničních věcí. 
 

 16. května – 22. května 2011 

Se duly po 6. zapojily - Světový týden respektu k porodu (STRP) – info na webu 

 

 Červenec – facebooková stránka a profil ČAD ( Dita, Eliška Pláničková ) - 86 lidí 

 zahájila činnost Etická komise 
 

 Srpen - Dne 27. 8. 2011 se členka výboru Ewa Kučerová zúčastnila rozloučení s 

panem doktorem Karlem Kopřivou – lektor kurzu pro duly  

 Září - 23.9.  Při příležitosti 10. výročí založení ČAD Česká televize pozvala naši 

zástupkyni do živého vysílání. 

Profil se zakladatelkou asociace Mílou Kramnou  na CT24 – odkaz web, FB 

 V sobotu 24. 9. proběhla v centru Kroužky na Vltavě od 9:30 oslava 10. výročí 

založení ČAD pro duly a spolupracující 
 

 Zakoupila za výhodné ceny od OWP knihy: 

Slzy po porodu - 50,- Kč 

Porod s dulou - 50,-Kč 

Vůně života - 70,- Kč 

U Olinky Krajíčkové 

 

 26.9. pozastavena činnost EK 

 V. Jirásková podala přihlášku ČAD do European Doula Network 

 

 Říjen - 1.10. 11 zahájila ČAD kurz pro duly 11 – Alice s Ewou vyhledaly nové 

prostory a na základě zpětných vazeb od studentek částečně pozměnily rozvrh a 

angažovaly některé nové lektory  

 

 7.10. vydala ČAD prohlášení: 

Česká asociace dul žádá spravedlivý soudní proces pro porodní asistentku Ivanu 

Königsmarkovou. Požadujeme též, aby česká legislativa zajišťovala ženám v ČR 

možnost volby poskytovatele péče v době těhotenství, porodu a šestinedělí a porodním 

asistentkám zajišťovala možnost vykonávat profesi v plném rozsahu podle mezinárodní 

definice práce porodní asistentky.  

 

Zástupkyně ČAD se zúčastnily shromáždění na podporu rovných podmínek při volbě 



místa porodu a zajištění náležité péče, které se konala 17.10.  na Palackého náměstí v 

Praze. 

 

Byla vytištěna brožurka k 10. výročí založení ČAD„10 let pomáháme ženám a jejich 

rodinám“, na její podobě pracovala Vlasta Jirásková s grafičkou Lenkou Blažejovou, 

prohlédnout a přečíst  si ji můžete na našich stránkách  
 

 ČAD  na konferenci Aktivní rodičovství  

v Brně 15. října 2011 

 

 

Vlasta Jirásková a Majka Staňková  představily: 

- práci duly v těhotenství, při porodu a později, její přínos pro matku, otce, děťátko a 

celou rodinu. 

- Co konkrétně dula dělá, mýty o dulách, odpovědi na otázky. 

- 10 let činnosti České asociace dul. 

- Povídání  doplněno krátkým filmem s porodní tematikou. 

Představení brožury „10 let pomáháme ženám a jejich rodinám“ 

      Stánek s informacemi o ČAD – Dagmar Lovecká  

 

  Členka výboru ČAD Ewa Kučerová byla vyslána asociací na konferenci do Polska: 

 

IV. Mezinárodní konference se konala 14. a 15. října 2011 v polské Wroclavi, měla 

název Bezpečný porod pro matku a dítě. 

- zápis na webu a FB 

 

 

 17.10. ČAD se stala podporující organizací Výzvy za bezpečný porod  
http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/140-7/vyzva-za-bezpecny-porod/ 
 

 

 Listopad - 5. - 6. 11. 2011 proběhl na Skalce u Doks seminář, vedený naší milou 

kolegyní Káčou Kotkovou, "Síla doteku", shiatsu zaměřené na práci duly. 

Asociace přispěla svým členkám polovinou ceny. 

 

 Byl členkám rozeslán odkaz, a vložen na FB: 

- petice proti nesmyslným poplatkům v porodnicích 

- petice proti rušení malých porodnic 

 prosinec: dopis do porodnice v Brně – poplatek za duly 

 V průběhu roku vyšly články o dulách ČAD a k 10. výročí v časopisech Děti a my, 

Miminko, Rodiče, v ruském časopise Pražskij Telegraf a na www.babyportal.cz (psala 

nebo s novináři spolupracovala Vlasta Jirásková) 

http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/140-7/vyzva-za-bezpecny-porod/
http://www.babyportal.cz/

