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Armáda spásy 

Dotyk 

Uprchlíci na útěku z Česka 
27.5.2016    Dotyk    str. 0   Fokus 

    Jiří Pšenička    Armáda spásy     

Do konce roku 2017 by se mělo do Česka přestěhovat 2691 válečných běženců z táborů v Řecku a Itálii a dalších 
400 z mimoevropských táborů. Zatím z jihu Evropy dorazili jen 4 Syřané a mimoevropských je 52. Uprchlíkům se 
prý u nás nelíbí. Neméně důležitým důvodem ale je, že je v Česku téměř nikdo nechce. 
 
Účet za uprchlíky: 5 milionů korun. To jsou náklady, které Nadační fond Generace 21 zatím vynaložil na přesídlení 
iráckých křesťanů do Česka a jejich integraci do české společnosti. Na dotaz týdeníku Dotyk to sdělil ředitel fondu 
Jan Talafant. Dalších 5 až 6 milionů bude prý ještě třeba, aby bylo možné uhradit roční integrační pobyt zbylým 
čtyřiceti válečným běžencům, kteří u nás zůstali a momentálně užívají statusu azylanta. 
 
Odkud a kam šli iráčtí křesťané 
 (rekapitulace projektu zorganizovaného Nadačním fondem Generace 21) 
 
 153 
 
 153 
 
 153 
 
 153 
 
 40 
 
 40 
 
 40 
 
 40 
 
 49 
 
 49 
 
 49 
 
 49 
 
 Plánovaný počet přesídlených Iráčanů 
 
 Plánovaný počet přesídlených Iráčanů 
 
 Plánovaný počet přesídlených Iráčanů 
 
 Plánovaný počet přesídlených Iráčanů 
 
Počet Iráčanů, kteří v Česku zůstávají 
 
Počet Iráčanů, kteří v Česku zůstávají 
 
Počet Iráčanů, kteří v Česku zůstávají 
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Počet Iráčanů, kteří v Česku zůstávají 
 
Počet Iráčanů, kteří z Česka odcestovali 
 
Počet Iráčanů, kteří z Česka odcestovali 
 
Počet Iráčanů, kteří z Česka odcestovali 
 
Počet Iráčanů, kteří z Česka odcestovali 
 
Do Německa: 25 lidí 
 Původně ubytovaní v Okrouhlíku u Jihlavy. Odcestovali 2. dubna do Německa, autobus následně zadržela 
německá policie. Přestože se hovořilo o jejich rychlém navrácení do Česka na základě „dublinského řízení“, 
skupina se proti transferu odvolala a německá strana toto odvolání stále řeší. 
 Jisté však už je, že v Německu zůstane jedna pětičlenná rodina na základě sloučení s dalšími rodinnými 
příslušníky. Podle informací týdeníku Dotyk lidé z této skupiny nyní pobývají v jednom z ubytovacích zařízení pro 
uprchlíky poblíž Drážďan. 
Do Iráku: 8 lidí 
 Z Brna odcestovali 7. dubna zpět do Iráku, a to na vlastní náklady. Jako důvod rodina uvedla stesk po domově, 
kterým trpí prarodiče. 
Do Německa, a poté do Iráku: 16 lidí 
 14. dubna se vydali z Brna s vyzvednutými pasy směrem do Německa. Skupinu ale zadržela policie v Ústí nad 
Labem. Iráčané požádali znovu v Česku o azyl. Nakonec se ovšem rozhodli odletět zpět do Iráku, byť většina 
údajně nyní svého kroku lituje. K jejich kroku mohli napomoci i úředníci, kteří Iráčanům slíbili, že český stát jim 
uhradí letenky. 
 
Mělo jít o důkladně prověřené osoby, s výslovným zájmem žít v ČR. 
Skutečně přesídlených: 89 lidí 
 Byli přepraveni ve čtyřech turnusech (v době od 24. ledna do 20. března). 
 7. dubna 2016 bylo z rozhodnutí vlády přesídlování Iráčanů zastaveno kvůli tomu, že se významná část z nich 
rozhodla Česko opustit. 
Nepřesídlených: 64 lidí 
 Z toho 9 lidí již mělo v době rozhodnutí vlády koupeny letenky do ČR i prodaný majetek, děti odhlášeny ze škol, 
zbavili se bydlení i pracovních kontraktů. Šlo o dvě rodiny, každá nakonec skrze partnerský Nadační fond Nehemia 
obdržela jako částečnou kompenzaci újmy 500 dolarů (cca 12 tisíc Kč) . 
 Dalších 55 lidí mělo dorazit na přelomu května a června. Ministerstvo vnitra už ale s žádným přesunem nepočítá. 
 
V Praze: 21 lidí 
 Většina z nich se už přestěhovala z hotelu do bytů, pomáhá jim Armáda spásy. 
Ve Slezsku: 19 lidí 
Pomáhá jim Slezská diakonie (jejím zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání). Původně 
bydleli v rekreačním středisku v Soběšovicích na Frýdecko-Místecku, nyní už žijí v bytech v Českém Těšíně. 
 
 „Náš rozpočet se snížil, ale rozhodně nekrachujeme. Předpokládané náklady máme pokryty zhruba z devadesáti 
procent, naštěstí se nám hlásí i další dárci, kteří jsou stále ochotni nás i nyní podpořit,“ říká Talafant. 
 Činnost fondu začala být přetřásaná poté, co většina z Iráčanů, kteří byli začátkem letošního roku do Česka 
letecky přepraveni, se už po pár týdnech rozhodla svou náhradní domovinu opustit. Ředitel navzdory tomu 
nepřestává věřit, že záchranná operace ve prospěch blízkovýchodních křesťanů pronásledovaných tzv. Islámským 
státem má stále smysl. 
 Faktem ale zůstává, že Česko se zatím ani náznakem nepotýká s návalem běženců, jako spíše s problémem, jak 
v zahraničních uprchlických táborech najít vhodné adepty na přemístění, a ty potom na svém území udržet. 
 
 A netýká se to zdaleka jen soukromé Generace 21. Výsledky státních úřadů – disponujících profesionálním 
aparátem a podstatně většími finančními možnostmi – jsou ještě slabší. Málokoho to ale pálí. Řada politiků si na 
obrazu Česka jako uprchlicky neatraktivní země i zakládá a snaží se jej ještě posilovat. Lze tím mimo jiné snadno 
omluvit, proč zdaleka neplníme ani ty závazky ohledně přijímání uprchlíků, které jsme loni sami dobrovolně 
deklarovali. 
Čára přes rozpočet 
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 Nadační fond Generace 21, financovaný ze soukromých zdrojů, musel poměrně zásadně změnit své původní 
plány, když Sobotkova vláda začátkem dubna na návrh ministra vnitra záchrannou operaci, původně určenou pro 
153 lidí, z moci úřední ukončila. 
 Sobotkův kabinet tak reagoval na odchod 49 z 89 repatriovaných Iráčanů do Německa či 
zpět do Iráku (viz Odkud a kam šli iráčtí uprchlíci). Přestože se v jednu chvíli už zdálo, že z Česka nakonec všichni 
uprchlíci uprchnou, vypadá to, že se situace uklidnila a toto „nebezpečí“ je pro tuto chvíli zažehnáno. 
 Svědčí o tom vyjádření zástupců křesťanských organizací, kteří se o dvě zbylé skupiny iráckých azylantů – v 
Praze a ve Slezsku – starají. „Většina lidí se už přestěhovala z hotelů do bytů. Děti už chodí do školy, dospělí se 
každý všední den dopoledne intenzivně věnují výuce češtiny. Iráčané, kteří už mají bydlení trvalého rázu, si už také 
mohli požádat o biometrické doklady,“ říká týdeníku Dotyk Petr Janoušek z pražské Armády spásy, která v 
hlavním městě pečuje o 21 iráckých azylantů. 
 
Jak se (ne)plní dobrovolný závazek vlády 
 Loni v červenci Sobotkova vláda zveřejnila svůj dobrovolný závazek, že od září 2015 do září 2017 je Česko 
ochotno přijmout celkem 1500 uprchlíků (1100 lidí z táborů v Itálii a Řecku, dalších 400 z táborů mimo EU). 
 Už loni mělo přijít do ČR 400 lidí, letos dalších 700 osob a v roce 2017 zbylých 400 lidí. Nic tomu ale 
nenasvědčuje. 
 Zatím v rámci dobrovolného přesídlení z táborů mimo EU přišlo do ČR jen 52 osob – 20 Syřanů z Jordánska a 32 
Iráčanů z Libanonu. Mezi Iráčany je přitom i část skupiny přesídlené v rámci projektu Generace 21 (lidé, kteří žili 
mimo Irák a měli status tzv. mandatorního uprchlíka). V případě relokace z táborů v Itálii a Řecku zatím ČR přijala 
pouhé 4 Syřany z Řecka, přičemž není jasné, zda tím ČR plní svůj dobrovolný závazek, nebo „vnucenou“ 
evropskou kvótu. 
 V září má být v rámci dobrovolného závazku do ČR přepraveno 88 syrských běženců z Turecka. Ministerstvo 
vnitra požádalo komisariát OSN pro uprchlíky, aby předvybral vhodné kandidáty. 
 
 „Nemohu samozřejmě tvrdit, že neřešíme žádné problémy, ale vše probíhá podle našeho plánu. Nikomu z Iráčanů 
do hlavy nevidíte, ale v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by někdo další chtěl Česko opustit,“ dodává 
Janoušek. Připouští přitom, že legální možnosti cestování nynějších azylantů se rozšíří, až budou mít v ruce pasy, 
což zatím nemají. 
Kdo je naočkoval? 
 Nakolik úspěšně celý integrační projekt nakonec dopadne, zatím nelze ani odhadovat. Je to stále rovnice o mnoha 
neznámých. Jisté je, že vystresovaní Iráčané, požívající v Česku výhod azylu, učinili v dubnu rozhodnutí, jehož 
důsledky si patrně ani neuvědomili. Vážné problémy nečekají pouze ty, kteří se rozhodli k návratu do džihádisty 
rozvráceného Iráku, ale nejspíše i ty, kteří zatím zůstávají v Německu, líčeném jako uprchlická země zaslíbená. 
 
 Podle neoficiálních informací týdeníku Dotyk momentálně žijí v jednom z ubytovacích zařízení pro uprchlíky poblíž 
východoněmeckých Drážďan, a to společně s desítkami dalších jiných lidí (i muslimů). Že by tím oproti Česku 
výrazně vylepšili svou životní pozici, nelze asi tvrdit. 
 Už dříve se objevily informace, že poměrně zásadní vliv na rozhodnutí Iráčanů opustit azyl v Jihlavě a Brně měl 
tlumočník iráckého původu Salman Hasan. Dříve s Nadačním fondem Generace 21 úzce spolupracoval, pomáhal 
mu i s výběrem vhodných osob. Jeho vztah se měl zásadně změnit poté, co se jeho bratr nedostal na seznam 
přesídlených, jelikož nesplnil příslušné podmínky. On však důrazně odmítá, že by byl tím, kdo Iráčany štval proti 
Generaci 21 a významným způsobem přispěl k odjezdu krajanů z Česka. 
 Takové informace označuje tlumočník za lež. Zatímco prý Generace 21 pojala záchranu desítek křesťanů jako 
„projekt“, on to považuje za své „životní poslání“. „Ani jsme nevěděli, že odjeli. Byli jiní, kteří o jejich odjezdu věděli 
ještě dříve, než se to stalo,“ reagoval Hasan v minulých dnech na dotaz serveru Lidovky.cz. 
Špionážní román 
 Jan Talafant z Generace 21 už nechce situaci hrotit, jen uvádí, že existuje vícero indicií naznačujících, že „některé 
skupiny v Česku“ měly výrazný zájem na tom, aby tato operace skončila neúspěchem. „Naše poznatky jsou 
mnohdy těžko doložitelné, ale někdy tak za dvacet let by to mohlo vydat na dobrodružný špionážní román,“ 
poznamenává s trpkým úsměvem i nádechem tajemna. 
 
 Faktem je, že mnozí politici, včetně prezidenta republiky, využili tohoto případu, aby jím před veřejností 
demonstrovali, že je vlastně nesmyslné pomáhat uprchlíkům (jakýmkoliv), jelikož většina z nich stejně touží po 
životě v sociálně štědrých státech, jako je Německo či Švédsko. 
 To, že se mnozí uprchlíci rozhodnou k návratu či k přestěhování do jiné země, není přitom nic neobvyklého. 
Stávalo se to v minulosti v rámci jiných uprchlických vln (včetně emigrace z Československa) a stává se to i v 
dalších zemích. I Německo nyní hlásí, že každý měsíc se rozhodují k odjezdu domů 3 tisíce Iráčanů, a toto číslo 
má prý rostoucí tendenci. Kromě jiného je frustruje náročné a zdlouhavé azylové řízení. 
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 Podobné je to i ve Švédsku, kde od začátku roku požádalo o azyl 1243 Iráčanů, přičemž ještě více – 1366 – jich 
probíhající azylové řízení vzdalo a rozhodli se severskou zemi opustit. 
 O mnoho úspěšnější než Generace 21 zatím není ani český stát. Loni například plánoval, že do Česka přepraví 70 
nemocných syrských dětí s jejich rodinnými příslušníky (v rámci projektu MEDEVAC), přičemž celá tato ambiciózní 
akce se „zadrhla“ už ve chvíli, když jedna rodina z prvních tří, které byly loni v říjnu přepraveny z jordánského 
uprchlického tábora Zatárí, utekla do Německa. 
 
 Český stát nevyniká ani při relokaci uprchlíků z Itálie a Řecka, ačkoliv se loni v červenci zcela dobrovolně zavázal, 
že z těchto zemí převezme 1100 lidí (EU mu později vnutila ještě kvótu 1591 lidí, což v součtu značí, že do konce 
příštího roku by se do ČR mělo z jižní Evropy přesunout 2691 lidí). Zatím však dorazili pouze 4 Syřani z Řecka. 
Další uprchlíci z prvních tří desítek předvybraných buď nevyhověli českým bezpečnostním požadavkům (23 lidí), 
nebo utekli ještě před transportem (3 lidi). 
 „Byli jsme podrobeni určité kritice ze strany Evropské komise, že v relokacích nepostupujeme rychle. Debata byla 
vcelku vyostřená. Já jsem ale deklaroval, že Česká republika postupuje přesně podle svých bezpečnostních 
standardů a z toho nemíní ustoupit,“ říká nyní ministr vnitra Milan Chovanec. A neopomene dodat, že v budoucnu 
je ČR ochotna v celé věci postupovat pouze na základě dobrovolnosti, žádné kvóty nikdy nepřijme. 
 Zatím to ale vypadá, že ani své dobrovolné závazky není schopna dodržet. A týká se to i projektu Generace 21, 
kdy bylo v dubnu po zasedání vlády před novináři řečeno, že s 64 iráckými křesťany, kteří nestihli být repatriováni 
(přičemž ale už jsou bezpečnostně prověřeni), by mohly začít o přemístění jednat české státní úřady. 
 Neoficiální zprávy hovoří o tom, že ministerstvo vnitra určité „oťukávací“ jednání s Iráčany skutečně vedlo, ale tím 
to celé skončilo. 
 
 Bruselem vynucená kvóta 
Kromě dobrovolného závazku na přijetí 1100 běženců z Řecka a Itálie by Česko mělo do konce roku 2017 přijmout 
z těchto dvou jihoevropských zemí dalších 1591 lidí (celkem by tak z Řecka a Itálie mělo být dobrovolně a povinně 
do ČR do konce příštího roku přemístěno 2691 běženců). 
 Povinná kvóta vyplynula z loňského zářijového summitu ministrů vnitra EU, kdy byli představitelé ČR, Slovenska, 
Maďarska a Rumunska – kvóty rezolutně odmítající – přehlasováni zástupci ostatních členských zemí. 
 V únoru se mluvilo o tom, že do ČR by mělo být v rámci plnění relokačních závazků přemístěno prvních 30 lidí (20 
z Řecka a 10 z Itálie). Bezpečnostní prověrkou prošlo jen sedm Syřanů, z nichž jen 4 skutečně dorazili do Česka. 
 
 „Vláda ČR dne 7. dubna rozhodla o ukončení realizace tohoto projektu,“ odmítá na dotaz týdeníku Dotyk mluvčí 
ministerstva vnitra Hana Malá, že by přemísťování iráckých křesťanů mohlo pokračovat ve státní režii. 
Chovancovo hloupé rozhodnutí 
Právě vůči politice ministerstva vnitra a jeho šéfovi mají mnozí vážné výhrady. Vadí jim, že přesídlování připravené 
fondem Generace 21 bylo ukončeno bez náhrady. 
„Co mne zarazilo, byla superotočka ministra Chovance. Nebylo to jen nepochopitelné – tito lidé nepředstavují 
žádné riziko a stát nestáli téměř ani korunu. Bylo to i hloupé,“ diví se přístupu sociálnědemokratického ministra 
lidovecký europoslanec Pavel Svoboda, který od samého počátku spolu s některými dalšími politiky přesídlení 
iráckých křesťanů podporoval. 
 
„Protože fakt, že bereme lidi z epicentra konfliktu, mohl posloužit jako ‚vyjednávací fíkový list' pro složitá jednání s 
Evropskou unií. Mohli jsme říct: Nejsme necitelní a nesolidární s ostatními, bereme lidi z krizových oblastí, jen to 
děláme po svém," říká pro týdeník Dotyk Svoboda, který je nyní nejvýše postaveným českým politikem v 
Evropském parlamentu (předsedou právního výboru). 
Nadále si myslí, že Generace 21 – v níž kromě jediného manažera s polovičním úvazkem (Daniel Žingor) působí 
všichni ostatní bez nároku na odměnu – zorganizovala úctyhodnou věc. „Václav Havel kdysi řekl, že ‚naděje není 
přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne'. Tohle 
přesně vystihuje jejich čin,“ hodnotí repatriaci lidovec Svoboda. 
„Pro mne bylo ve chvíli, kdy jsem se odhodlal jim pomoci, rozhodující, že vědí, jak zle křesťanům na Blízkém 
východě je. A že jim hrozí prakticky ze všech stran nebezpečí. Od smrti na straně jedné až po konfiskaci majetku 
na straně druhé. Ze zpráv v Evropském parlamentu, které se u mne scházejí, vím, že jsou ohroženi hned 
několikrát. Na místě války, v proudech utečenců, v utečeneckých táborech a dokonce i v táborech v Evropě 
dochází k jejich napadání a lynčování. Cením si toho, že to Nadační fond Generace 21 řekl nahlas navzdory 
požadavku politické korektnosti,“ vyzdvihuje Svoboda. 
Že akce nedopadla úplně na sto procent, je podle něj i přirozené. Již prý proto, že tento nadační fond není 
profesionální humanitární a nezisková organizace a nemá dlouhodobé zkušenosti ani na Blízkém východě, ani v 
mezinárodní pomoci. 
 
I kvůli tomu, že se v první fázi své práce v Iráku patrně spolehli na špatného člověka. 
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„Aspoň něco zkusili. Ukázali nám, že můžeme být rozumně solidární a nápomocní, aniž by vzniklo bezpečnostní 
riziko. A taky, že kvóty nejsou racionální řešení v okamžiku, kdy je Německo a jiné bohaté státy definitivní cílovou 
zemí mnoha uprchlíků. Což ovšem není důvod pro odmítání jakékoli pomoci,“ dodává lidovec Svoboda. 
Právě lidovečtí ministři byli jediní, kdo se na jednání vlády 7. dubna vyslovili proti zrušení projektu Generace 21. 
Chtěli, aby byl jen pozastaven a počkalo se, zda budou z Česka hromadně odcházet i další Iráčané. Právě kvůli 
tomu, že uprchlíci byli vystaveni velkému psychickému tlaku, který mnozí neunesli. Nakonec ale zvítězila varianta 
ministra vnitra Chovance, aby další pomoc běžencům už organizoval výhradně stát, aby se z České republiky 
nestala „cestovní kancelář“, jejímž prostřednictvím se uprchlíci budou dostávat dále do západní Evropy. 
 Ukazuje se však, že stát lepší výsledky nemá. A možná ani nechce mít. 
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Karlovarský deník 

OTÁZKA PRO: Marcela Vlasáka, velitele Městské policie K. Vary 
23.5.2016    Karlovarský deník    str. 3   Karlovarsko/zprávy 

    (mel)    Armáda spásy     
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Mladá fronta DNES 

Bezpečnostní kamery se bohumínským strážníkům osvědčují. Další mají v 
Pudlově 

23.5.2016    Mladá fronta DNES    str. 17   Bohumín - Kraj Moravskoslezský 
    Petr Wojnar    Armáda spásy     
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Jak vypadá život bez střechy nad hlavou 
27.5.2016    Mladá fronta DNES    str. 61   Su Brňák 

    (dh)    Armáda spásy     
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Moravskoslezský deník 

V Ostravě přibudou místa pro staré bezdomovce 
26.5.2016    Moravskoslezský deník    str. 2   Zprávy / Z regionu 

    (kom)    Armáda spásy     
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Právo 

Dana Morávková bude důstojnicí Armády spásy 
23.5.2016    Právo    str. 14   Koktejl 

    Saša Šeflová    Armáda spásy     
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Domov pro seniory bez domova rozšíří 
26.5.2016    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    Denisa Telaříková    Armáda spásy     
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Týdeník Havířovsko 

Krize a následný pád až na ulici 
24.5.2016    Týdeník Havířovsko    str. 5   Život na ulici 

    (rich) RICHARD KUTĚJ    Armáda spásy     
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Někteří bezdomovci už ztratili veškerou naději 
24.5.2016    Týdeník Havířovsko    str. 5   Život na ulici 

    RICHARD KUTĚJ, NICOLETTE HAVLOVÁ    Armáda spásy     
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Týdeník Karvinsko 

Krize a následný pád až na ulici 
24.5.2016    Týdeník Karvinsko    str. 5   Život na ulici 

    (rich) RICHARD KUTĚJ    Armáda spásy     
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Někteří bezdomovci už ztratili veškerou naději 
24.5.2016    Týdeník Karvinsko    str. 5   Život na ulici 
    RICHARD KUTĚJ, NICOLETTE HAVLOVÁ    Armáda spásy     
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Týdeník Krnovské noviny 

Čtení z bible na náměstí v Krnově 
24.5.2016    Týdeník Krnovské noviny    str. 2   Zpravodajství 

    (frk)    Armáda spásy     
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