Rok poté...
31. října 2017 je to přesně rok, co se po 23 letech fungování musela z motolské nemocnice v
Praze z rozhodnutí jejího tehdejšího ředitele, JUDr. Miloslava Ludvíka (ČSSD), vystěhovat
svépomocná rodičovská ubytovna, kterou založili a opatrovali lidé z neziskové organizace
Nadační fond Klíček.
Co přesně vedlo v loňském roce ředitele nemocnice k rozhodnutí ubytovnu spravovanou
Nadačním fondem Klíček zrušit, není dodnes zcela jasné – své důvody totiž ředitel nemocnice
několikrát měnil a ty, které udával, nebyly nepřekonatelné.
Ubytovna spravovaná Klíčkem poskytla každý rok cca 2.500 noclehů zhruba 800 lidem z celé České
republiky. Přestože měl Klíček k dispozici pouhých 120 čtverečních metrů, počet poskytovaných
noclehů představoval třetinu noclehů, které rodičům podle dostupných statistik poskytla celá
nemocnice. Pro mnoho rodin byla ubytovna Klíčku jediným místem, kde mohli být členové rodiny
pohromadě a kde našli dostupné a potřebné zázemí. Zájemců o ubytování stále přibývalo, nemocnice
ovšem nebyla ochotná zvýšit počet pokojů, o něž se Klíček staral. Už od roku 1995 se také Nadační
fond Klíček marně obracel na vedení nemocnice se žádostí o to, aby směl v areálu FNM vybudovat
samostatné rodičovské středisko, kde by pohodlnější zázemí našlo více rodin.
"Jezdili jsme na chemoterapie z velké dálky a vždycky jsme se s dalšími maminkami domlouvaly, kdo
z nás s sebou do Prahy co přiveze: jedna žehličku, druhá fen a hrnec, prostě to, co daleko od domova
potřebujete, když tam musíte nějak pro své dítě fungovat, ale do tašky se vám to všechno stěží vejde,”
vzpomíná na tu dobu Bronislava Urbánková ze Zábřehu na Moravě. “Byla jsem u zakládání ubytovny
Klíčku, takže si moc dobře pamatuji, jaký to pak byl rozdíl, když jsme na té malé ploše našli všechno,
co jsme potřebovali: čisté pokoje, vybavenou kuchyň, prádelnu, ale hlavně lidi, kterým na nás
záleželo. Našemu synovi léčba nepomohla, v nemocnici v Praze zemřel. Mně pak nějakou dobu trvalo,
než jsem byla vůbec schopná Prahu navštívit – a není to jednoduché ani po letech. Po čase jsem
začala Klíčku pomáhat, protože moc dobře vím, co rodiny v podobné situaci potřebují a jakou pomocí
pro nás bylo zázemí, které jsme mohli využívat,” pokračuje paní Urbánková. “Když jsem se vloni na
jaře dozvěděla, že chce ředitel nemocnice ubytovnu zrušit, nevěřila jsem svým uším: proč má skončit
něco, co léta dobře funguje? Dodnes nechápu, proč musela ubytovna Klíčku vlastně skončit, vždyť
i Senát její další existenci podpořil,” dodává paní Urbánková, jedna z iniciátorek petice, která za
zachování ubytovny vznikla.
“Ubytovna Klíčku v Motole moc chybí, bylo tam čisto, pokoje útulně vybavené. Když tam člověk přišel
o Vánocích, na stole v kuchyňce vonělo vánoční cukroví," komentuje situaci jiná maminka z Nového
Jičína, která se svými nemocnými dcerami do motolské nemocnice jezdí už mnoho let. “Na Klíčku se
navíc nerozlišovalo, jak staré máte dítě a jak moc je nemocné. Teď mnohým z nás nabízejí drahý
nadstandard, protože na ubytování hrazené pojišťovnou nemáme nárok. Naposledy jsme si museli
najít ubytování v nedalekém penzionu. Bylo to sice drahé, ale pořád to vyšlo levněji než ubytování,
které nám nabídli v nemocnici – a to jsme v penzionu měli v ceně ještě snídani,” dodává.
Snahy Nadačního fondu Klíček vrátit se se svojí službou na půdu motolské nemocnice ale zatím
vyznívají naprázdno.
„Na naše dopisy adresované vedení nemocnice nám dlouhé měsíce nikdo neodpovídá, při osobní
schůzce, která po mnoha měsících čekání, takřka po roce, 20. září, konečně proběhla, nemělo být
ubytovávání vůbec tématem jednání – na jedné straně slyšíme, jak Motol naši práci vítá, na druhé
straně narážíme na naprostou neochotu se o pokračování naší potřebné služby vůbec bavit,” shrnuje
současnou situaci ředitelka Nadačního fondu Klíček, Markéta Královcová.
Neochota vedení motolské nemocnice jednat s lidmi z Klíčku a rozhodnutí o vystěhování svépomocné
ubytovny ostře kontrastuje s aktivní podporou, které se od vedení motolské nemocnice dostává

projektu neziskové organizace, spoluzřizované nadnárodním fastfoodovým řetězcem McDonalds: ten
v rámci svého PR staví prostřednictvím své charity zejména pro rodiny onkologických pacientů v
blízkosti nemocnic pohodlné ubytovny s limitovanou kapacitou: několik rodin tak může během léčby
svého dítěte využívat pohodlné zázemí moderního domu; nejde ovšem o systémové řešení, které by
mělo dopad na situaci dalších rodin zejména velkých spádových nemocnic.
Plány na vybudování podobného domu při motolské nemocnici byly dávány do souvislosti
s rozhodnutím ředitele nemocnice o vystěhování ubytovny Klíčku.
Svépomocnou rodičovskou ubytovnu založili lidé z Klíčku už v roce 1993 jako reakci na potřeby
mimopražských rodin, kterým v nemocnici během hospitalizace jejich dítěte potřebné zázemí chybělo.
Se žádostí o ubytování se na Klíček obraceli jak samotní rodiče, tak personál nemocnice, který do
prostor spravovaných Klíčkem rodiče rád posílal: prostory byly čisté a útulné a ubytovaní tady navíc
našli víc, než střechu nad hlavou. Podle domluvy s tehdejším vedením nemocnice Klíček nemocnici
neplatil nájem a o vše potřebné, včetně pořízení a údržby vybavení, úklidu, praní prádla i zajištění
celého chodu ubytovny se staral sám; ubytování bylo poskytované zadarmo, doporučený příspěvek od
rodičů (mnoho let byl 5,- Kč za osobu a noc, v posledním roce fungování 50,- Kč za noc a 100,- Kč za
první noc) pomáhal krýt provozní náklady, které s provozem ubytovny vznikaly.
Peticí, která vznikla na podporu ubytovny (http://www.klicek.org/ftp/petice-text.pdf), se zabýval
příslušný senátní výbor, který provedl ve věci šetření a na zasedání Senátu 20. dubna t. r. bylo přijato
Usnesení č. 158 (http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/83810/70357/74365), ve kterém se
mj. konstatuje, že je petice důvodná a že Senát podporuje zachování a další rozvoj “unikátních
služeb pro dětské pacienty a jejich rodinné příslušníky ze strany Nadačního fondu Klíček, který tyto
služby poskytoval
Pro ilustraci: cca pětiminutové video Igora Chauna, kde je ubytovna zachycená zkraje roku 2016, tedy
několik měsíců předtím, než byla z rozhodnutí ředitele Ludvíka
vystěhovaná: https://www.youtube.com/watch?v=SVrY0wxg6D4
Případu svépomocné rodičovské ubytovny se dostalo v loňském roce velké pozornosti médií, příběh
mj. reflektovaly i dvě fotoreportáže Ludvíka Hradilka z Aktuálně.cz:
9. května 2016: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/triadvacet-let-pomahaji-rodicum-deti-v-nemocniciv-motole-te/r~cc69d84e13a211e69966002590604f2e/?_ga=2.81461138.467111607.1509357419267907794.1469137189
31. října 2016: https://zpravy.aktualne.cz/galerie-a-videa/motlska-nemocnice-vyhodila-svepomocnouubytovnu-klicek/r~64b8dfd09f7d11e687f70025900fea04/
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