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Jednou větou
● Primátor MUDr. P. Bém tradiãnû pﬁedá finanãní dar rodiãÛm ‰estnácti klukÛ a ‰esti
holãiãek, kteﬁí se narodili v Praze na Nov˘
rok: z Mâ Praha 2 „se zúãastní“ sedm chlapeãkÛ a dvû dûvãátka.
● O víkendu 18. a 19. února se v Kongresovém centru (foyer A), bude konat mezinárodní
v˘stava u‰lechtil˘ch koãek, kde se pﬁedstaví
témûﬁ 300 rÛzn˘ch plemen z celé Evropy; bude zde i expozice koãiãího útulku OS Podbrdsko, kde si zájemci mohou najít nového kamaráda.
● Kácení pﬁestárl˘ch a nemocn˘ch stromÛ
v ulicích Máchova, Moravská a Budeãská, na
které jsme upozornili v prosincovém ãísle, je
prozatím na základû rozhodnutí âeské inspekce Ïivotního prostﬁedí pozastaveno.
● Mûstské zastupitelstvo pﬁijalo v lednu návrh na zmûnu územního plánu: metro A by
mûlo b˘t prodlouÏeno ze stanice Vítûzné námûstí k mezinárodnímu leti‰ti v Ruzyni.
● Více neÏ 60 portrétÛ v˘znamn˘ch osobností z oblasti politiky, kultury a vûdy od fotografÛ âTK je od 10. ledna souãástí stálé v˘stavy na chodbách MHMP (napﬁ. V. Havel
s královnou Beatrix, spisovatel A. Hailey, hereãka A. Girardotová, pûvec P. Domingo,
skladatel L. Bernstein).
● K uctûní 250. v˘roãí narození W. A. Mozarta bude v Praze pod zá‰titou prezidenta âR
V. Klause a praÏského primátora MUDr. P. Béma probíhat projekt Mozart Praha 2006; podrobnosti na www.mozartpraha2006.cz.
● Podle sdûlení magistrátu se bude nov˘ objekt Národní knihovny âR stavût na Letné mezi ulicemi M. Horákové, Badeniho, Na ·pejchaﬁe a Letensk˘mi sady; pozemky patﬁí Praze, která je knihovnû prodá za administrativní
cenu.
● V dÛsledku zákazu ‰íﬁení tzv. pouliãní reklamy sice z centra skoro zmizeli rozdavaãi
letákÛ, nûkde jsou v‰ak stále k vidûní reklamní automobily, nepovolené uliãní stojany nebo
reklamy na veﬁejném osvûtlení; magistrátní
Ïivnostensk˘ odbor bude proto v kontrolách
prÛbûÏnû pokraãovat.
● Formika, o. s. poﬁádá 1. bﬁezna od 10:00
do 17:00 v Praze 4, Hornoml˘nská 1255, pro
zájemce o sluÏby podporovaného zamûstnávání Den otevﬁen˘ch dveﬁí; podrobnûj‰í informace na: www.formika.org.
● Hlavní mûsto podepsalo s âesk˘mi dráhami smlouvu o vyuÏití dráÏních pozemkÛ Nákladového nádraÏí ÎiÏkov; nastartuje se tak
proces rozvoje této ãásti Prahy 3.
van

Vítání do Ïivota
Na svém jednání 17. ledna 2006 rozhodla rada mûstské ãásti, Ïe s platností od
1. ledna 2006 budou v‰em novorozencÛm
s trval˘m bydli‰tûm v Praze 2 zasílány písemné gratulace. Tímto zpÛsobem bude
starosta jménem mûstské ãásti Praha 2 vítat nové obãany do Ïivota.

Vyroste na dvojce univerzitní městečko?
Na podzim byl slavnostnû v Karolinu
Univerzity Karlovy v Praze jmenován dûkanem 1. lékaﬁské fakulty UK prof. MUDr. Tomá‰ Zima. Samozﬁejmû má své pﬁedstavy
o tom, jak by mûla fakulta pod jeho vedením fungovat.

cita pro studenty jak pregraduální, tak postgraduální.
O jaké medicínské obory mají studenti
pﬁedev‰ím zájem?
Velk˘ zájem je o zubní lékaﬁství, interní
obory, malé chirurgické obory.
Obyvatelé Prahy 2 jsou spí‰e ve vy‰‰ím
vûku a na dvojce je vyhlá‰ená geriatrie.
Zprávy z nemocnice
Mají souãasní studenti o tento obor záZasazujete se o to, aby v Praze 2 vyrostl
jem?
kampus, tedy velké studentské centrum. KoGeriatrická klinika je nejen proslulá svou
lik studentÛ by tak na dvojce vlastnû „Ïilo“?
kvalitní péãí o staré spoluobãany, ale také v˘Oblast Karlova námûstí, Karlova a Albertozkumem a vzdûláváním ‰iroké lékaﬁské obce
va je tradiãnû spjata s Lékaﬁskou fakultou
v geriatrii. Je to obor vysoce nároãn˘ na psya téÏ s Pﬁírodovûdeckou a Matematicko-fyzichiku zdravotníkÛ. Studenti stáÏují na klinice
kální fakultou Univerzity Karlovy. Albertov je
a jejich zájem o tento obor bych hodnotil jako
stﬁední.
Mají studenti moÏnost
poznávat obory na ‰piãkové úrovni?
První lékaﬁská fakulta má
uzavﬁeny smlouvy o v˘uce
skoro se v‰emi fakultními
nemocnicemi v Praze
a s dal‰ími ‰piãkov˘mi pracovi‰ti, jako jsou IKEM
a Nemocnice Na Homolce.
Spoleãn˘mi pracovi‰ti fakulty
jsou i nûkteré v˘zkumné
ústavy Ministerstva zdravotnictví âeské republiky, spolupracujeme i s nestátními
zdravotnick˘mi zaﬁízeními.
Nov˘ dûkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomá‰ Zima, DrSc. (vpravo)
Takto ‰iroká paleta umoÏÀuje, aby se seznámili s meditémûﬁ ideální místo pro univerzitní kampus facínou poãátku 21. století.
kult, pﬁedev‰ím s biomedicínsk˘m zamûﬁeStal jste se v loÀském roce dûkanem
ním. Na fakultû v rÛzn˘ch programech studutéto fakulty a jistû máte i své dal‰í plány.
je okolo tﬁí tisíc studentÛ a ãást z nich by jistû
âekají studenty v˘znamné zmûny?
mohla tuto oblast oÏivit.
V oblasti v˘uky je zavádûn nov˘ studijní
Co by to v praxi znamenalo?
program zubního lékaﬁství v souladu s poÏaPojem kampus je velmi ‰irok˘. Podle médavky Evropské unie. Pﬁipravujeme zavádûní
ho názoru by se mohlo jednat o vybudování
e-learningu do teoretické ãásti v˘uky. Chceme
multifunkãní budovy s v˘zkumn˘mi pracovi‰ti,
roz‰iﬁovat praktickou ãást v˘uky a diskutujeme
v˘ukov˘mi prostorami, moderní knihovnou
i o nov˘ch povinnû voliteln˘ch pﬁedmûtech,
a posluchárnami, které by mohly také slouÏit
které mohou jít napﬁíã tradiãními lékaﬁsk˘mi
jako kongresové centrum pro fakulty. Souãasobory. V˘uka musí reflektovat zmûny, kter˘mi
né budovy procházejí postupnou rekonstrukcí.
medicína prochází, aby studenti byli dobﬁe pﬁiSamozﬁejmû by zde mûla b˘t ubytovací kapapraveni pro praxi.
Text a foto: daf

Poděkování koledníkům a dárcům
Mezi tolika jin˘mi sbírkami patﬁí Tﬁíkrálová,
poﬁádaná âeskou katolickou charitou, díky
své nûkolikaleté tradici nepochybnû k tûm
známûj‰ím. Také zaãátkem tohoto roku se
v ulicích celé âeské republiky objevili dobrovolníci s pokladniãkami, mnozí z nich v královsk˘ch ‰atech a s korunou na hlavû.
Tﬁicet osm koledníkÛ v jedenácti skupinkách vyslala ve spolupráci s arcibiskupsk˘m
gymnáziem i vinohradská farnost sv. Ludmi-

Nov˘ adresáﬁ pro bezdomovce
V úter˘ 17. ledna byl v Infocentru sociální pomoci KONTAKT (podchod metra B,
Palackého námûstí) prezentován nov˘ adresáﬁ V Praze doma bez domova 2006 –
pouliãní prÛvodce Prahou. Tohoto praktického rádce, pomocníka a prÛvodce uÏivatelÛ sociálních sluÏeb i sociálních pracovníkÛ
jiÏ poãtvrté vydalo Mûstské centrum sociálních sluÏeb a prevence za finanãní podpory
grantu prevence kriminality MHMP. BroÏura
je neprodejná a zájemci ji mohou obdrÏet
v Infocentru sociální pomoci KONTAKT
(MCSSP).
red

Koledníci z vr‰ovické farnosti stojí pﬁed
vchodem do kostela sv. Václava ve Vr‰ovicích (8. ledna 2006) Foto: Markéta ¤eãinská

ly. Od úterka 3. do soboty 7. ledna jste je
mohli potkat ve vestibulu stanice metra Námûstí Míru a blízkém okolí. Neulejvali se ze
‰koly (nûkteﬁí si byli ráno poctivû napsat písemnou práci a teprve potom ‰li koledovat),
ani se neuãili Ïebrat (z vybran˘ch penûz jim
nepﬁipadla ani koruna). Prostû chtûli pomoct dobré vûci a neb˘t jich, nebylo by ani
onûch 20 848,50 Kã v jejich pokladniãkách.
Celkem bylo v Praze nashromáÏdûno
1 587 221,27 Kã. âeská katolická charita
z tohoto v˘tûÏku podpoﬁí vybudování azylového domu pro matky s dûtmi v tísni a t˘denního
stacionáﬁe pro seniory v Hluboãepech. âást
penûz mohou vyuÏít i zúãastnûné farnosti –
u sv. Ludmily budou investovány do vytvoﬁení
zázemí na faﬁe pro dûti z mnohoãetn˘ch rodin.
Zima není pﬁíjemná, stejnû jako mnohé
pﬁezíravé pohledy a tvrdé poznámky. Vûﬁím
ale, Ïe na nû studenti, dûti i jejich rodiãe brzy
zapomenou a v pamûti jim zÛstanou naopak
v‰echny ty milé úsmûvy a slu‰né reakce, se
kter˘mi se bûhem svého koledování setkali.
Velk˘ dík patﬁí jim i vám, kteﬁí jste do sbírky
pﬁispûli, aÈ uÏ finanãnû, nebo tﬁeba právû jen
tím povzbuzujícím úsmûvem.
Marie Pavlíková, koordinátorka sbírky
ve farnosti sv. Ludmily

SVùTLO MÉHO ÎIVOTA: V pondûlí 30. ledna se na Novomûstské radnici uskuteãnila vernisáÏ
5. roãníku v˘stavy fotografick˘ch prací dûtí z Kliniky dûtské hematologie a onkologie FN Motol
a jejich pﬁátel nazvaná Svûtlo mého Ïivota 2006. Slavnostní atmosféru vernisáÏe umocnilo vystoupení Spirituál kvintetu. V˘stavu, nad kterou pﬁevzal zá‰titu starosta Mâ Praha 2 Mgr. Michal
Basch, si na Novomûstskou radnici mÛÏete pﬁijít prohlédnout aÏ do 17. února. Otevﬁeno je dennû kromû pondûlí od 10:00 do 18:00.
Text: len, foto: alx

PODANÁ RUKA
Závislost na alkoholu nebo drogách je
nemoc, která nepostihuje jen osoby pﬁímo
závislé, ale znamená váÏn˘ problém i pro
jejich blízké. Ti, kteﬁí najdou cestu na Karlov a zazvoní na dveﬁe obãanského sdruÏení Anima, mohou poãítat s tím, Ïe na
tento problém nebudou sami.
Vítá mû ﬁeditel sdruÏení Jiﬁí Kokrda. „Pracujeme nejen s lidmi závisl˘mi, ale hlavnû
s tûmi, kteﬁí jsou jim hodnû blízko. Vût‰inou
jde o rodiãe, dûti nebo partnery a partnerky
závisl˘ch,“ vysvûtluje. „Pokud je na‰ím klientem i ãlovûk aktuálnû závisl˘, podmínkou je,
aby byl ochoten abstinovat, aby závislost byla pod kontrolou. Jde spí‰e o lidi, kde závislost není plnû rozvinuta,“ dodává pan ﬁeditel.
Hlavní ãinnost Animy se dá rozdûlit do
dvou oblastí. Na práci s dospûlou populací
a práci s dûtmi. Do té první patﬁí skupinová
terapie, pﬁedev‰ím arteterapie pro mladé lidi
od 17 do 28 let. Právû u této skupiny klientÛ
v‰ak závislost v anamnéze není podmínkou.
„Skupiny jsou urãeny lidem, kteﬁí mají vztahové, rodinné nebo vrstevnické problémy, trpí
napﬁíklad sociální fobií a podobnû. Ve chvíli,
kdy je ãlovûk v psychické nepohodû, mÛÏe
b˘t následnû ohroÏen napﬁíklad i drogou jako
prostﬁedkem k uvolnûní,“ vysvûtluje pan Kokrda. „Pokud pﬁichází k nám s tím, Ïe chce problém ﬁe‰it, je to známka toho, Ïe ho kvalita
jeho Ïivota opravdu zajímá. Ve skupinách je
tedy procentuální zastoupení klientÛ se závislostí v rodinû asi 40 %.“
Dal‰ími programy, které o. s. Anima realizuje, jsou individuální a rodinná terapie. Tady
mÛÏe mít terapeutická pomoc rÛznou podobu.
Nûkdo si pﬁijde jen promluvit o sv˘ch starostech a uÏ to, Ïe tu mÛÏe s nûk˘m pohovoﬁit
a zorientovat se ve své situaci, zjistit moÏnosti ﬁe‰ení a dostat podporu, mu alespoÀ
ãásteãnû pomÛÏe. Terapeuti nejsou poradci,
jsou jak˘misi prÛvodci po cestách ﬁe‰ení, které klienti nacházejí sami v sobû. Klient se
mÛÏe dohodnout na dlouhodobûj‰í terapii aÈ
uÏ pro sebe, nebo pro celou svoji rodinu. Pan
ﬁeditel k tomu doplÀuje: „Lidé ãasto pﬁicházejí
s tím, Ïe chtûjí pomoc pro nûkoho blízkého,
a odcházejí s tím, Ïe ji potﬁebují vlastnû i pro
sebe. Nabídka na‰ich sluÏeb je dost ‰iroká,
takÏe jsme schopni nabídnout pomoc celé rodinû.“ Zb˘vá dodat, Ïe pokud je to tﬁeba, jsou
tu samozﬁejmû schopni pﬁedat kontakt na jiná
zaﬁízení, která sv˘m zamûﬁením nûkdy mohou v dané situaci pomoci lépe (napﬁíklad
kdyÏ nûkdo hledá pomoc pro ãlovûka se závislostí, kter˘ zatím není motivován pﬁestat).

Anima
Kromû terapie Anima organizuje také dûtsk˘ klub, kter˘ sv˘m zamûﬁením tvoﬁí jedinou
specifickou skupinu svého druhu v hlavním
mûstû. I tady jde vlastnû o terapeutickou skupinu, ale pﬁizpÛsobenou vûku a potﬁebám jejích ãlenÛ. Klub nav‰tûvují dûti ve vûku 7 –
14 let pocházející z rodin, kde jeden nebo
oba rodiãe trpí závislostí (vût‰inou na alkoholu). Je prokázáno, Ïe sklon k závislosti je do
urãité míry dûdiãn˘, hlavním posláním klubu
je tedy prevence, ale i zaplnûní volného ãasu
a v neposlední ﬁadû zpracování ne vÏdy pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ z rodiny. Dûti se scházejí
pravidelnû kaÏdé pondûlí, dále jezdí na pravidelné víkendové pobytové akce a v létû
i v zimû je ãeká del‰í pobyt mimo Prahu.
Poslední oblastí, kterou se pracovníci Animy zab˘vají, je primární prevence. „UÏ dlouhodobû spolupracujeme s nûkolika ‰kolami,
vût‰inou jde o ‰koly stﬁední a nûkolik základních, kde teì novû budeme pracovat i s dûtmi z prvního stupnû,“ vypráví pan ﬁeditel.
„·koly si vût‰inou samy objednávají preventivní program a my ho pak mÛÏeme realizovat buì u nich, nebo mÛÏeme dûti pozvat
sem k nám, kde je v pﬁízemí budovy velká
aula. Nejlep‰í variantou je, kdyÏ máme moÏnost s dûtmi navázat úzk˘ kontakt hned na
zaãátku jejich studia na stﬁední ‰kole, napﬁ.
v rámci adaptaãních kurzÛ, které nûkteré ‰koly poﬁádají pro své studenty prvních roãníkÛ,
a pak s nimi dál pracovat po celou dobu studia.“ Tady samozﬁejmû nejde o terapii, ale v˘hradnû o prevenci. Je v‰ak moÏné, Ïe nûkter˘ch dûtí nebo mlad˘ch lidí se problémy se
závislostmi pﬁímo t˘kají, a pak jim Anima mÛÏe pomoci i jinak.
Cel˘ Karlov i pﬁímo prostory o. s. Anima
tak trochu pﬁipomínají oázu. Karlov je oázou
klidu s nádechem melancholie uprostﬁed ruchu mûsta, o. s. Anima pak kromû toho také
místem, kde mají její klienti moÏnost naleznout klid ve svém ãasto velmi neklidném
Ïivotû. Máte-li pocit, Ïe právû vy nebo nûkdo
z va‰ich blízk˘ch potﬁebuje, aÈ uÏ na chvíli
nebo na del‰í ãas, spoãinout v „oáze“, kterou
jsem se právû pokusila popsat, staãí zavolat
a domluvit si setkání.
Lada Poláková
ANIMA, obãanské sdruÏení
pro péãi o rodiny závisl˘ch
Apolináﬁská 4a, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 968 238 (239)
E-mail: anima@anima-os.cz
www.anima-os.cz

Pomáhají mladým lidem vkročit do života aneb Barevný svět dětí v Praze 2
Obãanské sdruÏení Barevn˘ svût dûtí má pod
sv˘m logem uvedeno „Pomáháme dûtem vkroãit do Ïivota“, a tak také ãiní. Projekty, které
vznikly v dílnû tohoto obãanského sdruÏení
a jsou úspû‰nû v Praze 2 aplikovány, se setkávají s velmi kladnou odezvou. Mûstská ãást
Praha 2 tyto aktivity vítá, snaÏí se b˘t jedním
z propagátorÛ a zároveÀ je v rámci sv˘ch moÏností podporuje. Pﬁipravovaná podpÛrná akce
k projektu Kámo‰ s názvem Pojìte na dvojku
bude jistû dal‰í z ﬁady úspû‰n˘ch a zajímav˘ch. Cílem je zapojit do této akce v‰echny,
kteﬁí v Praze 2 Ïijí a pracují a nejsou jim lhostejné podmínky, v nichÏ vyrÛstají na‰e dûti.
V dne‰ní uspûchané dobû je tﬁeba nauãit se
zastavit a porozhlédnout se. A také spojit síly
a postarat se o budoucnost dal‰ích generací.
PaedDr. Jana Rybínová, zástupkynû starosty

Barevn˘ svût dûtí v Praze 2
Rodiny v Praze 2 a dûtské domovy vyuÏívají sluÏeb projektu Kámo‰, kter˘ na zaãátku
loÀského roku spustila organizace Barevn˘
svût dûtí (BSD) v Praze 2. V rámci projektu
pomáhají více neÏ dvû desítky asistentÛ dûtem se vzdûláváním.
„V projektu se kromû asistentÛ angaÏují samozﬁejmû i odborníci, kteﬁí se touto problematikou dlouhodobû zab˘vají ve svém profesním
Ïivotû,“ ﬁíká Petra Ma‰ínová, koordinátorka
projektu Kámo‰ ze sdruÏení Barevn˘ svût dûtí.
Asistenti jsou tím pod odborn˘m dohledem,

zúãastÀují se pravideln˘ch povinn˘ch supervizí a odborn˘ch ‰kolení. Pﬁi jejich práci jsou vyuÏívány i nûkteré moderní techniky, jako je kupﬁíkladu metoda VTI – videotrénink interakcí.
Cílem Kámo‰e je zvy‰ování úrovnû vzdûlání dûtí z dûtsk˘ch domovÛ a rodin ohroÏen˘ch sociální exkluzí, a to právû formou
vzdûlávacích aktivit. „Zatím jsme s prÛbûhem
projektu spokojeni, zájem o nûj stoupá,“ do-

dává pﬁedsedkynû sdruÏení Petra Honãíková. Problémy vidí pﬁedev‰ím v nízké úrovni
vzdûlání dûtí nacházejících se v ústavní péãi,
jejich nízké motivaci ke vzdûlávání a nedostateãné informovanosti. Tato fakta vypl˘vají
z prÛzkumÛ proveden˘ch v dûtsk˘ch domovech a na ‰kolách.
V návaznosti na tento projekt pﬁipravuje
Barevn˘ svût dûtí s podporou mûstské ãásti

Praha 2 dal‰í aktivity (napﬁ. podpÛrnou akci
k projektu Kámo‰ s názvem Pojìte na
dvojku), které by mûly b˘t pﬁedev‰ím zamûﬁeny na oblast Prahy 2 a na problémy, s nimiÏ
se setkávají ohroÏené dûti právû v této ãásti
hlavního mûsta. „Chceme dokázat, Ïe pojmy
jako lokální odpovûdnost nejsou jen prázdné
fráze,“ ﬁíká Petra Honãíková. Podobné lokální
programy chce sdruÏení rozjíÏdût i v jin˘ch
mûstech, nejen v Praze.
Projekt Kámo‰ a s ním spojená akce
Pojìte na dvojku nejsou jedinou aktivitou,
která vze‰la z centra Barevn˘ svût dûtí.
„Dobﬁe si uvûdomujeme, Ïe vzdûlání je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích pﬁedpokladÛ zdravého
rozvoje a rÛstu osobnosti ãlovûka,“ nastiÀuje
Petra Honãíková, „a proto i ostatní projekty
vedeme tímto smûrem.“
V rámci projektu Právní a obãanské minimum se Barevn˘ svût dûtí snaÏí zv˘‰it právní
a obãanské povûdomí u dûtí na základních,
speciálních a pomocn˘ch ‰kolách. K právnímu základu dopomáhají dûtem interaktivní
formy v˘uky. Dal‰ím takov˘m projektem jsou
odborné semináﬁe, poﬁádané pravidelnû jednou za mûsíc. Jsou otevﬁeny ‰iroké veﬁejnosti
a nav‰tûvují je pﬁedev‰ím odborníci a specialisté na práci s dûtmi a teenagery a studenti
vysok˘ch ‰kol.
Kromû zmínûn˘ch projektÛ se v centru sdruÏení poﬁádají v˘stavy kreseb dûtí z v˘tvarné
a terapeutické dílny Barevná pastelka. Aktuální

akce a informace jsou k nalezení na internetov˘ch stránkách www.barevnysvetdeti.cz.
Kriminalita mládeÏe není jen problém
policie
SdruÏení Barevn˘ svût dûtí uspoﬁádalo
1. prosince 2005 ve svém vinohradském
centru jiÏ nûkolikáté setkání, tentokrát na téma kriminalita mládeÏe. Své poznatky z praxe zde pﬁednesl Jaroslav Îejdl z V˘chovného
ústavu Boletice, Lazslo Sümegh za obãanské
sdruÏení Projekt ·ance a Martin Kloubek, zastupující Policii âR.
Poslední z ﬁeãníkÛ, Ferdinand Raditsch
z odboru prevence kriminality MV âR, na semináﬁ bohuÏel nedorazil, se sdruÏením v‰ak
dlouhodobû spolupracuje.
Prostory obãanského sdruÏení Barevn˘ svût
dûtí, sídlícího v Praze 2, zaplnilo po ‰esté hodinû veãerní pﬁes ãtyﬁicet posluchaãÛ z ﬁad pedagogick˘ch pracovníkÛ, sociálních koordinátorÛ,
ale i studentÛ. Po kaÏdé z pﬁedná‰ek se rozjela i malá diskuse. Semináﬁ byl tematicky poskládán stejnû jako cesta, kterou se ohroÏené
dûti dostávají do problémÛ. Drobnou kriminalitou a v˘chovn˘mi ústavy poãínaje, Ïivotem na
ulici konãe.
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