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Jednou větou

KONTAKT: Komu je rady, tomu je pomoci!

● Pﬁi pﬁíleÏitosti otevﬁení nové sezóny na
Novomûstské radnici budou ve stﬁedu
3. kvûtna udûlena dal‰ím ãtyﬁem v˘znamn˘m
obyvatelÛm Prahy 2 ãestná obãanství; slavnosti bude pﬁedcházet vernisáÏ v˘stavy druÏební budape‰tské mûstské ãásti BelvárosLipótváros.
● V rámci cyklu Historické podveãery v knihovnû pﬁednese 20. dubna v 19:00 v poboãce MLK na Ostrãilovû nám. 1 historik
doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc. pﬁedná‰ku
na téma Karel I., poslední ãesk˘ král; vstup
zdarma.
● Mateﬁské centrum v Korunní 60 zve
srdeãnû maminky na mateﬁské dovolené
a jejich dûti ve stﬁedu 26. dubna v 10:00 na
Pﬁíbûh o Adamovi a Eviãce, kter˘ bude hrát
divadlo DIVADLO.
● V Domû dûtí a mládeÏe Na Smetance 1
funguje kaÏd˘ pátek od 14:00 do 16:00 Klub
Smetanka: je to otevﬁen˘ klub pro dûti a mládeÏ; vstup je zdarma.
● Ve stﬁedu 5. dubna slavnostnû zahájí provoz
Theatre Illusion Biograf (pÛvodní Bio Illusion
ukonãilo provoz k 31. lednu); nov˘m nájemcem
je ‰éf Divadla Skelet Pavel Trávníãek, kter˘ zde
chce vytvoﬁit multikulturní prostor.
● Praha vloni nakoupila 39 kvûtinov˘ch vûÏí
a v rámci projektu Rozkvetlé radnice je nabídla mûstsk˘m ãástem (v Praze 2 byly pﬁed
Novomûstskou radnicí); obãanÛm se líbily
a proto mûstské ãásti poÏádaly hl. mûsto,
aby jim kvûtinové vûÏe darovalo, coÏ mûstská rada schválila.
● V pátek 7. dubna od 19:00 poﬁádá Humanistické hnutí v Lucernû multikulturní Ples
Afrika; v rámci plesu se bude konat sbírka
pro Afriku a Indii: v˘tûÏek z loÀského plesu
podpoﬁil v˘stavbu sirotãincÛ v Keni a Indii.
● JiÏ 10. roãník soutûÏe FIT 2000 Speciál
na trenaÏerech pro dûti, mládeÏ a hendikepované poﬁádají 10. dubna od 9:00 do 14:00
v Kulturním centru ZAHRADA, Malenická
1784 v Praze 4 Luhara, o. s. spolu
s CONCEPT-TRB, s. r. o.; vloni byly v soutûÏi nejúspû‰nûj‰í dûti ze Z· Legerova.
● V podzemním kﬁíÏení Vodiãkovy a Palackého do‰lo 24. února k propojení raÏen˘ch
ãástí 1288 metrÛ dlouhého tunelu budoucího
Kolektoru Vodiãkova; investorem stavby je
hlavní mûsto.
● V rámci akce Noc s Andersenem pﬁipravily na 31. bﬁezna pracovnice poboãky Mûstské knihovny v Dittrichovû ul. pro 25 dûtsk˘ch ãtenáﬁÛ pohádkov˘ veãer nazvan˘
V zemi kouzel a zázrakÛ v Narnii.
● Na adrese www.praha-mesto.cz byla zprovoznûna Rubrika on-line podání, jejímÏ prostﬁednictvím si budou moci PraÏané vyﬁídit
elektronickou cestou vybrané sluÏby, tj. bez
nutnosti osobní náv‰tûvy magistrátu.
● Z Asie do Evropy se ‰íﬁí ptaãí chﬁipka:
prÛbûÏnû aktualizované informace o této nemoci naleznete na stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz/files/pt.html.
● Rozsáhlá rekonstrukce jedné z turisticky
nejvyhledávanûj‰ích památek hlavního mûsta, Karlova mostu, zaãne zﬁejmû v létû; provoz ale nebude pﬁeru‰en.
● Ze zajímav˘ch událostí mûsíce vybíráme:
1. dubna 1926 zahájila ãinnost Národní banka ãeskoslovenská; 2. dubna 1981 byl otevﬁen Palác kultury (dnes Kongresové centrum); 23. dubna 1836 poprvé vy‰la Máchova
báseÀ Máj; 24. dubna 1811 byla zahájena
v˘uka na praÏské konzervatoﬁi, nejstar‰ím
hudebním ústavû ve stﬁední Evropû.
van

Nevíte jak dál? Cítíte se sami se sv˘mi problémy? Pﬁipadají vám neﬁe‰itelné? V‰echno se
zmûnilo? Jste smutní? Nesmûjete se spolu s ostatními? Hledáte smysl Ïivota? Myslíte, Ïe vy
„TO“ nikdy nedokáÏete?
Pﬁijìte do infocentra sociální pomoci Kontakt, kde si s vámi mohou popovídat klienti psychiatrie, kteﬁí jsou jiÏ nyní „za vodou“. Nauãili se Ïít se sv˘mi problémy, nebo se jim postavili ãelem
a pﬁekonali je.
Pﬁijìte vãas. Nenechávejte u sebe plíÏivû rozvinout du‰evní nemoc, která se nedá jednodu‰e
„vypotit“. V péãi psychiatrie je moÏnost dosáhnout samostatnosti, navázat kvalitní pﬁátelství ãi
opravdov˘ vztah. Dáme vám kontakt na provûﬁeného odborníka, kter˘ se vás ujme.
Najdete nás vÏdy druhou stﬁedu v mûsíci v infocentru sociální pomoci Kontakt ve vestibulu metra na Palackého námûstí od 13:30 do 15:30, nebo ve VIDA centru Praha, Îitná
23, Praha 1, krámek Dvojí svût, kaÏdou stﬁedu v 11:00 – 13:00 a 15:00 – 17:00.

Projekt Eva 35 a rakovina prsu
„Rakovina prsu je povaÏována za nejváÏnûj‰í rakovinové onemocnûní Ïen a roãnû je
v âeské republice diagnostikováno pﬁibliÏnû
5000 nov˘ch pﬁípadÛ, zhruba 2000 Ïen zemﬁe,“ ﬁekl novináﬁÛm na tiskové konferenci docent Lubo‰ PetruÏelka, pﬁednosta onkologic-

Zprávy z nemocnice

si v‰ak stûÏují, Ïe ne v‰echny této moÏnosti
vyuÏívají.
Ale vraÈme se k oné tiskové konferenci.
Lékaﬁi se chtûjí vûnovat pacientkám do 35 let
vûku proto, Ïe rakovinov˘ nádor u nich je
mnohem agresivnûj‰í. U v‰ech nemocn˘ch
zajistí genetické vy‰etﬁení a vytvoﬁí jejich databázi. Pacientky se budou léãit v místû svého bydli‰tû, ale budou mít moÏnost vy‰etﬁení
i na vysoce specializovan˘ch onkologick˘ch
klinikách. Díky moderním postupÛm a vãasnému záchytu onemocnûní je nadûje, Ïe pro
nû nebude osudové.

ké kliniky 1. Lékaﬁské fakulty UK a v‰eobecné nemocnice v Praze. VáÏné v‰ak je i to, Ïe
asi stovka z nich je‰tû neoslavila pûtatﬁicáté
narozeniny. Proto se lékaﬁi a samozﬁejmû
i odborníci z návazn˘ch oborÛ rozhodli k velmi závaÏnému kroku: uvedli
do Ïivota projekt Eva 35.
„ZaloÏíme databázi tûchto pacientek a sjednotíme léãebné postupy,“
vysvûtlil docent PetruÏelka a dodal,
Ïe obecnû nejvût‰í riziko pro onemocnûní rakovinou prsu jsou genetická zátûÏ, vliv prostﬁedí a Ïivotního
stylu, ale i menstruace pﬁed dvanáct˘m rokem vûku, pozdní menopauza,
hormonální substituãní léãba, nûkterá jiná nádorová onemocnûní, bezdûtnost nebo první dítû po 30 letech
vûku.
Riziko mohou Ïeny podle odborníJednou z patronek programu Eva 35 je i televizní
kÛ naopak sníÏit úpravou Ïivotního
moderátorka ·tûpánka Duchková
stylu, dostatkem pohybu, vyvarováním
se kouﬁení a alkoholu a také snahou dûlat
Doc. PetruÏelka nabádá mladé Ïeny, v jev‰e pro to, aby se na tûle nehromadily nadjichÏ rodinû se vyskytuje rakovina prsu
byteãné kilogramy. V âeské republice má
u matky nebo babiãky, aby pravidelnû chodily
kaÏdá Ïena od 45 do 69 let moÏnost bezplatna preventivní prohlídky, prsa si pravidelnû
ného preventivního vy‰etﬁení na mamografu,
prohmatávaly a onemocnûní v Ïádném pﬁípakteré se má kaÏdé dva roky opakovat. Lékaﬁi
dû nepodceÀovaly.
Text a foto: daf

V POKECu chystáme jarní program
Jaké bude jaro v Pokecu? Plné oãekávání,
moÏná plné zmûn… Pokusíme se trochu poklidit a vypadat uvnitﬁ zase o nûco krásnûji
a vezmeme pod na‰e kﬁídla dal‰í nad‰ence
s nov˘mi programy – ale o nich aÏ v pﬁí‰tím
ãísle.
Urãitû vám ale zÛstaneme vûrni s na‰í
nabídkou volného pﬁístupu k informacím
v pondûlí a ve stﬁedu mezi 10. a 16. hodinou. Pﬁes v‰echno vyãerpání setrváváme
ve snaze b˘t vám nápomocni s hledáním
poãítaãov˘ch dovedností. Pﬁípadní zájemci
se dál mohou domlouvat na aranÏování,
patchwork, ‰ití, spoleãensk˘ klub, angliãtinu
apod.

KaÏdopádnû vás prosíme o trpûlivost.
Jsme malá organizace, vyuÏívající nabídku
obyãejn˘ch lidí, kteﬁí se snaÏí ostatní nûco
nauãit. Vût‰inu aktivit tak dûlají lidé, kteﬁí sami pracují jinde. Je tedy nutné si úãast domlouvat s dostateãn˘m odstupem pﬁedem,
smíﬁit se s tím, Ïe nejsme profesionální lektoﬁi, kteﬁí vûdí a umí v‰echno, ale hlavnû nemáme neustále ãas a jsme nûkdy i nemocní.
DrÏím v‰em palce, aby vás v Ïivotû potkalo
toho neãekaného co nejménû, a kdyÏ se potkáte, tak aÈ máte kolem sebe nûkoho, kdo tu
je pro vás a pohladí po du‰i. A pokud se nikdo
takov˘ nenajde, zastavte se (snad nás zastihnete).
Krásné Velikonoce pﬁeje Markéta

Program klubu nenáctilet˘ch
6. 4. zdobení vajíãek (donesen˘ch)
13. 4. jarní aranÏmá (s sebou vyfouklá vejce
a ostré nÛÏky)
20. 4. poslech klasické hudby
27. 4. povídání o domácích mazlíãcích

POKEC – centrum komunitní práce Praha 2
Legerova 20, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 261 683
E-mail: clovekcloveku@volny.cz
www.clovek-cloveku.cz

PODANÁ RUKA

Nadace Jedličkova ústavu

MoÏná jste si i vy v‰imli, napﬁíklad pﬁi nákupu v nûkterém ze supermarketÛ, kasiãky
s logem Nadace Jedliãkova ústavu. Vybírání
penûz touto formou je jednou z moÏností, jak
nadace získává finanãní prostﬁedky vyuÏívané
pak pro zlep‰ení Ïivotních podmínek lidí s tûlesn˘m postiÏením. ZároveÀ se téma veﬁej-

schránky na peníze jsou pevnû umístûné napﬁíklad v prostorách nákupních stﬁedisek. Urãitou zárukou poctivosti je tedy i fakt, Ïe firma
umoÏnila ve sv˘ch prostorách takovou sbírku
poﬁádat. Pro v˘bûr penûz z kasiãek jsou dána
velmi pﬁísná pravidla, v‰e probíhá naprosto
prÛhlednû, za úãasti nadaãních pracovníkÛ,
zástupce obchodu
i zástupce obecního
nebo mûstského
úﬁadu.“ BohuÏel není v˘jimkou zneuÏití
lidské dÛvûﬁivosti.
Samozﬁejmû ne
v‰echny, ale mnohé
pouliãní sbírky nejsou niãím jin˘m
neÏ obyãejn˘m Ïebráním, o to hor‰ím,
Ïe jejich protagoNadace Jedliãkova ústavu pravidelnû poﬁádá Trhy chránûn˘ch dílen
nisté zneuÏívají
jmen v‰eobecnû
n˘ch sbírek a problémÛ s nimi spojen˘ch staznám˘ch pomáhajících organizací. Podvodníci
lo jedním z hlavních pﬁi setkání s ﬁeditelkou
mnohdy neváhají ukázat ani padûlané zplnonadace PhDr. Helenou Malou.
mocnûní ke sbírce. Proto je jistû spolehlivûj‰í
Nadace Jedliãkova ústavu vznikla pﬁed vídÛvûﬁovat jin˘m formám pﬁíspûvku, a pokud
ce neÏ patnácti lety z iniciativy rodiãÛ ÏákÛ
se rozhodnete vhodit peníze do kasiãky, pak
Jedliãkova ústavu. Stará se o souãasné i b˘radûji do pevnû umístûné.
valé Ïáky Jedliãkova ústavu a klienty SpeciálAby byl v˘ãet aktivit Nadace Jedliãkova
nû-pedagogického centra. Jde tedy pﬁeváÏnû
ústavu úpln˘, musím doplnit, Ïe nadace se
o dûti nebo mladé lidi z celé republiky postivûnuje i dal‰ím projektÛm. Jedním z nich jsou
Ïené mozkovou dysfunkcí nebo svalovou
napﬁíklad jiÏ tradiãní Trhy chránûn˘ch dílen,
dystrofií, nûkteﬁí kromû toho trpí i dal‰ími
které i letos probûhnou na adrese sídla nadazdravotními potíÏemi. Jedinou omezující podce 13. kvûtna. Dále nadace podporuje ãinmínkou pro moÏnost získání podpory od nanost Obãanského sdruÏení BorÛvka, zamûﬁedace je vûkov˘ limit, kter˘m je hranice 27 let.
ného na poskytování osobní asistence a za„Na‰ím hlavním cílem je pﬁispívat na rehaji‰Èování dopravy pro lidi s postiÏením. Soubilitaãní a kompenzaãní pomÛcky, pomÛcky
ãasnû BorÛvka provozuje obchÛdek prezentuke vzdûlávání a podobnû. Konkrétnû se tedy
jící a nabízející v˘robky zdravotnû postiÏemÛÏe jednat o invalidní vozík, speciálnû upran˘ch. Za zmínku stojí napﬁíklad i jedna z poven˘ poãítaã nebo tﬁeba i zdravotní postel,“
sledních jednorázov˘ch akcí BorÛvky – intervysvûtluje paní ﬁeditelka. „Pﬁedev‰ím tím
netov˘ pﬁedvánoãní obchod pro zamûstnance
chceme napomoci zapojení do normálního Ïiâeského Telecomu. Zamûstnanci této velké
vota. Proto také podporujeme zajímavé ãinfirmy si mohli prostﬁednictvím internetu vybrat
nosti ÏákÛ Jedliãkova ústavu, napﬁíklad orzboÏí vyrobené lidmi se zdravotním postiÏechestr The Tap Tap.“
ním v chránûn˘ch dílnách. Tato akce pﬁinesla
âinnost kaÏdé nadace je samozﬁejmû záradost a v neposlední ﬁadû i finanãní zisk,
vislá pﬁedev‰ím na získávání finanãních zdrokter˘ BorÛvka vyuÏije pﬁi realizaci sv˘ch uÏijÛ. „My se soustﬁeìujeme hlavnû na stálé
teãn˘ch projektÛ.
dárce z ﬁad fyzick˘ch a právnick˘ch osob,“ ﬁíZ kanceláﬁe nadace odcházím s krásn˘m
ká k tomu dr. Malá. „SnaÏíme se jednak dánástûnn˘m kalendáﬁem ozdoben˘m obrázky
vat najevo, Ïe si pomoci váÏíme, a také nadûtí z Jedliãkova ústavu. Kalendáﬁe byly vybídnout individuální spolupráci s kaÏd˘m jedrobeny jako podûkování sponzorÛm a já jen
notliv˘m dárcem. Ten, pokud chce, mÛÏe
Nadaci Jedliãkova ústavu pﬁeji, aby i v dalsám urãit, na co konkrétnû jím darovaná
‰ích letech bylo takov˘ch podûkování potﬁeba
ãástka pﬁispûje. Má tak záruku, Ïe se jeho
co nejvíce.
peníze nûkde neztratily, pﬁesnû ví, na co jsme
Text: Lada Poláková,
je vyuÏili. Domnívám se, Ïe to je hlavní dÛfoto: archiv Nadace Jedliãkova ústavu
vod, proã se nám spolupráce se sponzory
dlouhodobû daﬁí.“
Nadace Jedliãkova ústavu
A co veﬁejná sbírka zmínûná na zaãátku?
V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
Jak se dozvídám, jde o jednu z moÏností jak
Tel.: 241 406 886, 603 552 403
vybrat peníze, zejména v poslední dobû je to
nadaceju@centrum.cz; www.nadaceju.cz
v‰ak stále komplikovanûj‰í. Paní ﬁeditelka to
nadaãní obchÛdek BorÛvka najdete na
komentuje: „Na‰e kasiãkové sbírky jsou v˘stejné adrese
hradnû pevné, to znamená, Ïe zaplombované

Aukce ve prospěch o. s. Máme otevřeno
Obãanské sdruÏení Máme otevﬁeno?, podporující lidi s mentálním postiÏením pﬁi jejich integraci do spoleãnosti, poﬁádá ve ãtvrtek 4. kvûtna 2006 v 19:00 v prostorách Grégrova sálu
Obecního domu v Praze II. roãník aukce v˘tvarn˘ch dûl – benefiãní hry.
Veãerem provedou Ester Koãiãková a Lumír Tuãek.
DraÏené objekty vûnované více neÏ ãtyﬁiceti v˘tvarníky (David Cajthaml, Vendula Císaﬁovská,
Jiﬁí David, Arno‰t Goldflam, Zdenûk Lhotsk˘, Sára Saudková, David Vávra, Jakub Stretti, Martin
Velí‰ek a dal‰í) budou vystaveny od 20. dubna v Galerii Bﬁehová, Bﬁehová 4, Praha 1.
Podrobnosti na www.mameotevreno.cz.
red

Přinášíme přehled velikonočních bohoslužeb v kostelech naší městské části

15. dubna, Bílá sobota
16. dubna, BoÏí Hod velikonoãní
17. dubna, Velikonoãní pondûlí

Kostel sv. Ludmily na námûstí Míru
9:00, 11:00, 16:30 m‰e
16:00 kﬁíÏová cesta
16:30 obﬁady poslední veãeﬁe Pánû
16:30 obﬁady Velkého pátku
20:00 kﬁíÏová cesta
21:00 vigilie Bílé soboty
9:00, 11:00, 16:30 m‰e
9:00, 11:00, 16:30 m‰e

9. dubna, Kvûtná nedûle

Kostel sv. Václava Na Zderaze v Resslovû ulici
9:30 bohosluÏby s dûtmi a s vystoupením pûveckého souboru

9. dubna, Kvûtná nedûle
13. dubna, Zelen˘ ãtvrtek
14. dubna, Velk˘ pátek

13. dubna, Zelen˘ ãtvrtek
14. dubna, Velk˘ pátek
15. dubna, Bílá sobota
16. dubna, BoÏí Hod velikonoãní
17. dubna, Pondûlí velikonoãní

18:00 bohosluÏby na památku poslední veãeﬁe Pánû
18:00 ãtení pa‰ijí a meditace
9:30 bohosluÏby
18:00 bohosluÏby
V prostoru kostela je instalována v˘stava s názvem Bible
v historickém a v˘tvarném kontextu, která se soustﬁeìuje na v˘znam
Bible a její podoby v historii.
Ve ãtvrtek 6. dubna od 18:00 se v barokní místnosti kostela koná
Jarní koncert dûtí.

Pravoslavn˘ katedrální chrám sv. Cyrila a Metodûje v Resslovû ulici
Pravoslavná církev slaví Velikonoce v jiném termínu, protoÏe uÏívá juliánsk˘ kalendáﬁ.
19. dubna, Velká stﬁeda
8:00 liturgie pﬁedem posvûcen˘ch darÛ
20. dubna, Velk˘ ãtvrtek
8:00 liturgie sv. Basila Velikého, 17:00 jitﬁní
21. dubna, Velk˘ pátek
16:00 veãerní – Vyná‰ení plá‰tûnice
22. dubna, Velká sobota
8:00 liturgie sv. Basila Velikého
23. dubna
24:00 sv. pascha, Velikonoãní jitﬁní
01:00 liturgie sv. J. Zlatoústého, pûveck˘ sbor
9:30 poboÏnost, svûcení pokrmÛ, pûveck˘ sbor
24. dubna, Svûtlé pondûlí
9:30 liturgie sv. J. Zlatoústého, pûveck˘ sbor
29. dubna, Svûtlá sobota
8:00 liturgie sv. J. Zlatoústého, lidov˘ zpûv

Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vy‰ehradû
9:00 m‰e

Kostel Panny Marie, sv. Jeron˘ma a ãesk˘ch patronÛ v Emauzích
10:00 m‰e, zpívané pa‰ije

17:30 m‰e
17:30 obﬁady Velkého pátku

18:00 m‰e na pam. poslední veãeﬁe Pánû
15:00 obﬁady na pam. umuãení Pánû

20:00 velikonoãní vigilie
9:00 m‰e
9:00 m‰e

21:00 velikonoãní vigilie
10:00 m‰e
10:00 m‰e, slavnost posvûcení chrámu, emauzsk˘ sbor

Kostel sv. Ignáce na Karlovû námûstí
7:00, 9:00 m‰e,11:00 latinská m‰e,
16:45 kﬁíÏová cesta, 17:30 m‰e
17:30 m‰e
16:30 kﬁíÏová cesta, 17:00 obﬁady
20:00 velikonoãní vigilie
7:00, 9:00 m‰e,11:00 latinská m‰e, 17:30 m‰e
7:00, 9:00 m‰e,11:00 latinská m‰e, 17:30 m‰e

Kostel sv. ·tûpána ve ·tûpánské ulici
11:00 m‰e
17:00 m‰e
16:30 kﬁíÏová cesta, 17:00 obﬁady
18:30 velikonoãní vigilie
11:00 m‰e
11:00 m‰e

