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OTEVŘENÝ DOPIS

V Praze dne 25. února 2009
Vážený pane primátore,
předem našeho dopisu bychom Vám rádi poděkovali za seriozní přístup k problematice zachování Azylového domu ve
stávajícím objektu Donovalská 1862, Praha 11, tak jak bylo vyjádřeno v usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy číslo 24/1
ze dne 19. února 2009. V tomto usnesení byla jasně požádána Městská část Praha 11 o prodloužení nájemní smlouvy
tak, aby se umožnilo zachování Azylového domu ve stávajícím objektu i po 28. únoru 2009, kdy končila výpovědní
lhůta.
Jistě jste byl informován o tom, že pokus o zrušení azylového domu, úzce spojeného s Českobratrskou církví
evangelickou, a v této symbióze s velice úspěšnými výsledky, měl negativní ohlas i v zahraničí. Pro Vaší informaci
přikládáme dopis senátora a ministra zahraničních věcí České republiky pana Karla Schwarzenberga, adresovaný
osobně starostovi Městské části Praha 11 panu Mgr. Daliboru Mlejnskému. Pan starosta je v tomto dopise výslovně
upozorněn na stížnosti mj. i zahraničních diplomatů. Přikládáme též stanovisko ministra práce a sociálních věcí, dle
něhož zastavení činnosti azylového domu by pro stávající, ale i případné budoucí klienty mohlo znamenat vážnou
hrozby.
Dnes, to je ve středu dne 25. února 2009, se uskutečnilo se zástupci Rady Městské části Prahy 11 jednání
s místním farářem ČCE a s člen iniciativy SOS azyl. Pan místostarosta Meixner sdělil, že Rada MČ Praha 11 smlouvu
s o.s. Společnou cestou neprodlouží a dal zcela jasně najevo, že usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy nepovažuje za
novou důležitou skutečnost. Tím se podle našeho názoru tato situace již velice blíží úmyslné diskriminaci
Českobratrské církve evangelické, jejíž členové odvedli velký kus práce při rekonstrukci a uvedení v život azylového
domu. Vždyť právě spojením duchovní služby spolu se sociální ve prospěch těch nejpotřebnějších vzniklo genius loci,
jak jste to výstižně označil ve svém vystoupení na Zastupitelstvu.
Vážený pane primátore, v přiloženém dopise Vás informujeme o žádosti o mimořádné svolání Rady Městské
části Praha 11 za účelem splnění usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy 24/1 ze dne 19. února 2009. Současně si Vás
dovolujeme požádat o osobní zásah v situaci, kdy matky s dětmi se stále obracejí na Azylový dům v Praze 11 se
žádostmi o ubytování a o pomoc ve svých osobních krizových situacích, do kterých se mnohdy nedostaly ani svou
vinou.
Na základě usnesení ZHMP a pozitivních informací v tiskové zprávě radního Janečka azylový dům pokračuje
ve své práci a přijímá naléhavé případy.
Dovolujeme si požádat o písemnou odpověď na adresu o.s. Společnou cestou.
S veškerou úctou
Mgr. Ing. Karel Matějka, MTh.
iniciativa SOS-azyl
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