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Jednou větou
● DÛm dûtí a mládeÏe se sídlem Praha 2,
Na Smetance 1 oznamuje, Ïe k 30. ãervnu
opustil tyto prostory a od 1. ãervence 2006
bude sídlit a provozovat své aktivity ve Slezské ã. 21 (budova základní ‰koly).
● CEELI Institut oznamuje, Ïe od 1. ãervence 2006 je pro veﬁejnost uzavﬁena terasa
Gröbeho vily, a to z dÛvodu probíhající rekonstrukce vily; pﬁedpokládá se, Ïe terasa bude
uzavﬁena aÏ do ukonãení rekonstrukce objektu.
● O prázdninách budou v provozu M· Koperníkova a M· Trojická, kaÏdá v‰ak pouze
jeden mûsíc: M· Koperníkova v ãervenci
(6:30 – 17:30) a M· Trojická v srpnu (7:00 aÏ
17:00); od 28. srpna do 1. záﬁí budou vzhledem k pﬁípravám na nov˘ ‰kolní rok uzavﬁeny
v‰echny M· zﬁizované Mâ Praha 2.
● I letos se PraÏané a náv‰tûvníci metropole
setkají v letních mûsících s nûkter˘mi dopravními omezeními v souvislosti s plánovan˘mi
stavebními pracemi a opravami komunikací:
v Praze 2 bude provádûna ve dnech 10. aÏ
24. ãervence v úseku nám. Míru – Uruguayská oprava povrchu po pruzích.
● Senát Parlamentu âR pﬁipravil v rámci
Kulturního léta ve Vald‰tejnské zahradû ãtvrteãní cyklus odpoledních koncertÛ (13, 20.
a 27. 7.; 3., 10., 17., 24. a 31. 8. a 7. a 14.
9. od 17:00), vstup zdarma; dal‰í podrobnosti
na www.senat.cz.
● V srpnu dojde ke stûhování MHMP do nového sídla v Jungmannovû ã. 35/29 v Praze 1,
kde bude centrální podatelna MHMP; pﬁesn˘
termín stûhování bude zveﬁejnûn na
www.praha-mesto.cz.
● Mûstská ãást Praha 2 pﬁipravila ve spolupráci s mûstskou ãástí Bratislava-Raãa na
srpen pro dûti mezinárodní letní tábor v Jánsk˘ch Lázních.
● PraÏ‰tí radní schválili koncem ãervna Celomûstské programy pro pﬁidûlení grantÛ ve
sportovní a tûlov˘chovné oblasti 2007; podrobnosti na tel.: 236 005 914, 236 005 913
a 236 005 907.
● V ãervnu byly zﬁízeny nové internetové
stránky na magistrátním serveru: www.prahamesto.cz/kultura, které poskytnou pﬁehledné
informace t˘kající se kultury a cestovního ruchu v hlavním mûstû.
● V tomto mûsíci se narodilo mnoho v˘znamn˘ch osobností, mj. básník Josef Hora
(1891); malíﬁ Alois Fi‰árek (1906).
● Ze zajímav˘ch ãervencov˘ch událostí vybíráme: 1. ãervence 1891 byla zaloÏena
Ústﬁední knihovna v Praze (dnes Mûstská
knihovna); 8. ãervence 1786 zahájilo ãinnost
ãeské Vlastenské divadlo Bouda; 12. ãervence 1971 byl otevﬁen první úsek dálnice
z Prahy do Miro‰ovic; 18. ãervence 1891 byla zahájena pravidelná doprava na 1. trati
elektrické dráhy z Letné do Královské obory;
25. ãervence 1891 byl zahájen provoz lanovky na Petﬁín a 28. ãervence téhoÏ roku byla
otevﬁena Petﬁínská rozhledna.
● Dne 1. ãervence 1506 zemﬁel kameník
a stavitel Matûj Rejsek; 1. ãervence 1981
malíﬁ a ilustrátor Zdenûk Burian; 8 ãervence
1926 spisovatel Karel Václav Rais; 11. ãervence 1856 dramatik, herec a novináﬁ J. K.
Tyl a 29. ãervence 1856 básník, novináﬁ
a politik K. H. Borovsk˘.
van

Peãovatel/ka roku 2006
Diakonie âCE – Stﬁedisko kﬁesÈanské pomoci v Praze vyhla‰uje ve spolupráci s âeskou asociací peãovatelské sluÏby V. roãník
celostátního ocenûní Peãovatel/ka roku. Podmínkou nominace je vykonávání pﬁímé péãe
o klienty po dobu nejménû tﬁí let. Návrhy zasílejte na adresu Diakonie âCE – Stﬁedisko
kﬁesÈanské pomoci v Praze, Mgr. Libu‰e
Roytová, Belgická 22, 120 00 Praha 2 nebo
na e-mail: skp@diakoniecce.cz. Uzávûrka
pro podání návrhÛ je 15. záﬁí 2006. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a pﬁedání cen se uskuteãní na
spoleãenském setkání 6. prosince 2006 na
Novomûstské radnici.
Podrobnûj‰í informace na tel.:
222 520 589 nebo 7777 341 70,
pﬁíp. na www.skp.diakoniecce.cz.

První benefiční koncert sdružení Alen
Leto‰ní kvûtinov˘ den je za námi. Rok
2006 je rokem prevence rakoviny u Ïen, tedy
vûnován hlavnû nám, onkologick˘m pacientkám, a my máme jen vzpomínat na kaÏdoroãní kvûtinové koncerty, které Liga proti rakovinû poﬁádala v kvûtnu v Praze? Aby nám
to nebylo líto, a také proto, Ïe se rády setkáváme a chystáme si pﬁíjemné spoleãné záÏitky (a v neposlední ﬁadû máme rády hudbu),
pﬁipravily jsme koncert samy.
Byla to první akce toho druhu, kterou
ALEN poﬁádal, tak jsme se trochu obávaly
o úspûch, ale v˘sledek pﬁedãil oãekávání.
VyuÏily jsme nabídky paní Nadie Ladkany,
která pﬁijela za svou maminkou (ãlenkou
sdruÏení Jiﬁkou) na ná‰ rekondiãní pobyt.
Také jsme si chtûly vyzkou‰et dobroãinnou
akci, i kdyÏ jsme poãítaly s tím, Ïe napoprvé
nebude v˘dûleãná, ale bude pro radost úãinkujícím i divákÛm. Byly jsme v‰ak pﬁekvapeny, jak nám v‰ichni vy‰li vstﬁíc a pomohli.
Díky âeské obci sokolské, která nám vymûﬁila velmi nízk˘ pronájem za krásné reprezentaãní prostory Michnova paláce, díky
úãinkujícím, kteﬁí vystupovali bez nároku na
honoráﬁ, díky sponzorovi, firmû Becher, díky
v‰em dûvãatÛm z ALENU, která napekla
spoustu dobrot a pomáhala, kde bylo po-

tﬁeba, jsme vydûlaly i pár korunek, které
jsou urãeny na zlep‰ení Ïivota nás, onkologick˘ch pacientek a na provoz sdruÏení
ALEN. Radost nám udûlaly kamarádky
z klubu ÎAP, Ïe se zúãastnily v hojném poãtu a koncert se jim líbil.
Na programu nádherného koncertu byly
písnû Roberta Schumanna z cyklu Láska
a Ïivot Ïeny, písnû Bohuslava MartinÛ na texty moravské lidové poezie a písnû z cyklu
Máchovské variace ZdeÀka Zahradníka (kter˘
byl osobnû pﬁítomen) v podání mezzosopranistky Nadie Ladkany a za doprovodu klavíristky Lucie Kláry Karlové. V druhé ãásti koncertu jsme vyslechly árie z oper W. A. Mozarta, G. Rossiniho, G. Bizeta a píseÀ Memory
z muzikálu A. L. Webbera Cats. Obecenstvo
si vytleskalo i pﬁídavek.
Úãinkující umûlkynû dostaly kvûtiny a dáreãky, atmosféra byla velmi srdeãná. Pﬁi posezení a dlouhém povídání na závûr velmi
pﬁíjemného veãera se probralo mnoho témat
o hudbû, o Ïivotû a pﬁi tak dobr˘ch zákuscích
samozﬁejmû i o vaﬁení a peãení. Chci vûﬁit,
Ïe i pro na‰e hosty to byl krásn˘ veãer, na
kter˘ budou tak jako my dlouho vzpomínat.
Daniela Keli‰ová,
pﬁedsedkynû sdruÏení Alen Praha

Pomoc zrakově postiženým na trhu práce
Obecnû prospû‰ná spoleãnost TyfloCentrum Praha nabízí pro v‰echny zrakovû postiÏené lidi Ïijící v Praze sluÏby podpory pracovního uplatnûní, které pomáhají vyrovnávat
hendikep pﬁi hledání a udrÏení zamûstnání.
Lidé s hendikepem mají ztíÏenou pozici pﬁi
hledání zamûstnání, pﬁesto mnozí z nich pra-

vaãního dopisu, stejnû tak s pracovnû-právními problémy.
V rámci projektu Práce bez bariér se budou v prÛbûhu celého roku 2006 konat také
vzdûlávací kurzy se zamûﬁením na rozvoj komunikaãních schopností a sebeprezentace,
dále intenzivní kurzy cizích jazykÛ a kurzy za-

Klient TyfloCentra v doprovodu dobrovolnice

covat chtûjí, mohou nabídnout dobr˘ pracovní
v˘kon a práce pro nû stejnû jako pro lidi
zdravé není jen zdrojem obÏivy, ale znamená
i uspokojení ze sebeuplatnûní, setkávání
a nov˘ch mezilidsk˘ch kontaktÛ.
Pro posílení ‰ancí lidí se zrakov˘m postiÏením na trhu práce nabízí TyfloCentrum napﬁíklad individuální poradenství, podporu pﬁi
kontaktu s budoucím zamûstnavatelem, pracovní asistenci pﬁímo na pracovi‰ti nebo zapÛjãení kompenzaãních pomÛcek. V TyfloCentru pomohou pﬁi v˘bûru vhodného zamûstnání, poradí s psaním Ïivotopisu a moti-

mûﬁené na v˘kon konkrétních profesí (telemarketing, operátor a dispeãer).
SluÏby podpory pracovního uplatnûní vãetnû vzdûlávacích kurzÛ jsou zrakovû postiÏen˘m poskytovány zdarma; hrazeny jsou
z prostﬁedkÛ Evropského sociálního fondu, ze
státního rozpoãtu âeské republiky a rozpoãtu
hlavního mûsta Prahy.
V‰ichni zájemci o dal‰í informace a o sluÏby podpory pracovního uplatnûní jsou vítáni
v TyfloCentru Praha, o. p. s., Krakovská 21,
Praha 1, tel.: 221 462 497, 221 462 498,
e-mail: zamestnani@tyflocentrum.cz.
red

Letní vedra v POKECu…
Krásn˘ záÏitek ze skladeb znám˘ch skladatelÛ umocnily v˘kony pûvkynû N. Ladkany a klavíristky L. K. Karlové

Úspěchy v léčbě lymfomů
„To se ráno vzbudíte, dáte si kafíãko
a pﬁed odchodem do práce si sáhnete na krk,
kde máte bouli jako mandarinku,“ zaãal vyprávût pﬁíbûh svého onemocnûní a úspû‰né
léãby lymfomu jeden z pacientÛ 1. interní hemato-onkologické kliniky 1. Lékaﬁské fakulty
UK a V‰eobecné fakultní nemocnice dr. Jaromír Klime‰.

Zprávy z nemocnice
Jsou nemoci, které nás stra‰í. Patﬁí sem
právû i lymfomy, figurující na pátém místû ve
v˘skytu nádorov˘ch onemocnûní. V âR je
roãnû diagnostikováno témûﬁ dva tisíce nov˘ch pﬁípadÛ a s touto nemocí tu Ïije odhadem pﬁes 10 000 lidí. Proto si myslím, Ïe dobr˘ch zpráv není v tomto smûru nikdy dost.
A tahle je skuteãnû dobrá, nejen proto, Ïe
o této nemoci s úsmûvem vyprávûl uÏ zase
zdrav˘ dr. Klime‰.
Zaãátkem dubna se v praÏské V‰eobecné
fakultní nemocnici se‰li odborníci, aby si vymûnili zku‰enosti s uÏíváním nejnovûj‰ích postupÛ pﬁi léãbû lymfomÛ. UÏ to, Ïe ‰lo o hematology ze sedmi uznávan˘ch center Evropy, bylo
pro skupinu specialistÛ 1. interní hemato-onkologické kliniky 1. LF UK a VFN velkou poctou.
V rámci Evropy byla totiÏ ustavena síÈ pracovi‰È Lymphoma Forum of Excelence (LyFE),
organizující semináﬁe, na nichÏ se ‰kolí lékaﬁi
odborníci z celého svûta, a právû mezi takovou „elitu“ bylo toto pracovi‰tû vzhledem ke
sv˘m v˘sledkÛm pﬁibráno. „V léãbû lymfomÛ
byl udûlán skuteãnû velk˘ pokrok,“ ﬁekl pﬁednosta kliniky prof. Pavel Klener, „a jsme rádi,
Ïe máme pro svou práci pomûrnû dost prostﬁedkÛ a nemusíme ‰etﬁit tam, odkud se lidé
mohou vracet do hodnotného Ïivota.“

Prof. Klener velmi ocenil ustavení Czech
Lymphoma Study Group (www.lymphoma.cz),
která soustﬁeìuje v˘sledky práce nejrÛznûj‰ích pracovi‰È z âR, léãí a také prezentuje tuzemské zku‰enosti v zahraniãí. „Ke zlomu
v léãbû do‰lo v 70. letech, kdy byly objeveny
a zavedeny monoklonální protilátky. Kombinace chemoterapie a této protilátky vedla k v˘raznému zlep‰ení v˘sledkÛ léãby,“ ﬁíká
doc. MUDr. Marek Trnûn˘, CSc. „Bylo prokázáno, Ïe u nemocn˘ch mlad‰ích 60 let léãen˘ch pro agresivní nehodgkinsk˘ lymfom lze
pﬁidáním monoklonální protilátky zachránit
13 % lidsk˘ch ÏivotÛ do dvou let,“ dodává.
A je‰tû nûco – nejdÛleÏitûj‰í jsou informace, coÏ se t˘ká i léãby mimoﬁádnû nebezpeãn˘ch nemocí. V tomto pﬁípadû je zájemci najdou na www.lymfomhelp.cz.
Text a foto: daf

„To se ráno vzbudíte, dáte si kafíãko a zjistíte, Ïe na krku máte bouli jako mandarinku,“
popisuje zaãátek svého onemocnûní jeden
z vyléãen˘ch pacientÛ, dr. Jaromír Klime‰.

Zdravíme v‰echny na‰e vûrné ãtenáﬁe.
Dnes trochu k zamy‰lení na úvod, neÏ
pﬁejdeme k aktuálním zmûnám, které Vás
v komunitním centru pﬁes léto potkají.
Zaãnu tedy krátk˘m leã pouãn˘m pﬁíbûhem:
Vznûtliv˘ chlapec aneb rozdíl mezi vytaÏen˘m a nikdy nezatluãen˘m hﬁebíkem.
Îil jednou jeden mal˘ chlapec, kter˘ mûl
velmi vznûtlivou povahu. Otec mu dal do kapsy
hﬁebíky a ﬁekl mu, aÈ vÏdy, kdyÏ se rozzlobí,
zatluãe hﬁebík do plotu vzadu za domem. První
den chlapec zatloukl do plotu 37 hﬁebíkÛ. Za
nûkolik t˘dnÛ se nauãil kontrolovat svÛj hnûv.
Zjistil, Ïe je jednodu‰‰í ovládat zlost, neÏ zatloukat hﬁebíky. Nakonec pﬁisel den, kdy se
chlapec ani jednou nerozhnûval. ¤ekl to otci
a ten mu navrhl, aby vÏdy jeden hﬁebík vytáhl,
kdyÏ se cel˘ den ani jednou nerozhnûvá.
Dny míjely a chlapec po ãase mohl ﬁíci otci,
Ïe v plotû nezÛstal ani jeden hﬁebík. Tehdy
vzal otec chlapce za ruku a zavedl ho k plotu.
Tam mu ﬁekl: „Udûlal jsi dobﬁe, chlapãe, ale podívej se na ty díry v plotû. Ten plot uÏ nikdy nebude takov˘, jak˘ byl. KdyÏ ﬁekne‰ nûco ve
zlosti, tak to zanechá právû takové jizvy, jako
kdyÏ zabodne‰ do ãlovûka nÛÏ a vytáhne‰ ho,
nezáleÏí na tom, kolikrát ﬁekne‰ lituji, rána stále
zÛstává. Rána zpÛsobená slovem bolí stejnû (a
mnohdy mnohem víc) jako fyzicky úder. Krátké,
ale v‰eﬁíkající, nemyslíte? ·koda jen, Ïe obãas
zapomínám a zanechávám ony rány.
Nûkdy potkávám lidi, kteﬁí o zanechan˘ch
ranách vûdí, ale myslí si, Ïe ten druh˘ se
s tím srovná, Ïe to tak nebere, Ïe pﬁece ví,
jak˘ jsem pruìas apod. Moc tomu nevûﬁím.
Smutnûj‰í na tom uÏ je jen to, Ïe vût‰inou
nejvíc ubliÏujeme tûm, které máme nejvíc rádi, protoÏe zkrátka spoléháme na to, Ïe i oni
nás mají rádi – jsme pﬁece rodina, a tak nás
neopustí… Zkusme nûkdy pﬁem˘‰let o tom,
proã tak málo dûkujeme, a tak pﬁíli‰ ãasto vyt˘káme. Proã si spí‰ v‰imneme, Ïe nûkdo neumyl nádobí, neÏ Ïe nûkdo to nádobí umyl.
Ale teì jiÏ ke zmûnám a dÛleÏit˘m informacím: Zmûna první: do 7. ãervence 2006 budou

prostory komunitního centra uzavﬁeny z dÛvodu
dovolené. Ostatní organizace, za jejichÏ sluÏbami do Legerovy 20 docházíte, mají svÛj reÏim,
a tak jejich provoz nebude pﬁeru‰en. Zmûna
druhá: Kluby – v souãasné dobû nabízíme prostor pro klub odrostl˘ch, kteﬁí se podle nálady
a ãasu setkávají ve ãtvrtek v 15:00 (na podzim
a v zimû ve 14:00). Program není nijak konkrétnû omezen, záleÏí na lidech, kteﬁí se zrovna sejdou a jak˘ dostanou nápad. Îádné poplatky,
kromû pûtikaãky za kávu nebo ãaj Vás neãekají. Vstup na rÛzné akce Klubu je zcela otevﬁen
pro v‰echny, i neãleny a k niãemu nezavazuje.
Jak˘ máme program? Klub nenáctilet˘ch: vstup
do klubu je voln˘ pro ‰irokou veﬁejnost.
První ãtvrtky v mûsíci budeme vûnovat procházkám a v˘letÛm za poznáním po Praze 2
a okolí. Pokud se nepovede poãasí, budeme mít
k dispozici náhradní program ve formû cestopisného videa nebo ãetby z cestopisné kníÏky nebo
ãetby z knih o praÏsk˘ch památkách a zajímavostech. Druhé ãtvrtky v mûsíci budou zamûﬁeny
na pﬁíjemné posezení se spoleãensk˘mi hrami.
Tﬁetí ãtvrtky v mûsíci budeme spoleãnû chodit na
spoleãenské akce a v˘stavy. âtvrté ãtvrtky v mûsíci budeme vûnovat v˘robû rÛzn˘ch vûcí na
zkrá‰lení na‰ich domovÛ a nám pro radost. Poslední ãtvrtky v mûsíci budeme vûnovat voln˘m
setkáním s moÏností osobního rozhovoru, popﬁ.
sledování videa ãi poslechu kazet.
V ãervenci to znamená: 6. 7. – zavﬁeno;
13. 7. spoleãenské hry; 20. 7. v˘stava; 27. 7.
krá‰lení domova.
V srpnu pak: 3. 8. procházka; 10. 8. spoleãenské hry; 17. 8. v˘stava; 24. 8. krá‰lení domova; 31. 8. volné setkání na „pokec“ s moÏností pikniku.
Více najdete na na‰ich internetov˘ch stránkách: www.clovek-cloveku.cz. Ptát se mÛÏete
mailem na adrese: clovekcloveku@volny.cz.
Dojít mÛÏete na adresu: Legerova 20,
120 00 Praha 2. A nezapomeÀte radûji dopﬁedu zavolat na ãíslo: 224 261 683.
Krásné léto, prázdniny a letní lásky pﬁejí
Markéta, Franti‰ka-Jarka, Ester, Milena

První pomoc pro klienty „z ulice“ aneb Streetcentrum Ve Smečkách opět v provozu
Na adrese Ve Smeãkách 28 je od zaãátku roku 2006 opût k dispozici lidem, Ïijícím
za horizontem spoleãnosti, streetcentrum
Projektu ·ance. Pﬁi nedávné rekonstrukci
byly provedeny úpravy, které podstatnû
zlep‰ily pomoc klientÛm „z ulice“. Existenci
tohoto zaﬁízení umoÏnila v roce 1998 mûstská ãást Praha 1 a jeho provoz v˘raznû
podporuje i Mâ Praha 2.
Slavnostní znovuotevﬁení streetcentra se
konalo za úãasti jedné z patronek, zpûvaãky
Marie Rottrové. Po proveden˘ch úpravách
nyní centrum nabízí klientÛm hygienické zázemí vãetnû sprchového koutu. I nadále jim
umoÏÀuje vyprat si, vysu‰it obleãení, popﬁ. si
ho i vyÏehlit, to v‰e za minimální poplatek.
Stalo se z nûj centrum prvního kontaktu a má
funkci první pomoci pro klienty Projektu ·ance. Otevﬁeno je tﬁikrát v t˘dnu – v pondûlí,
stﬁedu, pátek od 11:00 do 14:00.

Centrum funguje bez pﬁestávky témûﬁ sedm let. Mûsíãnû ho nav‰tíví v prÛmûru stovka lidí, klientÛ Projektu ·ance. Bûhem komunitního setkání se chodí „do svûtlíku“ radit s Lászlem (streetworker Projektu ·ance
László Sümegh) o sv˘ch problémech. László ﬁíká: „âasto je dÛleÏitûj‰í vyslechnout,
neÏ poradit.“ UÏ to, Ïe se mohou nûkomu
se sv˘m problémem svûﬁit, jim hodnû ulehãí. Ve spolupráci s asistenty si pak hledají
práci ãi bydlení a díky ‰tûdr˘m dárcÛm je
také vÏdy nûco k jídlu. Napﬁíklad pan Edward L. Barner (b˘val˘ poradce prezidenta
USA) klientÛm pﬁivezl ãínské nudlové polévky na cel˘ rok. Aby se jim polévky nepﬁejedly, pﬁipravoval z nich László napﬁ. nudle
s mákem, se salámem atp.
Streetcentrum má svÛj mûsíãní program,
kter˘ mj. zahrnuje náv‰tûvu „hosta mûsíce“.
Z umûlcÛ sem pﬁi‰li Petr Muk, Petr Novotn˘,

Marta Kubi‰ová, TáÀa Fischerová, Jan
P. Muchow, Vlastimil Harapes a mnoho dal‰ích, za nadace to byla ﬁeditelka V˘boru
dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové
MUDr. Milena âerná, z ministerstva vnitra
pracovníci oddûlení prevence kriminality,
z lékaﬁÛ napﬁíklad MUDr. V. Ka‰tánková (veneroloÏka) nebo RNDr. M. BrÛãková (vedoucí Národní referenãní laboratoﬁe pro AIDS –
Státní zdravotní ústav Praha). Klienti centra
chodí jednou t˘dnû na preventivní prohlídky
(HIV a Ïloutenka) a pokud je to moÏné, jsou
léãeni.
Na programu streetcentra je v zimû napﬁ.
„Hork˘ ãaj v lednu“, v létû se chodí do zoo,
a to nejen v Praze, peãou se buﬁty u Vltavy, chodí se do divadel, galerií nebo na muzikály. KlientÛm se tak ukazuje pro nû odvrácená strana Ïivota.
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