
Co vás pálí?

Věra Charyparová, proda-
vačka, Praha 8

Obecně nemám ráda velká
města, všude je ruch, ani v no-
ci si neužiju klidu, kterého se
mi dostává pouze na chalupě.
„Tůrující“ motorky, střídá
opilecký řev, popřípadě cin-
kání tramvaje. (dom)

Co chystáte?

Pavel Roušar
starosta Prahy 21

„Od 1. 9. 2013 navýšíme kapa-
citu v mateřských školách o 78
míst. Vyhlášení 2. ročníku sou-
těže „Jsem senior a žiji v Újezdě
nad Lesy“ dne 4. 6. 2013 v kate-
goriích: fotografie, literární
tvorba, ruční práce. Připravu-
jeme ve spolupráci se základní-
mi a mateřskými školami Kon-
cepci školství v Újezdě nad Lesy
do roku 2019. Dne 29. 4. 2012 bu-
de veřejně projednána. Občané
se mohou samozřejmě intenzív-
ně zapojit do diskuze o rozvoji
městské části na Veřejném fóru
dne 15. 4. 2013 od 18 hodin v po-
lyfunkčním sále Staroújezdská
2300. Věříme, že se veřejnost do-
staví v hojném počtu.

Krátce

Chtějí budovat
novou kanalizaci
Praha 21 – Městská část v mi-
nulých dnech zahájila velmi
intenzivní jednání s místními
podnikateli. Zastupitelé kon-
zultují především úmysl vy-
budovat novou a především
funkční kanalizaci v příslušné
místní části. V setkáních má
tamní zastupitelstvo pochopi-
telný zájem nadále pokračovat
a vytvářet tak partnerství sou-
kromého a veřejného sektoru.
Je to nutné hlavně pro další
souhru se soukromým sekto-
rem a „jednadvacítkou“. (štr)

j VbřeznupořádalaMČPraha
21 – Újezd nad Lesy ve spolu-
práci s Národní sítí Zdravých
měst ČR setkání městských
částí na téma Rozvoj – spolu-
práce – zdraví – strategie. Se-
šlo se skoro 50 zástupců ze 14
městských částí. Diskutovalo
se o realizaci místní Agendy 21
(zapojování veřejnosti do udr-
žitelného rozvoje městské čás-
ti), o tvorbě strategického plá-
nu ve spolupráci s veřejností,
o oblasti zdraví, terénní ko-
munitní práci a o způsobu za-
pojení veřejnosti do revitali-
zace veřejných prostran-
stvím.
j Zahájen projekt „Újezd nad
Lesy bez bariér“ s vytvořením
pracovních skupin, do kte-
rých jsou zapojeni vozíčkáři,
matky s dětmi, sociální pra-
covnice a pracovnice z Komi-
se sociální politiky a zdravot-
nictví RMČ Praha 21. V Újezd-
ském zpravodaji bude v dub-
nu uveřejněna anketa k podá-
ní námětů od občanů. (štr)

Zprávy z Prahy 21

Tip Deníku

10:45
Otevírá se nový pavilon pro slo-
ny, hrochy a antilopy. Akce se
účastní mimo jiné pražský pri-
mátor Bohuslav Svoboda.

Dnešek v Praze

16:00
Divadlo Apropo uvádí u Praž-
ského hradu zahrady Na Baště
pašijový příběh „Jidáši, kam
jdeš?“ Výtěžek představení jde
na konto dobročinné organizace
Pomozte dětem.

15:00
Protest za propuštění poslance a
bývalého středočeského hejtma-
na Davida Ratha z vazby. Svolá-
vá občanské sdružení HELP-RO-
MA na Václavské náměstí.

20:30
Liturgie Velké noci v Katedrále
sv. Víta, v níž křesťané od pra-
dávna slaví Ježíšovo vítězství
nad smrtí. Předsedá kardinál
Dominik Duka. Během obřadů
zaznívá biblická čtení
v hlavních světových jazycích a
bude udělena svátost křtu a biř-
mování katechumenům.

9:00
Pražská paroplavební společnost
zahajuje po zimní přestávce pro-
voz na pravidelné lodní lince
z Rašínova nábřeží do zoologické
zahrady.

0:30
Začíná tříměsíční rekonstrukce
tramvajové trati v ulici Milady
Horákové v Praze 7. Výluka se
týká úseku od křižovatky s ulicí
U Brusnice po křižovatku se
Svatovítskou ulicí. Tramvaje se
do ulice vrátí 29. června.

Nikdy jsem si nemyslel, že se
dostanu do dětského domova

VERONIKA CÉZOVÁ

Nusle – Právě má rozečtenou
Sezónu v pekle od Rimbauda,
ale potěší ho i čeští autoři
– Machar či Vrchlický. Stu-
duje Střední školu knižní kul-
tury, mluví spisovně, a když
mluví o jeho nejoblíbenějším
předmětu literatuře, jeho oči
doslova září.

Rád by šel i na vysokou ško-
lu. Ale jestli bude pracovat
v knihkupectví, nebo knihov-
ně, to ještě neví. „Možnosti
jsou nekonečné,“ vysvětluje
mi osmnáctiletý Jakub z dět-
ského domova v Dolních Po-
černicích. A má pravdu.

„Když něco dělám, tak na sto
procent,“ říká mi Kuba v síd-
le občanského sdružení Dej-
me dětem šanci v Nuslích. To
potvrzuje i ředitelka organi-
zace Michaela Chovancová.

„Kuba je šikovný a příleži-
tosti, které má, vždy beze zbyt-
ku využívá.“ Podle ředitelky
je také typickým příkladem
komplexně podpořeného dí-
těte. „Našli jsme mu dlouho-
dobého podporovatele, který
mu spoří měsíčně tisíc korun
v rámci projektu Podporuj
mě… Až se tedy Kuba roz-
hodne a dětský domov někdy
opustí, naspořené peníze mu
pomohou postavit se na vlast-
ní nohy.“ Díky druhému pro-
jektu Přál(a) bych si… se Ja-

kubovi splnilo přání v podo-
bě notebooku, který potřebu-
je ke svému studiu. A v rámci
Stipendijního programu ob-
čanské sdružení hradí Jaku-
bovi školné.

„A až bude Kuba z dětské-
ho domova jednou odcházet,
dostane od nás startovací ba-
líček v hodnotě patnácti tisíc
se základním vybavením do-
mácnosti – od lůžkovin po dro-
gistické zboží,“ prozrazuje mi
ředitelka Chovancová. Kuba
to slyší a jen spokojeně poky-
vuje hlavou.

Do budoucna chce nezisko-
vá organizace pokračovat ve
stávajících projektech a též
medializovat problematiku
dětí žijících v dětských do-
movech. „Představy lidí jsou
často velice zkreslené, což je
logické, protože se na veřej-
nost nedostává mnoho infor-
mací o tom, kdo jsou vlastně

děti vyrůstající v dětských do-
movech, odkud se berou, jak
se do domovů dostaly,“ říká
Chovancová. Podle ní nepro-
spívají těmto dětem ani zprá-
vy o rušení dětských domo-
vů. S tím souhlasí i Kuba. „Ani
já jsem si nikdy nemyslel, že

se dostanu do dětského do-
mova. Měl jsem mámu, tátu,
ségru. Jenže pak se to celé za-
šmodrchalo. Nedovedu si vů-
bec představit, kam by v pří-
padě rušení šly všechny ty dě-
ti, které se sem dostaly po-
dobně jako já…“

Dejme dětem šanci o. s. ve zkratce:
‚ Občanské sdružení poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem
z dětských domovů, zejména na jejich cestě do samostatného života.
ƒ Výjimečnost Dejme dětem šanci spočívá v tom, že nabízí jednotlivcům
z řad veřejnosti možnost pomoci konkrétnímu dítěti, které je něčím za-
ujme, a to takovou formou, která je pro ně přijatelná jak po lidské, tak po
finanční stránce.
„ Sdružení spolupracuje se dvěma pražskými dětskými domovy – v Dol-
ních Počernicích a v Dolních Měcholupech.
… V současné chvíli má organizace sedm stálých pracovníků, jednu bri-
gádnici, jednu externí spolupracovnici a externí účetní.
† Do dnešního dne organizace nečerpala ani korunu ze státních dotací či
evropských grantů. Financování je tak primárně založeno na podpoře
z řad fyzických a právnických osob.

JEŠTĚ PŘED PÁR LETY by osmnáctiletý Jakub nevěřil, že skončí v dětském domově. Je ale velký
bojovník s ještě většími plány, s jejichž realizací mu pomáhá Michaela Chovancová, ředitelka občan-
ského sdružení Dejme dětem šanci. Sama si založením organizace splnila svůj dlouholetý sen. Od dět-
ství se totiž setkávala se znevýhodněnými dětmi. Její maminka byla vychovatelka u dětí s vadami
sluchu, její prarodiče pracovali v rekreačním středisku svazu invalidů, kde se o prázdninách střídaly
děti s různými formami postižení. Celý život tak toužila pomáhat právě dětem, které mají ne vlastní
vinou ztížený start do života. Foto: Deník/Veronika Cézová

Díky Charitkám vykročí děti
z dětských domovů do života

Praha – Simona, Lucka, Jir-
ka, Ester, Josef nebo Tomáš. To
je jen několik jmen dětí, jejichž
budoucnost díky projektu Cha-
ritky získala konkrétnější a pří-
mější obrysy. I když si to mno-
zí z nás nedokáží představit, pro
děti z dětských domovů, které
se chystají na start do samo-
statného života, je i několik ti-
síc korun nezanedbatelnou
částkou. I taková jim může po-
moci zvládnout tento těžký a vý-
znamný krok.

Je to výzva především pro
velké firmy. Ty si, podobně ja-
ko nedávno jedna významná
nadnárodní společnost, či ces-
tovní kancelář pořádající zá-
jezdy do severní Evropy, mo-
hou pořídit originální reklam-
ní mentolky „Chartiky“ a tím
přispět na podporu dětí z dět-
ských domovů. A první plody

spolupráce jsou již zřejmé. Ře-
ditelka Charitek Miriam Ja-
nyšková nedávno předala de-
set procent z ceny mentolek ob-
čanskému sdružení Dejme dě-
tem šanci na projekt „podporuj
mě…“. Svůj díl podpory získal
i nadační fond Plaváček Deany
a Juraje Jakubiskových. A pří-
jemci, tedy děti jako Simona,
Lucka, Jirka, Josef, Tomáš ne-
bo Ester, si toho velice váží.

„Miluji florbal, hrával jsem
ho závodně, ale nyní mne čeká
maturita a mnohem větší sta-
rosti mi dělá otázka, jak se do-
káži postavit na vlastní nohy,
až opustím dětský domov…“ ří-
ká osmnáctiletý Jirka. Hned ale
dodává: „Moc děkuji za peníze,
které jsem díky Charitkám do-
stal, použiji je na financování
bydlení po opuštění dětského
domova.“ (jfk)

SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI (DDŠ) přebírá prostřednictvím
Charitek dar od velké nadnárodní společnosti. Na fotografii fotografii
zleva: Ivana Veselá (DDŠ), Michaela Chovancová (ředitelka DDŠ),
Miriam Janyšková (ředitelka Charitek). Foto: Charitky

Co jsou Charitky?
Charitky jsou mentolky či žvýkačky v patentovaném obalu. Firma si na
obal nechá natisknout své vlastní reklamní sdělení a mentolky používá
jako obvyklý reklamní předmět. Z ceny, kterou za výrobu zaplatí, je
prostřednictvím Charitek věnováno 10% na pomoc dětem do 18 let a
na podporu jejich rozvoje. Příspěvky jsou darovány jednotlivým ne-
ziskovým organizacím a ty je předávají přímo vybraným dětem či na vy-
brané projekty přímo děti podporující.

Více o projektu na www.charitky.com


