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V Praze, 31. 1. 2013

Vážený pane řediteli,
dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o pomoc při záchraně dokumentu, který by pro paměť národa
měl být zásadně zachován – poslední a v ČR jediné strážní pozorovatelny StB „Kajka“, která se
doposud nachází ve zvonici chrámu sv. Mikuláše v Praze.
Po té, co Magistrát hl. města Prahy zakončil nájemní smlouvu se společností M2 C, která střechu
věže nechala zrekonstruovat a tuto pozorovatelnu otevřela a zpřístupnila jako raritu a připomínku
totalitní doby veřejnosti, předal tuto i ostatní, do té doby pronajímané pražské věže do péče Muzea
hl. města Prahy. M2.C muselo veškeré autentické předměty, které v pozorovatelně vytvářely
dobovou expozici ihned vystěhovat a tomuto dokumentu hrozí zánik, protože Muzeum Hl. m. Prahy
odmítlo expozici převzít současně s věží.
Domníváme se, že by se váš ústav nejlépe mohl ředitelky muzea, případně Magistrátu hl. m. Prahy
dotázat, z jakého důvodu tak učinili a pomoci se zasadit o zachovaní této – byť nepříjemné věci
dokumentující – rarity. Jediná podobná pozorovatelna StB je zachována ještě pouze v Berlíně.
Podrobnější informace Vám, vážený pane řediteli může poskytnout – v případě vašeho zájmu –
ředitel marketingového odd. M2.C pan Zdeněk Novák (724 559 045). Jelikož je celá záležitost věcí
několika posledních dnů a týdnů, domnívám, že by mohlo být nebezpečí z prodlení.
S uctivým pozdravem a eventuálně díky za pomoc zůstává
Petr Š e f l
člen prezidia asociace
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