
Eva a Josef Jelínkovi (* 1951, *1948)  

Ing. Josef Jelínek se narodil 12. 9. 1948 v Praze a je jedním z průkopníků na poli ochrany 
nenarozených dětí.  

Svoji pracovní dráhu započal v roce 1972 v České státní pojišťovně, kde pracoval až do roku 
1990. Již za minulého režimu se bouřil proti socialistickému zákonodárství v oblasti ochrany 
nenarozených dětí. V březnu roku 1983 byl na 48 hodin vzat do vazby při vyšetřování 
nelegální činnosti, jednalo se o distribuci ilegálního časopisu Informace o Církvi. Následně byl 
zbaven pasu a odvolán z vedoucí funkce. 

V listopadu 1989 se stal předsedou 0bčanského fóra České státní pojišťovny a následně 
náměstkem generálního ředitele. V březnu 1990 založil společně s PhDr. Jaroslavem Šturmou 
a Marii Kaplanovou občanské sdružení Ochrana nenarozeného života (ONŽ), jehož je dodnes 
předsedou. Od počátku založení sdružení spolupracoval s kardinálem Miloslavem Vlkem a 
následně i s dalšími arcibiskupy a diecézními biskupy. Cílem ONŽ je šířit v široké i odborné 
veřejnosti vědomí nedotknutelnosti lidského života od jeho početí, poskytovat odborné 
poradenství a lidskou podporu těhotným ženám a rodinám zvláště v těžkých životních 
situacích. V současné době patří pod ONŽ pět poraden pro ženy a matky v tísni, tj. v Praze, 
Plzni, Frýdku-Místku, Olomouci a Rožnově pod Radhoštěm. 

V letech 1998–2002 se podílel společně se svojí manželkou Evou na vedení Manželských 
setkání v Praze. V letech 2006-2012 pak působil jako zástupce České republiky v EU v 
organizaci rodinných organizací COFACE. V období let 2007 až 2017 zastával funkci asistenta 
poslance Ludvíka Hovorky a podílel se na legislativě týkající se zdravotnictví. Ve spolupráci 
s MUDr. Dagmar Pohunkovou připravoval legislativu zdravotně-etické problematiky. 

 

Mgr. Eva Jelínková se narodila 31. 3. 1951 a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
vystudovala obor bohemistika – výtvarná výchova. 

Za normalizace byla spolu s manželem zapojena do řady neoficiálních aktivit církve. Po 
revoluci se společně zapojili do několika prorodinných aktivit, vedle založení sdružení 
Ochrana nenarozeného života, kde se v pozdějších letech angažoval už manžel sám, se 
podíleli i na Manželských setkáních. Před 20 lety spolu se Zdenou Hegerlíkovou začala 
organizovat v Praze „Soboty pro ženy“, které se uskutečňovaly vždy dvakrát do roka a byly 
určeny původně hlavně ženám žijícím v manželství, aby se mohly nadechnout a díky 
duchovním i psychologickým tématům jednotlivých setkání mohly načerpat do svého 
každodenního života povzbuzení a posilu. V současné době nadále tyto soboty pokračují vždy 
s velkou účastí (až 130 žen) a jsou organizovány pražským Centrem pro rodinu.  

Poté, co se děti postupně osamostatňovaly, se vrátila ke své profesi a pracovala jako externí 
redaktor pro několik církevních nakladatelství. Zároveň se trochu věnovala výtvarné činnosti. 

V současné době je v důchodu a vedle výtvarné činnosti se věnuje své velké rodině, 
pochopitelně hlavně vnoučatům.                           

Manželé Jelínkovi mají 8 dětí, nejstaršímu synovi je 43 let a nejmladší dceři 23. Celkem mají 
17 vnoučat a jsou tak živým svědectvím křesťanského pojetí rodiny.  

(Zdroj: manželé Jelínkovi, Jaroslav Šturma) 


