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Jednou větou
● Praha se aktivnû pﬁipojila k Evropskému
t˘dnu mobility; stﬁeda 21. záﬁí patﬁila mûstské
policii: zájemci mohli napﬁ. nav‰tívit budovu
MP v Korunní ulici.
● Ve ãtvrtek 29. záﬁí vyrostla v rámci prvního dne informaãní kampanû EU o ãinnosti
Úﬁadu humanitární pomoci ECHO na nám.
Míru vesniãka, kde byly ve tﬁech stanech
pﬁedstaveny vybrané projekty; úﬁad ECHO
vloni poskytl pomoc lidem v postiÏen˘ch oblastech ve v˘‰i 570 mil. eur.
● Od konce srpna do 31. ﬁíjna jsou v Kateﬁinské zahradû u Psychiatrické kliniky VFN
vystaveny objekty, sochy a dal‰í v˘tvarné instalace v rámci v˘stavy Nic na odiv...?, kterou zorganizovalo o. s. Dvojka ve spolupráci
s AVU a s dal‰ími ‰kolami.
● Praha uvolnila pro mûsto New Orleans 16
mil. Kã na projekty k odstraÀování následkÛ
hurikánu Katrina; po zku‰enostech s povodnûmi v r. 2002 nabízí mj. t˘m specialistÛ pro
záchranu a restaurování umûleck˘ch pﬁedmûtÛ.
● V Praze 5 zaãala jezdit uÏ druhá autobusová linka nízkopodlaÏního midibusu ã. 128;
první citybus (linka 291) zaji‰Èuje od dubna
2004 dopravu mezi Karlov˘m námûstím
a nemocnicemi v okolí.
● Dne 1. záﬁí zvolilo mûstské zastupitelstvo
Bohumila âerného nov˘m ãlenem Rady hl.
m. Prahy: bude odpovídat za oblast kultury,
cestovního ruchu, kongresové turistiky, církví,
náboÏensk˘ch spoleãností a pohﬁebnictví.
● Mâ Praha 1 a hl. m. Praha vyhlásily urbanistickou a architektonickou soutûÏ na návrh úprav Václavského námûstí – soutûÏní
podmínky jsou k dispozici v informaãním
centru ÚMâ Praha 1 ve Vodiãkovû 18; uzávûrka odevzdání soutûÏních návrhÛ je 31. ﬁíjna 2005.
● Mûstsk˘ kamerov˘ systém byl v záﬁí doplnûn o dvû stanovi‰tû v Kunraticích – do konce roku bude v systému zapojeno 313 kamer; v místech sledovan˘ch kamerami se
podle policie sníÏila pouliãní kriminalita aÏ
o polovinu.
● V Karolinu byla do 2. ﬁíjna opût vystavena
kolekce nejlep‰ích loÀsk˘ch reportáÏních fotografií World Press Photo; do leto‰ního roãníku se pﬁihlásilo 4266 fotografÛ ze 123 zemí
svûta.
● JiÏ 2. roãník Bûhu kanceláﬁsk˘ch krys odstartuje 8. ﬁíjna z Ovocného trhu do Celetné,
na Pﬁíkopy a Havíﬁskou zpátky – závod doprovodí soutûÏe v hodu ‰anonem, jízdû na
kanceláﬁské Ïidli a ‰plhu úﬁedníkÛ; více na
www.behkancelarskychkrys.cz.
● Období letního ãasu skonãí letos v noci na
nedûli 30. ﬁíjna, kdy si na hodinkách pﬁetoãíme ãas do reálné podoby, tedy z 3:00 zpátky
na 2:00.
● Tradiãní umisÈovací podzimní V˘stava pro
koãku se bude konat v nedûli 13. listopadu
ve Chvalské tvrzi (stanice autobusu od koneãné metra B âern˘ most); vstupn˘m na
v˘stavu bude konzerva krmení pro koãky (lze
koupit na místû).
● V ﬁíjnu se narodilo mnoho v˘znamn˘ch
osobností, mj. spisovatel A. Branald (1910);
filmov˘ reÏisér V. Kr‰ka (1900); herec
R. Hru‰ínsk˘ (1920).
● Ze zajímav˘ch událostí mûsíce vybíráme:
1. ﬁíjna 1995 vstoupil v platnost zákon, podle
nûhoÏ se ãeská koruna stala volnû smûnitelnou mûnou; 5. ﬁíjna 1920 byl ustanoven Devûtsil, sdruÏující levicové umûlce; 20. ﬁíjna
1960 bylo v Královské oboﬁe otevﬁeno Planetárium a 31. ﬁíjna 1790 uskuteãnil J. P. Blanchard v Královské oboﬁe první let balónem
s lidskou posádkou v Praze.
● Dne 15. ﬁíjna 1890 zemﬁel básník a revolucionáﬁ J. F. Friã; 15. ﬁíjna 1900 skladatel Z.
Fibich; 21. ﬁíjna 1125 první ãesk˘ kronikáﬁ
Kosmas; 22. ﬁíjna 1990 malíﬁ K. Lhoták a 31.
ﬁíjna 1980 herec J. Werich.
van

Léčí si srdíčko dálkovými pochody
Historie II. interní kliniky V‰eobecné fakultní nemocnice je spjata s velik˘mi jmény, kromû jin˘ch i s profesory Emerichem
Maixnerem a Josefem Thomayerem. Ale to
bylo pﬁed více neÏ sto lety, a pro nás tudíÏ
pﬁece jen trochu daleko. Nedávno jsme si
tuto kliniku pﬁedstavili v souvislosti s angiografií, která tu byla otevﬁena uÏ v roce
1988 a pro‰la mnoha v˘znamn˘mi modernizacemi. Dnes tam zajdeme ze zcela jiného dÛvodu.

Zprávy z nemocnice
„150 km nonstop po pûti infarktech,“ oznamovali mi radostnû lidé z pelhﬁimovské Agentury Dobr˘ den, poté, co zaﬁadili do âeské
databáze rekordÛ dal‰ího rekordmana, pacienta zmínûné II. interní kliniky VFN – osma‰edesátiletého dÛchodce Jana Klímu z Tﬁe‰tû, kter˘ se nûkdy pﬁed pûti roky, po pátém
infarktu, dal na pû‰í turistiku.
Agentura Dobr˘ den eviduje desítky chodcÛ rekordmanÛ. Chodí se pozadu s míãem na
hlavû, s pytlem cementu na rameni, na chÛdách, na ‰taflích, v baãkorách i po lanû, ale
ãlovûk po pûti infarktech je tu poprvé. Pan
Klíma ujde dennû tﬁicet aÏ padesát kilometrÛ,
je zdráv a k lékaﬁi do Prahy, do na‰í v‰eobecné, chodí pû‰ky. Koncem leto‰ních
prázdnin ‰el uÏ posedmé, av‰ak poprvé nonstop – 149 km zdolal bez noclehu. Absolutní
ãesk˘ „chodeck˘“ rekord drÏí reportér Juraj
Puci v˘konem 282 km za 49 hodin a 50 minut, ale zváÏíme-li, Ïe pan Klíma má srdíãko
infarkty notnû oslabené, je to v˘kon zﬁejmû
zemûkoulov˘.
Dokud byl Jan Klíma zdrav˘, moc toho nenachodil. V roce 1993 prodûlal první infarkt
a do roku 2000 dal‰í ãtyﬁi. Lékaﬁi mu provedli
bypass a nûkolik angioplastik, pr˘ ani neví
kolik. KdyÏ mu doporuãili, aby zaãal chodit,
„obul“ se do toho. „MÛj doktor mû v tom pod-

poruje, ale manÏelka trpí, má o mû hrozn˘
strach,“ ﬁíká.
Na velkou cestu k lékaﬁi se „chodec za
zdravím“ pﬁipravuje, dvakrát t˘dnû ujde aÏ
‰edesát kilometrÛ. „Chodím normálnû, ale
rychle. Na kolenou mám bandáÏe, ale pﬁed
Prahou si je rad‰i sundavám,“ ﬁíká a dodává,
Ïe pû‰ky uÏ nav‰tívil i rakouskou VídeÀ, ale
domÛ se vracel stopem.
A co na to lékaﬁi? O‰etﬁujícím lékaﬁem pana Klímy je dr. ·kulec, kter˘ svého pacienta
dobﬁe zná a pﬁipou‰tí, Ïe spolu s angioplastikami a nezbytnou dávkou lékÛ je pohyb dÛleÏit˘m pomocníkem upevÀování zdraví, ale
rozhodnû pr˘ nedoporuãuje v‰em „infarktáﬁÛm“ se do nûãeho podobného pustit. Stejnû
jako dr. Poláãek, kter˘ letos v srpnu svého
kolegu zastupoval: „Není-li ãlovûk zdravotnû
v poﬁádku a chce zaãít provozovat jak˘koliv
sport, vÏdy by se mûl poradit se sv˘m o‰etﬁujícím lékaﬁem,“ zdÛraznil dr. Poláãek.
Text: daf, foto: Agentura Dobr˘ den

Dílny tvořivosti otevírají brány ústavu
Pﬁed starou budovou Jedliãkova ústavu
napﬁíklad rodiãÛm dûtí se zdravotním postiÏena Vy‰ehradû bude v pondûlí 10. ﬁíjna
ním, odborné i laické veﬁejnosti atd.
v 17:00 zahájen jiÏ 2. roãník sociálnû kulPestr˘ program festivalu
turního festivalu Struhadlo. Bude probíhat
První den, po úvodních slovech, zavede
od 10. do 15. ﬁíjna v prostorách pavilonu
náv‰tûvníky romská kapela TRIO za brány
obãanského sdruÏení Dílny tvoﬁivosti, kteJedliãkova ústavu do pavilonu Dílen tvoﬁivosré je také jeho poﬁadatelem. Festival je trati, jejichÏ v˘stavbu financovala Nadace Jeddiãnû zamûﬁen na problematiku lidsk˘ch
liãkova ústavu. V rámci festivalu jsou pﬁiprapráv a lidí s rÛzn˘m znev˘hodnûním, kteﬁí
veny kulturní a vzdûlávací akce. V odpoledse obtíÏnû zaãleÀují do spoleãnosti.
ních hodinách mohou zájemci vyslechnout
Obãanské sdruÏení Dílny tvoﬁivosti vznikpﬁedná‰ky na téma zamûstnávání osob s polo v roce 2003. Pﬁi pﬁípravû
stiÏením (nabídnou napﬁ.
jeho programÛ organizátoﬁi
srovnání stavu v âeské revycházeli z nûkolikalet˘ch
publice a ve Velké Británii)
zku‰eností s programy zanebo semináﬁ o dlouhodomûﬁen˘mi na pracovní
bé zátûÏi a traumatu, urãeuplatnûní zdravotnû postin˘ nejen poskytovatelÛm
Ïen˘ch. Ne v‰ichni uÏivatesluÏeb, ale také rodinn˘m
lé jsou schopni ãi pﬁipravepﬁíslu‰níkÛm lidí se zdrani ihned po ukonãení ‰koly
votním postiÏením a dal‰ím
nastoupit do zamûstnání
zájemcÛm.
nebo v blízké dobû najít
Veãerní program nabídvhodné pracovní uplatnûní
ne kulturní akce a work(i za podpory programu
shopy pro veﬁejnost, napﬁ.
Podporovaného zamûstnáworkshop romské hudby
vání). ¤ada z nich potﬁebua koncert, taneãní vystouje, vzhledem ke svému popení dívky na vozíku, prostiÏení, soustavnûj‰í pﬁípramítání dokumentu atd. V˘vu praktick˘ch i sociálních
tûÏek z akce, kter˘ zdvojdovedností. Vût‰ina ani neZ loÀského festivalu Struhadlo
násobí Nadace Divoké humá pﬁedstavu o sv˘ch
sy, bude urãen pﬁedev‰ím
schopnostech, moÏnostech uplatnûní
na nákup materiálního a v˘robního vybavení,
a o plánování budoucnosti.
potﬁebného k nácviku pracovních dovedností
Dílny tvoﬁivosti poskytují sluÏby pﬁeváÏnû
uÏivatelÛ sluÏeb Dílen tvoﬁivosti.
mlad˘m lidem s tûlesn˘m a kombinovan˘m
Podrobn˘ program festivalu najdete na
postiÏením, novû také lidem po poranûní
www.dilnytvorivosti.wz.cz. BliÏ‰í informace:
mozku – jsou zamûﬁeny na podporu pﬁi zísvedoucí Dílen tvoﬁivosti Jitka Dubnová, tel.:
kávání pracovního uplatnûní a aktivního zapo608 372 796.
jení se do Ïivota. Dal‰í aktivity jsou urãeny
Text: red, foto: archiv Dílen tvoﬁivosti

PODANÁ RUKA
V pohádkách Ïijí krásné princezny, které mají v‰e, na co si vzpomenou, jen zl˘
ãarodûj zpÛsobil, Ïe jsou nûmé. Zdá se, Ïe
jim to ani moc nevadí. Hlubok˘ pohled jejich laních oãí asi ﬁekne v‰e za nû. Nebo
alespoÀ dokáÏe oslnit toho správného
prince, kter˘ kouzlo zru‰í. Nejen takové
princezny ale existují i ve skuteãném Ïivotû, a Ïádn˘ princ je nezachrání. Jejich situace je o to sloÏitûj‰í, Ïe si málokdo uvûdomuje, jak váÏn˘m handicapem je neschopnost verbální komunikace, vût‰inou
navíc spojená s dal‰ím druhem postiÏení.
SdruÏení pro augmentativní a alternativní
komunikaci (SAAK) je jednou ze dvou organizací, zamûﬁen˘ch na pomoc nemluvícím osobám – je zﬁizovatelem Centra pro augmentativní a alternativní komunikaci, které poskytuje
sluÏby dospûl˘m nemluvícím. Také Speciálnû
pedagogické centrum pro dûti a mládeÏ s vadami ﬁeãi se zamûﬁením na augmentativní
a alternativní komunikaci se specializuje na
problematiku neverbality – pomáhá dûtem
s poruchami ﬁeãi zhruba od vûku tﬁí let. Poskytuje také sluÏby spojené se zaﬁazováním
dûtí s obtíÏemi v komunikaci do ‰kol.
V pﬁíjemn˘ch prostorách mû vítají Mgr. Lucie Laudová a Mgr. Jana ·arounová. „Na‰i klienti trpí váÏn˘mi problémy v komunikaci, zpÛsoben˘mi zdravotním postiÏením. U dûtí jde
pﬁeváÏnû o tûÏké v˘vojové vady ﬁeãi, dûtskou
mozkovou obrnu, autismus, mentální postiÏení
nebo o kombinovaná postiÏení. Dospûlí trpí
poruchou ﬁeãi nejãastûji po cévní mozkové pﬁíhodû, po úrazu hlavy, nádorovém onemocnûní
a podobnû. Jde o lidi, u kter˘ch se nedaﬁí
zlep‰it komunikaci bûÏnou terapií, takÏe se
hledají dal‰í, tedy augmentativní (= roz‰iﬁující,
doplÀující) a alternativní zpÛsoby.“
Paní magistra Laudová mû provádí prostorami SdruÏení – krásnou barevnou hernou
pro dûti, pﬁíjemnou uãebnou s knihovnou
i poãítaãovou místností – a vysvûtluje, jaké
metody mají speciální pedagogové centra
k dispozici. „Je jich celá ﬁada, záleÏí na míﬁe
a druhu postiÏení toho kterého klienta. Napﬁíklad je moÏné pouÏívat obdobu znakové ﬁeãi,
nebo se jednotlivé pojmy mohou pﬁenést do
grafické podoby a ãlovûk pak ukazuje na jednotlivé symboly. To se t˘ká hlavnû dûtí; dospûlí, kteﬁí mohou ãíst, ukazují na napsaná
slova. MÛÏeme tu ,na míru‘ sestavit speciální
se‰it s pojmy, pomocí kterého mÛÏe klient sestavovat i celé vûty. Pokud nemÛÏe ukazovat
rukou, hledá se jiné ﬁe‰ení – druh˘ ãlovûk
napﬁ. jede prstem po obrázcích a nemluvící
ãlovûk jen k˘vne hlavou nebo mrkne u toho
správného pojmu. Místo se‰itu je moÏné pouÏívat i poãítaã se speciálním softwarem s hlasov˘m v˘stupem. Dal‰í moÏností jsou pomÛc-

povídat, vypovídat se, nechat si uvaﬁit kávu nebo ãaj apod. Urãitû se na vás tû‰íme v pondûlí
a ve stﬁedu od 8:30 do 16:00. V ostatní dny je
tﬁeba pﬁedem zavolat, abychom mûli ãas zrovna na vás.
Aktuálnû:
V pondûlí 10. 10. pro vás budeme mít pﬁipraven˘ v˘bûr z tisku a nabídneme posezení
u kávy v na‰í Novinkové kavárnû.
KaÏd˘ ãtvrtek se scházíme ve tﬁi v klubu pro
ne-náctileté. V prÛbûhu ﬁíjna nastanou nemalé
zmûny. Chceme na‰emu setkávání dát nûjak˘
smûr – rituály, ãítárna, dílna, semináﬁe… Je‰tû
uvidíme.
KaÏdou stﬁedu bez objednání mezi 8:30
a 15:30 je k dispozici poãítaã s pﬁipojením na
internet, pﬁednost mají nezamûstnaní, hledající
si práci. V tento den jsme schopni pomoci i radou a orientací v pralese internetu. V ostatní
dny je moÏné vyuÏít poãítaã a internet po pﬁedchozí domluvû.
Od poloviny záﬁí jsou v plném provozu i na‰e internetové stránky www.clovek-cloveku.cz,
kde se snaÏíme uvádût aktuální informace.
Na závûr mi dovolte uãinit návrh v‰em, co
by rádi byli k uÏitku. Po dvû ﬁíjnové stﬁedy –
12. 10. a 19. 10. – bychom potﬁebovali pomoc

s tﬁídûním o‰acení, které jsme dostali. Rádi bychom na listopad a prosinec vyãlenili zachovalé
kousky zdarma do ‰atníku pro místní nemovité
a ‰ikovné.
I nadále nabízíme moÏnost domluvit si dekupáÏ pro ‰ikovné ruce, Vánoce se blíÏí a dárkÛ
od srdce není nikdy dost.
Tak odvahu pﬁi v‰em nepﬁíjemném, co vás
potká. UÏijte si v‰echny krásné chvilky naplno,
a hlavnû na nû nezapomeÀte. A pokud vám
záleÏí i na dûní kolem vás a není vám lhostejné, Ïe nûco ne tak zcela funguje ãi nepracuje,
jak by mûlo, a jste ochotni nám o tom dát vûdût, smûle do toho.
A jako úplnou teãku jeden z citátÛ, které mi
pﬁi‰ly e-mailem s Medvídkem Pú: „V‰ichni se
v Ïivotû vydáváme rÛzn˘mi cestami, ale aÈ jdeme kamkoliv, vÏdycky si tam s sebou neseme
trochu z toho druhého.“
Hezk˘ ﬁíjen pﬁeje Markéta
OS âlovûk ãlovûku – POKEC,
centrum komunitní práce, Legerova 20
Tel.: 224 261 683, 732 259 634
E-mail: clovekcloveku@volny.cz
www.clovek-cloveku.cz

ky s hlasov˘m v˘stupem. Jsou na nich nahrané rÛzné vzkazy, které staãí jen stiskem
vyvolat.“ Jak se dozvídám, velmi dÛleÏitou
souãástí problematiky je ovládání poãítaãÛ
nebo i dal‰ích pomÛcek. Mnozí klienti s tûÏk˘m tûlesn˘m postiÏením je mohou ovládat
jen s obtíÏemi, nûkdy pouze bradou, nohou
nebo tﬁeba úklonem hlavy. TakÏe sdruÏení
nabízí celou ﬁadu speciálnû upraven˘ch spínaãÛ. Paní magistra k tomu dodává: „Ve‰keré
pomÛcky je moÏné si nejdﬁív zapÛjãit a vyzkou‰et. BohuÏel nejsou ani ãásteãnû hrazeny zdravotními poji‰Èovnami. Ale napﬁíklad
z v˘tûÏku benefiãního adventního koncertu se
nám podaﬁilo zakoupit 12 pﬁenosn˘ch poãítaãÛ k pÛjãování. AÏ kdyÏ je jasné, Ïe budou
vyhovovat, pomáháme získat peníze na jejich
zakoupení.“ Jak paní magistra doplÀuje, v‰e
by bylo mnohem jednodu‰‰í, kdyby byla tzv.
neverbalita uznána jako zdravotní postiÏení,
podobnû jako je tomu u sluchového nebo
zrakového postiÏení.
Klienty nejsou jen pﬁímo lidé s postiÏením.
Zvlá‰tû u dûtí je nutná i práce s jejich rodinami, popﬁípadû asistenty ãi uãiteli. Vybranou
metodu a pomÛcky musí zvládat i ti, s nimiÏ
má klient komunikovat. Proto také pracovníci
centra nepÛsobí jen v prostorách organizace,
ale nûkdy radûji pﬁicházejí do domácího prostﬁedí nebo do ‰koly.
Vidím, Ïe práce v této organizaci je zaloÏena pﬁedev‰ím na individuálním pﬁístupu k jednotliv˘m klientÛm. Jde o velmi ‰iroké spektrum problémÛ, protoÏe ‰iroké je i spektrum
postiÏení. Nûkdo má jen problémy s mluvením, jin˘ i hÛﬁe rozumí. Nûkdo trpí mentálním
postiÏením a nemá potíÏe s motorikou, jin˘
mentálnû postiÏen˘ není, ale jeho pohybové
schopnosti jsou v˘raznû omezeny… Navíc
kaÏd˘ Ïije a tedy i komunikuje v jiném sociálním prostﬁedí, i to je tﬁeba zohlednit.
Komunikovat s lidmi znamená navazovat
s nimi kontakt, pﬁibliÏovat se k nim. Bez moÏnosti komunikace je Ïivot ve spoleãnosti
o moc sloÏitûj‰í i smutnûj‰í. Doufejme tedy,
Ïe se pracovníkÛm specializovan˘m na
augmentativní a alternativní komunikaci bude
i nadále daﬁit nacházet cestu ke komunikaci
nemluvících.
Lada Poláková
SdruÏení pro augmentativní a alternativní komunikaci: http://web.qick.cz/caak
Speciálnû pedagogické centrum pro dûti
a mládeÏ s vadami ﬁeãi se zamûﬁením na
AAK s. r. o: www.alternativnikomunikace.cz
Tyr‰ova 13, Praha 2
Tel.: 222 519 926 a 604 459 699
E-mail: caak@braillnet.cz

Klub Pathfinder nabízí dětem nové aktivity
Obãanské sdruÏení dûtí a mládeÏe Klub
Pathfinder otvírá právû v tûchto dnech na Vinohradech dal‰í z ﬁady zájmov˘ch útvarÛ, které provozuje. VÛbec poprvé se tak dûtem z té-

Říjen v POKECu aneb Co nového u nás doma
Jednou ráno mi volal ãlovûk s dotazem, jak
se zakládají obãanská sdruÏení. Jeho otázka
pramenila z nespokojenosti s ãinností starosty
obce, ve které Ïije. Rádi by se sousedy zaãali
nûco proti v‰em tûm nesmyslÛm dûlat. Hned
mi blesklo hlavou, odkud ten muÏ je? Není
z Prahy 2? ProtoÏe to by mû opravdu mrzelo.
Je mÛj obraz o ãinnosti místní samosprávy totoÏn˘ s tím, jak ji vnímá ten, kdo tu Ïije?
Nevím…
Vím, Ïe neustále otravuji, ale bez va‰í iniciativy se moc mûnit nedá. MoÏná jste v‰ímavûj‰í,
moÏná se vám nûãeho nedostává a nevíte, jak
upozornit na vûci, které se dûjí a dít by se nemûly, nebo naopak se nedûjí a dít by se mûly.
Není nic jednodu‰‰ího neÏ otevﬁít na‰e internetové stránky a odeslat vá‰ postﬁeh buì prostﬁednictvím „mám dotaz“ v levém sloupci obrazovky, nebo se zapojit do „diskuse“. Kromû toho existuje samozﬁejmû moÏnost nám zavolat,
i zcela anonymnû, na tel.: 224 261 683 (od
pondûlí do pátku mezi 10:00 – 14:00 bychom
tu urãitû mûli b˘t), nebo napsat na adresu Legerova 20. MÛÏete také pﬁijít osobnû. âeho je‰tû lze bûhem náv‰tûvy vyuÏít? Máme tu poãítaã
s tiskárnou, internet, ‰icí stroj, psací stroj, knihovniãku, spoleãenské hry, mÛÏete si u nás po-

Pomáhají nemluvícím

to ãásti Prahy nask˘tá pﬁíleÏitost pﬁihlásit se
do oddílu, kter˘ je zamûﬁen˘ v‰eobecnû a nabízí prÛﬁez celou ‰kálou zájmov˘ch ãinností.
V oddíle vedeném zku‰en˘mi instruktory
se dûti mohou seznámit nejen se základy
skautingu, první pomoci v nouzi, sebeobranou, lezením po skalách, potápûním, jízdou

na ãlunech, orientací v terénu a na mapû,
pouÏíváním busoly a GPS, základy radiotechniky, mineralogií, ornitologií, botanikou, zoologií, obsluhou poãítaãe, údrÏbou kola ãi motorky, ale také poznají nûco z etiky, rukodûln˘ch
prací, v˘tvarnictví, ãesk˘ch dûjin a kultury, seznámí se s fotografováním a filmovou tvorbou,
budou vedeny k úctû
k vlasti i druh˘m lidem,
zdravému Ïivotnímu
stylu a lásce k pﬁírodû.
To v‰e zábavnou formou v kamarádském
kolektivu.
Klub Pathfinder tak
reaguje na ãetné stesky
rodiãÛ, hledající „ten
správn˘“ zájmov˘ útvar
pro svoje dûti, které
„nic nebaví“. Na základû zku‰eností a referencí z jin˘ch míst, kde
jiÏ takové oddíly jsou, je
pro dûti pﬁipraven velmi bohat˘ a zajímav˘
program na cel˘ ‰kolní rok, zimní i letní prázdniny. Rodiãe mohou pﬁihlásit i dûti se zv˘‰enou aktivitou, pro nûÏ je navíc pﬁipraven speciální doprovodn˘ program sportovního vyÏití.
Podrobnosti na tel.: 608 258 369 a 222
510 376.
Text a foto: jhr

Skauti z Prahy 2 pomáhají dětem v Africe
Pouze ãtverce vy‰lapané trávy pﬁipomínají
místo, které se pro oddíl dûtí na ãas promûnilo
z obyãejné louky v cosi fantastického. PﬁestoÏe nejen ony samy, ale i jejich ko‰ile s hnûd˘mi ‰átky vypadají unavenû, svítí jim oãi a tû‰í
se, o ãem v‰em budou doma vyprávût. Tak
konãí vût‰ina skautsk˘ch táborÛ, poﬁádan˘ch
letos v létû Okresní radou Junáka v Praze 2.
Tábory v podsadách, t˘pkách, putovní nebo vodácké jsou vÏdy vyvrcholením celoroãní
skautské ãinnosti, která nabízí dûtem v‰ech
vûkov˘ch skupin volnoãasovou aktivitu, pﬁi
níÏ mohou získat mnohem víc, neÏ jen aktivnû stráven˘ voln˘ ãas.
Konec prázdnin a zaãátek nového ‰kolního roku je u skautÛ vÏdy ve znamení hodnocení a plánování. V roce 2004 byla jednou

z na‰ich nejúspû‰nûj‰ích veﬁejn˘ch akcí
úãast v 1. roãníku sbírky „Postavme ‰kolu
v Africe“, poﬁádané spoleãností âlovûk v tísni
pﬁi âeské televizi ve spolupráci s organizací
Junák. Sbírka skonãila v˘tûÏkem 1 400 000
korun, které byly pouÏity na stavbu ‰koly
v jiÏní Etiopii.
Letos se chystáme úãast zopakovat.
Od 11. do 13. ﬁíjna 2005 budeme na námûstí Míru a na dal‰ích místech v Praze 2
poﬁádat informaãní a zábavné programy,
kter˘mi chceme podpoﬁit finanãní sbírku
na postavení ‰koly v Etiopii pro stejnû záﬁící dûtské oãi, jaké mají skauti na na‰ich táborech.
Terezie Franti‰ka Mathé,
Junák – svaz skautÛ a skautek âR,
OR Praha 2

