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Jednou větou

Analýza pocitu bezpečí občanů Prahy 2

● V Praze, jako jedné z mála metropolí, budou
o mûstsk˘ch kulturních grantech rozhodovat odborníci: ze tﬁináctiãlenné komise pro posuzování
grantÛ bylo vybráno ‰est ãlenÛ ze v‰eobecnû
uznávan˘ch osobností v oblasti kultury.
● O. s. SahadÏa jóga bude poﬁádat v Národním domû na Vinohradech ve dnech 9.,
16., 23. a 30. listopadu (stﬁedy) úvodní pﬁedná‰ky základního kurzu, spojené s meditací;
podrobnûj‰í informace na www.nirmala.cz nebo na tel.: 721 777 627.
● Od 10. ﬁíjna do 10. listopadu probíhají
Dny Bruselu v Praze: jejich souãástí jsou mj.
putovní v˘stava o secesi Art Nouveau in Progress na Staromûstské radnici nebo v˘stava
fotografií Secese v Bruselu v zastoupení Valonsko – Brusel, Myslíkova 31.
● Od 22. do 26. listopadu se bude v hole‰ovickém V˘stavi‰ti konat 12. mezinárodní
veletrh Aqua-therm, zab˘vající se vytápûním,
klimatizací, mûﬁicí, regulaãní a ekologickou
technikou; více na www.tzb-info.cz.
● V souvislosti s novelou obãanského zákoníku zaãala v Praze od 1. listopadu platit
nová Pravidla pro nakládání s nalezen˘mi
a opu‰tûn˘mi vûcmi: napﬁ. dosud platná lhÛta
jednoho roku pro vyzvednutí vûci nebo zvíﬁete se zkracuje na ‰est mûsícÛ a pak se vûc
nebo zvíﬁe stanou majetkem obce (dosud pﬁipadly státu); více na www.praha-mesto.cz.
● ·koly, ‰kolská zaﬁízení a organizace zab˘vající se specifickou protidrogovou prevencí mohou do 25. listopadu Ïádat o granty
z rozpoãtu hl. m. Prahy: podrobnosti na
www.praha-mesto.cz/sociální oblast/protidrogová politika/granty.
● Hlavní mûsto zprovoznilo na sv˘ch webov˘ch stránkách novou aplikaci Po Praze podél potokÛ (www.praha-mesto.cz/podelpotoku); cílem projektu je mj. upozornit na ménû
známá zákoutí a místa v v blízkosti praÏsk˘ch potokÛ a ﬁíãek.
● Mûstská rada schválila nov˘ termín konání vánoãních trhÛ na Staromûstském a na
Václavském nám.: zaãne se prodávat od
4. soboty pﬁed ·tûdr˘m dnem (tedy o t˘den
dﬁíve), coÏ dle ‰etﬁení agentury poﬁádající
oba trhy bude lépe vyhovovat PraÏanÛm
i zahraniãním turistÛm.
● V listopadu se narodilo mnoho v˘znamn˘ch osobností, mj. filmov˘ reÏisér a v˘tvarník K. Zeman (1910); malíﬁi V. Rabas (1885)
a J. Zrzav˘ (1890); básník K. H. Mácha
(1810); automobilová závodnice E. Junková
(1900) a b˘val˘ prezident âeskoslovenska
gen. L. Svoboda (1895).
● Ze zajímav˘ch událostí mûsíce vybíráme:
2. listopadu 1985 byla uvedena do provozu trasa B metra z Florence pﬁes Karlovo nám. na
Smíchovské nádraÏí; 17. listopadu 1990 pﬁijel
do Prahy poprvé v historii americk˘ prezident –
George Bush; 24. listopadu 1985 byla zahájena stavba televizního vysílaãe na ÎiÏkovû a od
26. listopadu 1775 zaãalo pravidelné mûﬁení
teplot a zapisování poãasí v Klementinu.
● Dne 4. listopadu 1910 zemﬁel A. Wiehl,
autor mnoha praÏsk˘ch domÛ a architektonického návrhu vy‰ehradského Slavína; 15.
listopadu 1670 pedagog a uãenec J. A. Komensk˘; 21. listopadu 2000 olympijsk˘ vítûz,
bûÏec E. Zátopek a 29. listopadu 1780 císaﬁovna Marie Terezie.
van

Na základû v˘sledku v˘bûrového ﬁízení zadala mûstská ãást Praha 2 u firmy International
Business and Research Service, s. r. o. zpracování sociologického v˘zkumu Anal˘za pocitu
bezpeãí – Praha 2. V˘zkum probíhal v záﬁí 2005 formou dotazníkového ‰etﬁení, kdy se tazatelé
ptali 403 náhodnû vybran˘ch rezidentÛ. Cílem v˘zkumu bylo zmapovat názory obãanÛ Ïijících
v Mâ Praha 2 na kriminalitu a dal‰í sociálnû patologické jevy: pﬁedev‰ím drogy, rasismus, bezdomovectví, pouliãní kriminalitu, kriminalitu v prostﬁedcích MHD, prostituci, násilí, alkoholismus,
vandalismus, závadové chování jedincÛ a skupin, aby závûry tohoto v˘zkumu mohly v rámci
koncepãní politiky mûstské ãásti slouÏit jako jeden z podkladÛ pﬁi ﬁe‰ení problematiky prevence
kriminality a dal‰ích problémÛ s ní spojen˘ch.
Závûry anal˘zy ukazují, Ïe respondenti v Praze 2:
• povaÏují za nejzávaÏnûj‰í problém pouliãní kriminalitu, kriminalitu v prostﬁedcích MHD a pouliãní prostituci
• oznaãili v Mâ za nejproblematiãtûj‰í skupiny nepﬁizpÛsobivé Romy, obyvatele ze zemí b˘valého SSSR
a mládeÏ páchající kriminalitu
• se z trestn˘ch ãinÛ nejvíce obávají kapesních krádeÏí, vykradení motorového vozidla, bytov˘ch krádeÏí
a krádeÏí motorov˘ch vozidel
• témûﬁ v‰ichni vûdí o monitoringu veﬁejného prostranství prostﬁednictvím kamer mûstského kamerového systému, 81 % ho schvaluje
• jsou spokojeni s prací Policie âR i mûstské policie (více neÏ 2/3); hodnocení obou institucí
je stejné
• se nûkteﬁí v posledních dvou letech stali obûtí trestného ãinu (15 %); nejãastûji ‰lo o kapesní krádeÏ a vykradení motorového vozidla
• kteﬁí se stali obûtmi trestného ãinu (více neÏ polovina), podnikli opatﬁení k ochranû majetku
(55 %) a opatﬁení ke zv˘‰ení své osobní bezpeãnosti (53 %) zakoupením obranného prostﬁedku
• nejãastûji prosazovali zv˘‰ení poãtu policistÛ v ulicích (pû‰í hlídky), posílení pravomocí
mûstské policie, vût‰í mnoÏství zaﬁízení pro trávení volného ãasu mládeÏe a rovnûÏ zlep‰ení veﬁejného osvûtlení
• preferují prevenci pﬁed represí (57 %); represi upﬁednostÀuje pﬁed prevencí pouze 6 % respondentÛ
• za nejménû bezpeãnou ãást Prahy 2 povaÏují Nusle a nejbezpeãnûji se cítí na Vinohradech; ve vût‰inû pﬁípadÛ povaÏují za nejménû bezpeãnou tu ãást Prahy 2, kde bydlí
• nejãastûji spontánnû uvedli jako místa páchání trestného ãinu Vinohradskou ulici, Vy‰ehrad
a Riegrovy sady.
V porovnání s v˘sledky obdobného v˘zkumu z prosince 2004, provedeného na území celého
hlavního mûsta Prahy, vypl˘vá, Ïe:
• v‰echny problémy spojené s kriminalitou jsou v rámci Prahy 2 povaÏovány za ménû závaÏné neÏ obdobné problémy v rámci celého hl. m. Prahy
• za nejzávaÏnûj‰í problém ve spojení s bezpeãností obyvatel hlavního mûsta je sice povaÏována drogová problematika, ale v Praze 2 byla zaﬁazena aÏ na 4. místo (naopak nejzávaÏnûj‰í
problém Prahy 2 – pouliãní kriminalita – je v rámci Prahy zaﬁazen na 2. – 3. místo)
• v celé Praze jsou za nejproblematiãtûj‰í skupiny oznaãeni drogovû závislí a drogoví dealeﬁi,
v Praze 2 tyto skupiny figurují na 6. – 7. místû
• respondenti na území hlavního mûsta se v˘raznû více obávají loupeÏí a organizovaného
zloãinu
• práce Policie âR a mûstské policie pﬁi zaji‰Èování bezpeãnosti obyvatel je v celé Praze hodnocena v˘raznû hÛﬁe neÏ v Praze 2.
Ing. Hynek Svoboda, vedoucí odd. krizového ﬁízení a bezpeãnosti, foto: han

Dovolte dûtem tvoﬁit

O CHUDOBù NA NÁMùSTÍ MÍRU: Skupina nevládních organizací uspoﬁádala v pondûlí 17.
ﬁíjna na námûstí Míru pod zá‰titou praÏského primátora Pavla Béma happening k Mezinárodnímu dni za vym˘cení chudoby. Zámûrem této akce bylo pﬁipomenout veﬁejnosti, Ïe
chudoba není vzdálen˘m pojmem, ale Ïe je mezi námi. Program na námûstí Míru pﬁipravily
poﬁádající organizace Armáda spásy, Arcidiecézní charita a Nadûje. Bûhem odpoledne vystoupily se sv˘mi pﬁíspûvky romské dûti z Písku a z Roudnice, divadlo JeÏek a âíÏek, hudební skupina Oáza a ﬁada dal‰ích. Po celé odpoledne mohli zájemci vyuÏít ochutnávky
„bezdomovské“ polévky.
Text: len, foto: jv

Na v˘stavu dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací zvou
Mateﬁská ‰kola Trojlístek, Kladská 25
a OPTYS, spol. s. r. o. VernisáÏ v˘stavy se koná 21. listopadu v 15:30 v galerii prodejny
OPTYS, Sokolovská 38, Praha 8. V˘stava potrvá do 2. prosince. Pﬁijìte si pro inspiraci. Dovolte dûtem tvoﬁit a lépe – tvoﬁte s nimi. red

Seznamy nevhodných léků co nejdřív do ordinací
„Starost o lidi v pokroãilém vûku je stejnû
vdûãná, jako b˘vá péãe o dûti,“ tvrdí
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. A ona to
musí vûdût, protoÏe je nejen pﬁednostkou Geriatrické kliniky 1. Lékaﬁské fakulty UK a VFN
v Praze, ale i ãlenkou v˘znamn˘ch organizací, zab˘vajících se Ïivotem lidí ve stáﬁí. A je
i jednou ze dvou ãesk˘ch specialistek, které
se za na‰i republiku podílely na vypracování
mezinárodní studie o vhodnosti pﬁedepisování
lékÛ lidem nad 65 let vûku.

dûtí a pozdûji i dorostu, mûli by staﬁí lidé, ﬁeknûme po pûta‰edesátce, mít specialisty na
tento vûk. ¤ada léãiv, na která byli zvyklí, totiÏ pﬁestává jejich organismu vyhovovat, naopak mnohdy jim velmi ‰kodí. Budete pﬁekvapeni. T˘ká se to diazepamu, stejnû jako dal-

Zprávy z nemocnice
„Byly zaznamenány v˘znamné rozdíly
v uÏívání nevhodn˘ch léãiv mezi âeskou republikou (41 % uÏivatelÛ nevhodn˘ch léãiv)
a západoevropsk˘mi zemûmi (15 %),“ ﬁekla
paní profesorka na tiskové konferenci ve v‰eobecné nemocnici. „Roli v jejich ãastém pﬁedepisování hrála neznalost, socioekonomické
faktory a nedostateãná regulace na úrovni lékové politiky. Napﬁíklad v Dánsku, kde pﬁedepisování léãiv kontroluje Národní institut zdraví, uÏívalo nevhodná léãiva asi 5,8 % seniorÛ.“
Paní profesorka ov‰em zdÛraznila, Ïe takové
rozdíly nejsou vÛbec nutné a Ïe jsou „dÛsledkem odli‰n˘ch zvykÛ, jiné ekonomické situace
a vnitﬁní lékové politiky jednotliv˘ch zemí“.
Abychom si to tedy ujasnili: tak, jako existují lékaﬁi specializující se na léãbu mal˘ch

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., primáﬁka
geriatrické kliniky

‰ích bûÏn˘ch prostﬁedkÛ – ticlopidinu, pentoxifyllinu, amiodaronu v dlouhodobé léãbû, digoxinu v dávce nad 0,125 mg/den u pacientÛ
bez arytmií, chlordiazepoxidu, fluoxetinu
v denním dávkování, piroxicamu a dal‰ích.
Mimo jiné proto, Ïe se nûkteré látky, které
mlad˘ organismus snadno odbourává, u starého ãlovûka v tûle hromadí, coÏ mÛÏe pÛsobit aÏ dramatické potíÏe.

KaÏd˘ bude jednou star˘, tedy pﬁi tro‰e
‰tûstí, ﬁíká se. A ne v‰ude jsou k seniorÛm
pﬁezíraví. Z etick˘ch i finanãních dÛvodÛ.
Ameriãané napﬁ. mají vedle seznamu nevhodn˘ch léãiv vypracovanou dal‰í studii – vûdí,
kolik je stojí léãba nemocí zpÛsoben˘ch nevhodn˘mi léky, tedy nemocí, kter˘mi by pacienti vÛbec trpût nemuseli. „Polékové reakce, které lze pﬁedvídat, stojí roãnû Spojené
státy 40 – 50 miliard dolarÛ,“ vysvûtluje
prof. Topinková. „Srovnatelné údaje ze zemí
stﬁední a v˘chodní Evropy chybí, dá se v‰ak
ﬁíct, Ïe kaÏdá pátá hospitalizace ve stáﬁí
u nás je zpÛsobena neÏádoucími úãinky nevhodn˘ch léãiv, je jimi zpÛsobeno kaÏdé ãtvrté aÏ páté úmrtí. V Evropû dosud neexistují
specifická kritéria nevhodn˘ch léãiv a lékaﬁi
by proto mûli respektovat stávající zahraniãní
doporuãení,“ ﬁíká a dodává, Ïe pﬁipravují národní seznam léãiv nevhodn˘ch pro stáﬁí, kter˘ by mûl mít co nejdﬁíve k dispozici pﬁinejmen‰ím kaÏd˘ praktick˘ lékaﬁ.
Bylo toho samozﬁejmû víc, co na této tiskové konferenci zaujalo, ale je‰tû jedno se mi
sem snad vejde – na Geriatrické klinice
v Lond˘nské ulici nechybí ani klinická farmakoloÏka, která vhodnost pﬁedepsání lékÛ konzultuje. A je‰tû jedna dobrá zpráva: na 1. Lékaﬁské fakultû Univerzity Karlovy existuje medicínsk˘ obor geriatrie a mladí o nûj mají zájem.
Text a foto: daf

PODANÁ RUKA

Dílny tvořivosti

O tom, co v‰echno lidem s postiÏením
pﬁiná‰í moÏnost pracovat a jak moc je pro
nû práce dÛleÏitá, jsem na tomto místû pﬁed
ãasem uÏ psala. K pracovní smlouvû v‰ak
ãasto vede dlouhá a sloÏitá cesta. Proto také pﬁed dvûma lety vzniklo obãanské sdruÏení Dílny tvoﬁivosti, které si vytklo za cíl
mladé lidi s rÛzn˘m postiÏením a potﬁebami
v této snaze podporovat a doprovázet.
Na Vy‰ehradû, schovaná ve dvoﬁe, vyrostla na konci roku 2003 nová, moderní, a po
vstupu dovnitﬁ musím dodat okouzlující budova, jejíÏ v˘stavbu financovala Nadace Jedliãkova ústavu. Velkoryse ﬁe‰en˘ prostor je jednoduch˘ i útuln˘ a vÛbec se nedivím, Ïe se
sem klienti Dílen rádi vracejí.
V prostorné místnosti osvûtlené velk˘m
stﬁe‰ním oknem právû voní slané peãivo z listového tûsta. Natálka a Jiﬁí s asistentkami vyrábûjí poho‰tûní pro úãastníky festivalu Struhadlo, kter˘ tu v tûchto dnech probíhá.

stál˘ch zamûstnancÛ a dal‰í externí spolupracovníky, byl multidisciplinární a mohl vyhovût
individuálním potﬁebám na‰ich uÏivatelÛ.“
A jak takov˘ bûÏn˘ den probíhá? „Zaãínáme v 8:30 prací na v˘robcích,“ popisuje harmonogram paní Dubnová. „Po obûdû následuje krátké povídání – jakési shrnutí dopoledního programu. Povídá se o tom, co komu
‰lo, co ne, z ãeho mûl kdo radost nebo
v ãem vidí naopak problém. Cílem je získání
realistického náhledu na vlastní pracovní
schopnosti a moÏnosti. Po obûdû probíhá ﬁízená diskuse – vÏdy na nûjaké téma související s hledáním práce, zamûstnáním, zájmov˘mi aktivitami nebo s moÏnostmi vyuÏívání dal‰ích, tﬁeba i nesociálních sluÏeb. Témata pﬁiná‰ejí buì sami uÏivatelé nebo asistentky. Na
diskusi navazuje arteterapie nebo muzikoterapie, úãast je dobrovolná.“
Jak se dozvídám, v˘dûlek z prodeje v˘robkÛ je sice spí‰ symbolick˘ a rozhodnû by

Na policích vidím i kvûtináãe zdobené
ubrouskovou technikou, jedna z asistentek
pﬁiná‰í misku s je‰tû nedokonãen˘mi moduritov˘mi magnety na ledniãku. V˘robkÛ, které
zde vznikají, je celá ﬁada, ale jak vysvûtluje
vedoucí Dílen tvoﬁivosti Jitka Dubnová, dÛleÏitûj‰í neÏ cíl je tu cesta k nûmu. „Na‰e sluÏby (v rámci Centra denních sluÏeb) jsou urãeny pﬁeváÏnû mlad˘m lidem od 18 do 35 let
s rÛzn˘m postiÏením – vût‰inou se jedná
o postiÏení tûlesné nebo kombinované. Pouze speciální program ‚Návraty‘, kter˘ pomáhá
lidem po po‰kození mozku, není vûkovû
omezen. V‰echny na‰e programy jsou primárnû zamûﬁeny na podporu zamûstnanosti
a aktivního zapojení do Ïivota. Lidé se u nás
uãí mj. jak si práci najít a jak si ji pak udrÏet.
Hlavním cílem tedy není bezchybnû ﬁemeslnû
zvládnout nûjak˘ v˘robek, ale osvojit si dovednosti potﬁebné pro dal‰í zamûstnání.“
KaÏd˘ den sem pﬁichází pût aÏ osm klientÛ. Cel˘ program tu absolvují se dvûma asistentkami – konzultantkami. „Jedna z na‰ich
asistentek je speciální pedagoÏkou a ergoterapeutkou, druhá má sociálnû právní vzdûlání,“ dodává k tomu Jitka Dubnová. „SnaÏíme
se, aby cel˘ t˘m, kter˘ má v tuto chvíli pût

chod celé organizace neuÏivil, ale pﬁesto vás
bude urãitû zajímat, kde je moÏné v˘robky
zakoupit. „Prodáváme napﬁíklad prostﬁednictvím Nadaãního obchÛdku BorÛvka (na Vy‰ehradû) nebo Dílny Eliá‰ (v Eliá‰ovû ul. v Praze 6),“ vysvûtluje Jitka Dubnová. „Pravidelnû
se také úãastníme Vánoãního trhu, poﬁádaného Nadací JÚ, a i my sami poﬁádáme tradiãní
Jarní starákovské trhy. UÏivatelé se tak mohou podílet na pﬁípravû celé akce a své v˘robky i sami prodat.“
Na titulní stránce loÀské v˘roãní zprávy
stojí: „Jen pﬁipomínám. U nás je tﬁeba zatlaãit
na dveﬁe, aby Vás to neodradilo.“ Aktivní pﬁístup, snaha zapojit se do Ïivota, nauãit se
nûco nového a dál to vyuÏívat, to je tedy to
hlavní, co lidé pﬁicházející do Dílen tvoﬁivosti
potﬁebují. S tím ostatním jsou jim tu pﬁipraveni pomoci.
Text a foto: Lada Poláková
Dílny tvoﬁivosti, o. s.
V Pevnosti 4, Praha 2
Tel.: 261 211 105 linka 2273
Mobil: 608 246 112
E-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz
www.dilnytvorivosti.wz.cz

Ohlédnutí za festivalem Struhadlo
V prostorách o. s. Dílny tvoﬁivosti v areálu
staré budovy Jedliãkova ústavu na Vy‰ehradû
se ve dnech 10. – 14. ﬁíjna odehrál 2. roãník
sociálnû kulturního festivalu Struhadlo, kter˘
je vûnován svûtu men‰in v ãeské spoleãnosti.
Program prvních tﬁí dnÛ naplnily romské
veãery. V pondûlí, po úvodním slovû Vojty Laviãky, cel˘ festival zahájilo literární pásmo
Romano Suno – O ãem sní romské dûti.
Bûhem nûj skupina interpretÛ ãetla trojjazyãnû (romsky-anglicky-ãesky) ze stejnojmenného sborníku literární pﬁíspûvky romsk˘ch dûtí
z âeské republiky, které reflektují kaÏdodenní
Ïivotní zku‰enost, postavení a pﬁedstavy tohoto etnika u nás oãima dospívajících RomÛ.
Na závûr veãera zahrála kytarová skupina
Trio, která pﬁedstavila tradiãní repertoár romsk˘ch písní. ·koda jen, Ïe nemûla poãetnûj‰í
publikum, jeÏ by vytvoﬁilo potﬁebnou kulisu
pro tak Ïivou hudbu.
Romské hudbû byl vûnován i úterní veãer.
Muzikolog Zbynûk Andr‰ poutavû povyprávûl
o dûjinách a stylech romské hudby. Jeho
pﬁedná‰ku doprovázela reprodukovaná hudba z rÛzn˘ch koutÛ Evropy a Ïivé vystoupení
legendy romské hudby Jána Slepãíka. V rámci workshopu se úãastníci nauãili jednu

z romsk˘ch lidov˘ch písní. Stﬁedeãní veãer
poﬁádan˘ romsk˘m sdruÏením Athinganoi byl
zãásti zasvûcen vzpomínce na nedávno zesnulou zakladatelku ãeské romistiky Milenu
Hübschmannovou a zãásti byl vyplnûn promítáním dokumentárních filmÛ a reklamních
spotÛ zamûﬁen˘ch na diskriminaci men‰inov˘ch skupin.
Jedním z vrcholÛ festivalu bylo zajisté ãtvrteãní „vozíãkáﬁské“ baletní ãíslo choreografa
Ostravského národního baletu Igora Vejsady
a Kateﬁiny Kopicové. Strhující pohybová kreace na hudbu Ïidovské mírové písnû ·alom
alejchem, která roztleskala divadelní sál ‰koly
JÚ, byla dokladem ohromné vÛle a zaujetí
obou protagonistÛ. V pátek festival zakonãilo
venkovní vystoupení manÏelÛ Frysov˘ch z divadla PÛlnebí. Jejich klauniáda Cirkus Bizár
ve studeném podveãeru pﬁíjemnû rozehﬁála
zúãastnûné diváky. Potû‰ila i poãetnûj‰í divácká kulisa a Ïiv˘ kontakt dûtského publika
s dvojicí hercÛ.
V prÛbûhu festivalu se také konaly odborné semináﬁe, vûnované problematice zamûstnávání a integrace zdravotnû postiÏen˘ch
osob a práce v této oblasti, i tématu integrace azylantÛ.
Václav Îák

Vystavení nebo výměna
řidičských průkazů
¤idiãské prÛkazy, osvûdãení profesní zpÛsobilosti ﬁidiãÛ a v˘pisy z evidenãní karty ﬁidiãÛ
pro Ïadatele s trval˘m nebo dlouhodob˘m pobytem na území hlavního mûsta Prahy vydává
Registr ﬁidiãÛ odboru dopravnû správních agend Magistrátu hl. m. Prahy na pracovi‰ti
v Kongresové 2, Praha 4, a to kaÏd˘ pracovní den kromû pátku od 7:00 do 16:15 a od 16:45
do 20:00. Podrobnûj‰í informace na tel.: 236 002 800 (call centrum) a 974 823 817 (informace) nebo na: www.praha-mesto.cz/Radnice/Jak si zaﬁídit/Doprava.

