Otázky a odpovědi – rok poté
Jak dopadlo projednávání petice v Senátu?
Projednávání petice v Senátu bylo místy dramatické: pan ředitel/ministr Ludvík byl sice ve
svých vystoupeních chvílemi poněkud útočný a v jeho promluvách by si bylo mnoho věcí
zasloužilo důkladné uvedení na pravou míru, ale v následné rozpravě vystoupilo sedm
senátorek a senátorů, a všichni nám - k našemu velkému překvapení a radosti - vyjádřili svou
podporu; někteří navíc velmi bystře nahlédli a okomentovali, v čem mají argumenty
motolských zástupců své rezervy.
Senát nakonec přijal usnesení, v němž „podporuje zachování a další rozvoj unikátních služeb
pro dětské pacienty a jejich rodinné příslušníky ze strany Nadačního fondu Klíček, který tyto
služby poskytoval v rámci mnohaleté činnosti v areálu FN Motol provozováním svépomocné
rodičovské ubytovny“ a vyzývá k jednání, jehož cílem by byla „kompromisní dohoda týkající
se provozování rodičovské ubytovny v areálu FN Motol, na jejímž provozovateli i provozu by
panovala všestranná dohoda promítnutá do smlouvy“.
Kompletní text Usnesení je možno nalézt na adrese http://bit.ly/2xvtuzi. Záznam celé schůze je k dispozici na
webové stránce Senátu - zde lze najít jak písemný přepis celé schůze (naše petice byla druhým bodem jednání),
tak audio- i videozáznamy jednotlivých vystoupení: http://bit.ly/2ovGcVs. (Zvuková nahrávka samotného
jednání o petici je zde: http://bit.ly/2pIj2Nx, videozáznam zde: http://bit.ly/2o9flDu.)

Jak na přijaté Usnesení Senátu reagovalo vedení nemocnice?
Usnesení samozřejmě není po právní stránce závazné ani vymahatelné, takže vedení
nemocnice reagovalo hlubokým mlčením. Veškerá dosavadní iniciativa k jednání tak zatím
znovu vycházela výhradně z naší strany.

Jak vypadá komunikace mezi Klíčkem a vedením nemocnice od od vystěhování
ubytovny 31. října 2016?
Těsně před koncem loňského roku jsme se na vedení motolské nemocnice obrátili s dopisem
(http://www.klicek.org/pdf-fb/dopis-fnm-12-2016.pdf), na který dodnes nemáme odpověď. Po
vstřícném senátním usnesení jsme usilovali o osobní schůzku, ta se nakonec uskutečnila 20.
září, a to až poté, kdy s motolským vedením vstoupil do kontaktu senátor Václav Láska za
Prahu 5, který byl následně schůzce přítomen. Představitelé nemocnice ale v podstatě odmítli
jednat o tom, jakým způsobem by naše služba mohla pokračovat – zastupující ředitel dr.
Budinský nás nicméně vyzval, abychom své představy sepsali. To jsme učinili dopisem 29. 9.
2017 (http://bit.ly/2xtUe3v). Ke dnešnímu dni na něj žádnou reakci nemáme.

V uplynulých dnech se v některých médiích objevila zpráva, že v řádu dní by mělo dojít
k podpisu smlouvy mezi nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda (DRMCD)
a nemocnicí v Motole, která umožní tomuto nadačnímu fondu na půdě motolské
nemocnice postavit dům pro doprovod dětských pacientů; jste s tímto fondem
v kontaktu?
Do kontaktu s tímto nadačním fondem jsme vstoupili několikrát, protože jsme přesvědčeni, že
bychom si neměli vzájemně konkurovat. Tím spíše, že jejich projekt ubytování rodičů
nemocných dětí v motolské nemocnici nijak zásadně neřeší. Jejich plánovaný dům má nabízet
nadstandardní ubytování především rodinám onkologických a hematologických pacientů
a jeho kapacita bude výrazně nižší, než počet pacientů, kteří se na onkologicko-hematologické
klinice léčí.

Stále nás ale znepokojuje velmi nerovný přístup vedení nemocnice – nerozumíme tomu, proč
na jedné straně aktivně zvýhodňuje aktivitu spojenou s nadnárodním komerčním subjektem,
a na druhé straně aktivně brání aktivitě naší.
Navíc o možnost využít v areálu nemocnice nějaký pozemek, kde by bylo možné zřídit
rodičovské středisko s ubytovnou, sami žádáme nepřetržitě od roku 1995. A opakovaně se
dozvídáme, že v nemocnici žádný prostor k dispozici není. To, že se teď našel pozemek pro
nadační fond zřízený společností McDonalds, je tedy pro nás v tomto světle poněkud
překvapivé.

Vidíte nějakou naději, že by se postoj nemocnice mohl změnit po nedávných
parlamentních volbách?
Těžko říci, mnoho iluzí si v tomto směru neděláme a politickým tématům se obvykle
vyhýbáme. Je pravda, že pan ředitel/ministr Ludvík je poměrně významným představitelem
ČSSD – ta sice ve volbách výrazně oslabila, ale bude i dál mít nezanedbatelný vliv.
Debakl ČSSD v parlamentních volbách ale možná reflektuje skutečnost, že strana, která si do
svého vývěsního štítu dává solidaritu se slabšími a podporu rodin, se jednáním některých
svých zástupců těmto ideálům v praxi poněkud zpronevěřuje.
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