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Dnes v poledne začal v Třebíči fungovat již 34. babybox v České republice. Na Vysočině se po
Jihlavě a Pelhřimově jedná o třetí schránku. Schránka, která zachraňuje nejen miminka, ale i
zoufalé matky, je umístěna na budově vpravo od vrátnice, kde zaručuje klid i anonymitu. Na
babybox není od vrátnice vidět. Třeba že v Třebíči se zatím s odložením miminka nikdo
nesetkal, jedná se o prevenci a tak jí i vnímá i ředitel třebíčské nemocnice Leoš Dostál.
Babybox je napojen na vrátnici i lékaře a v případě uložení dítěte do schránky, začne okamžitě
informovat o „přírůstku“. Aby neběhali lékaři při každém otevření schránky, snímá vnitřní prostor
kamera. V boxu je konstantní teplota 28 stupňů a odvětrávání. Lékař je schopen být u dítěte v
řádech několika desítek sekund. Babyboxy na Vysočině zatím žádné odložené miminko neřešili,
nicméně např. v Havl. Brodě už našli miminko na chodbě nemocnice a tedy i tam se chystá
další box. V České republice již zachránil 31 dětí.

      

  

  Cena za výrobu Babyboxu je asi 250.000,- Kč a z části se hradí díky sponzorů či dárcům a z
části platí Sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM,  které založil Ludvík Hess. Mezi dárci
najdeme mimo jiné i firmy Pletex, s.r.o. Třebíč, Altreva, s.r.o. Třebíč, Tirad, s.r.o. Želetava,
Obec Rohy, Obec Kostníky u Jemnice aj. Servis a údržbu zajišťuje sdružení STATIM. I když je
schránka v třebíčské nemocnici, sama radnice města i přes prosbu Sdružení STATIM na box
nepřispěla. Vyjádření starosty Uhra pro MF Dnes: „Nejsem velký přítel babyboxů. Na jednu
stranu rozumím tomu, že může zachránit novorozence. Ale na druhou stranu vnímám to, že se
přece žena svobodně rozhoduje, že porodí dítě. A pak je odloží někam do šuplíku? S tím mám
docela problém,“ Takto mohou reagovat majitelé firem. Starosta ovšem rozhoduje za celé
město. Pokud má osobní problém např. s koncerty vážné hudby, tak je taky nepodpoří? Svoje
nálady může filtrovat svojí peněženkou, ale všeobecně prospěšné, by měl filtrovat přes
minimálně radu či lépe zastupitelstvo. Možná si při volbách někteří vzpomenou a řeknou: „Ivo
Uher? S tím mám docela problém!“

  

 Nakonec připomeňme, že odložení do babyboxu je legální a matce nehrozí žádný postih.
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