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Plné znění zpráv		3

Projekt šance

Aha!
Celebrity bojují za Dům Šance
30.4.2008    Aha!    str. 7   Aktuálně
    (son)    Projekt šance    
PRAHA - Petr Janda (65), Petr Muk (42) a Petr Novotný (60) se stali kmotry nově otevřené pracovní terapeutické dílny v alternativním provozu Domu Šance. Byli ale také bohužel svědky konfliktu mezi tímto domovem a radnicí Prahy 5, která tomuto občanskému sdružení chce vypovědět nájemní smlouvu a vystavět tu mateřskou školku.
	“Nejspíše to je komunikační problém, který se budou muset snažit vyřešit obě strany. Já se pokusím udělat vše pro to, aby netrpěli lidé, kterým Dům Šance poskytuje zázemí a práci,” vyjádřil se k problému Novotný, který stejně jako jeho spolukmotři nevěděl, že se vůbec něco takového děje. “Zpíval jsem zde na jedné akci a od lidí ze sdružení jsem si koupil krásný obraz. Dodnes mi visí doma na stěně. Rád bych tedy, aby vše dopadlo dobře,” nechal se slyšet Petr Muk, který na setkání dorazil o něco později, protože vezl svou dcerku Noemi ke kožnímu lékaři s nepříjemným ekzém na těle.

Foto popis| Petr Novotný, Petr Muk a Petr Janda se stali kmotry nové dílny Domu Šance.
Foto autor| Foto Aha! - Kateřina Kalibánová


Blesk
Muka zdržela vyrážka
30.4.2008    Blesk    str. 11   Společnost
    (hec)    Projekt šance    
PRAHA - Petrové Novotný (59), Janda (65) a Muk (43) pokřtili včera chráněnou dílnu Projektu Šance pečujícího o děti, které dosud živila ulice. Bohulibý počin se však nakonec změnil ve slovní přestřelku mezi mluvčím starosty Prahy 5 Milana Jančíka a představiteli Šance.
Ti totiž od městské části dostali výpověď, takže sotva otevřená chráněná dílna se zřejmě bude muset brzy stěhovat. To však nijak neohrozilo podporu, kterou Šanci včera přišli vyjádřit zmínění umělci. Petr Muk dokonce dorazil se zpožděním rovnou od lékaře s dvouletou Noemi. Trpí vyrážkou a rodiče měli strach, nemá-li atopický ekzém.
	“To ji musíte aspoň jednou za týden umýt,” utahoval si z Muka jeho kamarád Ivan Douda, který na akci reprezentoval Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Ránu od starostlivého otce nedostal, Muk byl především rád, že nejde o nic vážného.

Foto popis| Kmotři dílny Petrové Novotný, Muk a Janda. Novotný sám před devíti lety dítě adoptoval. “Příběh syna byl tak děsivý, že jsem ho neprozradil ani své ženě. Ale nikdy jsme nelitovali,” říká Novotný.
Foto autor| Foto Blesk - Jiří Hadač


ČT 1
Koordinátoři Projektu Šance se musí vystěhovat
29.4.2008    ČT 1    str. 3   19:25 Události v regionech - Praha
        Projekt šance    

Eva SOUHRADOVÁ; moderátorka
--------------------
Stěhovat se musí koordinátoři Projektu Šance. Radnice Prahy 5 jim ukončila nájemní smlouvu v domě v Nepomucké ulici. Tady pracovníci pomáhají mladým lidem z ulice, kteří se živili prostitucí. Teď říkají, že se jich chce radnice zbavit. To úředníci popírají.

Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Po oficiálním otevření pracovní terapeutické dílny pro děti ulice bude zřejmě brzy následovat její stěhování. Radnice Prahy 5 říká, že Projekt Šance svou šanci promarnil, nekomunikoval a radnice chce dát budovu bývalé školky zpátky k dispozici dětem.

Radovan MYSLÍK; mluvčí, MČ Praha 5
--------------------
Nemáme informace o tom, že by ten projekt skvělý a fungoval, nemáme zprávu o činnosti a výpověď padla právě z toho důvodu, že chceme navrátit tomu objektu původní funkci.

Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Dílna má za sebou rok zkušebního provozu a podle koordinátora projektu je úspěšná. Komerčně sexuálně zneužívaným nabízí možnost přivydělat si výrobou tužek.

László SÜMEGH; koordinátor Projektu Šance
--------------------
Hlavně dát jim smysl dne, klienti děkují za každý den, že neblbnou, že mají smysl dne, učí se pomalinku sociálním návykům.

Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Do Domu Šance dochází i Radek. Na ulici ho v osmnácti vyhodil otec a ke komerčnímu sexu ho dohnal hlad. Jinou práci se záznamem v rejstříku nesehnal. Šance mu pomáhá hlavně psychicky.

Radek; klient Projektu Šance
--------------------
To je taková malá rodina, no, László je vlastně takový tatínek, kterého jsem neměl. No, vedoucí mě bere takovýho, jaký jsem.

Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Postup radnice Prahy 5 kritizuje nejen radniční opozice. Za Projekt Šance bojuje i ministryně pro lidská práva.

Džamila STEHLÍKOVÁ; ministryně pro lidská práva a národnostní menšinu /SZ/
--------------------
Já budu určitě komunikovat s radnicí v Praze 5, oslovím je dopisem a myslím si, že je zde naděje, že bude poskytnut náhradní prostor.

Tereza KRUČINSKÁ; redaktorka
--------------------
Projekt Šance musí budovu v Praze vyklidit do konce července. Do té doby chtějí jeho koordinátoři sehnat nové prostory.


Haló noviny
Bude ŠANCE bez šance?
30.4.2008    Haló noviny    str. 4   Z DOMOVA
    (fr)    Projekt šance    
PRAHA-Radost i smutek,tak lze charakterizovat včerejší otevření pracovní terapeutické dílny v Domě Šance. Současně s nemalými finančními dary totiž Projekt Šance obdržel doporučeným dopisem také výpověď z nájmu od vedení radnice Prahy 5.
	Svědky obojího byli vedle novinářů i ministryně pro lidská práva a kulturní menšiny Džamila Stehlíková (SZ), kmotři dílny Petr Janda,Petr Muk a Petr Novotnýa další významné osobnosti. Místo pozvaného starosty Prahy 5 Milana Jančíka (ODS)dorazil jen tiskový mluvčí radnice Radovan Myslík.
	Zkušební provoz dílny pro »děti ulice«,jež byly komerčně sexuálně zneužívány,byl zahájen již loni,vbrzku však nepostačil zájmu klientů. »Klienti,kteří práci dlouhodobě odmítali,se nyní rozčilují,když zaspí,že do dílny přišli pozdě. A to je nášcíl -aniž si toho všimnou,vzbudit v nich běžné sociální návyky,postupně pak i daňové poplatníky,«říká koordinátor Projektu Šance László Sümegh. Dílna je výchozím bodem,z něhož mohou děti ulice nalézt pracovní uplatnění a začlenit se tak zpět do společnosti. Řada z těchto mladých lidí,kteří poznali v lepším případě jen kojenecký ústav a dětský domov a jsou mnohdy i tělesně nebo duševně postižení,tak mohou dokázat,co v nich je.
	»Není umění dát člověku v nouzi najíst,umění je naučit ho na jídlo si vydělat,«míní Sümegh. Ministryně Stehlíková vyzdvihla ojedinělost projektu a trpělivou,dlouhodobou práci streetworkerů.»Je to riziko pro Prahu,která se stává stále více cílem sexuálního turismu,«řekla.
	O to větším šokem pro všechny bylo doručení dopisu radnice ohledně výpovědi z nájmu. Mluvčí na tiskové konferenci tvrdil,že Šance s radnicí nekomunikuje. Předseda kontrolního výboru Ondřej Velek (SZ)však poukázal,že pan mluvčí je zřejmě ve funkci příliškrátkou dobu,než aby postřehl všechny výzvy Projektu Šance, jež byly ostatně zveřejněny na webových stránkách. Petr Novotnýzareagoval tím,že věří,že »městská část nabídne Šanci něco lepšího,až nejlepšího«. Na to začal Sümegh mávat bílým kapesníkem na znamení,že nechce válku s radnicí. Mikrofonu se chopil Petr Janda a zeptal se mluvčího:»Proč tedy jste vůbec tu výpověď dali?Co tady má být dál?«Viditelně znejistělý Myslík odpověděl::»Nesouhlasíme s přestavbou,jak ji Šance plánuje. Tento objekt by měl opět sloužit předškolním dětem jako dříve.«Připustil nicméně,že do září to stihnout nelze. Šance má výpověď k 31.7. 2008. Sümegh se včera odpoledne v Radiožurnálu vyjádřil,že bude zřejmě nutno hledat nové prostory.


Lidové noviny
Prostituti mají dílnu, ale ne nadlouho
30.4.2008    Lidové noviny    str. 6   Metropole/Praha
    mas    Projekt šance    
PRAHA Středisko Naděje, které pracuje s dětskými prostituty, včera slavnostně otevřelo terapeutickou dílnu. Ta ale dlouho nevydrží. Od Prahy 5 včera sdružení oficiálně obdrželo výpověď z nájmu.
	Neziskové sdružení Projekt Šance, zřizovatel střediska Naděje, zajišťuje preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež. Soustavně se stará o dvacet čtyři zneužívaných dětí a mladistvých.
	V nájmu v bývalé školce na Praze 5 bylo středisko již pátým rokem. “Prací v dílně a vůbec docházením do centra zdolávají klienti svůj Mount Everest,” popisuje hlavní terapeut a organizátor občanského sdružení Projekt Šance László Sümegh princip léčby. Práce v dílně se navíc setkala během zkušebního provozu s velkým zájmem klientů, kteří nyní převyšují počet nabízených míst.
	Starosta Milan Jančík však vidí za prací sdružení málo výsledků. “Chybí prokazatelné výsledky. Zajímá nás, kolika občanů z Prahy 5 či z celého hlavního města se projekt dotkne. Pronájem městského majetku pro neziskové organizace neznamená, že její činnost v hledáčku úředníků skončí v momentě podpisu smlouvy o nájmu,” vyjádřil se ve stanovisku starosta Jančík.
	“Dnešním dnem budeme hledat jiné místo pro středisko Naděje, Provoz nyní poběží až do konce tříměsíční výpovědní lhůty,” řekl včera terapeut László Sümegh. Zatím ale neví, jak dál.
	Výpověď z nájmu podle terapeuta nejhůř nesou klienti. “Poprvé dostali šanci a důvěru. Nyní se ptají, co bude dál, a zase ničemu nevěří,” popisuje situaci Sümegh.
	Již dříve chtěl Projekt Šance budovu odkoupit, což radnice zamítla. Vlastnit bývalou školku je totiž strategickým záměrem městské části Prahy 5. “Potřebujeme mít dům v záloze, kdyby se změnila demografická situace,” řekl Jančík.

Foto popis| Nebudou mít kam jít. Zneužívaná mládež přijde o středisko v Praze 5, kde měla šanci na pomoc
Foto autor| Foto LN - Viktor Chlad

Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání

Regionální mutace| Lidové noviny - Čechy


Metro
Děti bez Šance
30.4.2008    Metro    str. 2   Domov
    Alena Hechtová    Projekt šance    
Nechávaly si platit za sex, mají opět skončit na ulici

Vstává od stolu a mává bílým ubrusem. Zakladatel Projektu Šance László Sümegh při oficiálním otevření terapeutické dílny dostává výpověď z nájmu.
PRAHA Viditelně zaskočený je kmotr akce, zpěvák Petr Janda. Projekt pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež upadl v nemilost u radních Prahy 5.
	Otevření terapeutické dílny v rámci Projektu Šance včera nabralo hned na začátku nečekaný a dramatický spád. Doručovatel před zraky účastníků slavnostní akce přinesl dopis z úřadu Prahy 5 - oznamoval výpověď z nájmu ke konci července. “Důvod výpovědi uveden není,” řekl zakladatel projektu László Sümegh a začal mávat bílým ubrusem, který byl momentálně po ruce. “Nechceme s radnicí bojovat, proto bych byl rád, kdyby viděli tenhle improvizovaný prapor,” řekl. Mluvčí Prahy 5 Radovan Myslík se odvolává na to, že se úředníci chtěli podobné situaci vyhnout. “Nezbylo nám nic jiného než obsílku předat až na tiskové konferenci, poněvadž ji nikdo nechtěl 14 dnů převzít. V budově chceme časem otevřít školku,” řekl.
	Vyvolal pouze vlnu nesouhlasu. Jediný, kdo nakonec zůstal optimistou, byl druhý kmotr projektu, bavič Petr Novotný: “Věřím, že se na radnici nakonec domluví a nabídnou řešení těmto lidem, kteří by se jinak museli vrátit na ulici.”

***

Dílna na pomoc Po ročním zkušebním provozu se včera oficiálně otevírala dílna, kde lidé z ulice sestavují propisky: “Za jednu máme 1,50 Kč, ale někdo jich udělá i 500.”

“Nekomunikují s úředníky. Proto mají výpověď.” Radovan Myslík, mluvčí P-5

Foto popis| Streetworker László Sümegh ukazuje včerejší výpověď z domu.
Foto autor| MAFA

O autorovi| Alena Hechtová, alena.hechtova@metro.cz

Ptáme se...
30.4.2008    Metro    str. 2   Domov
    (ahe)    Projekt šance    
zpěváka Petra Jandy, kmotra Projektu Šance

* Proč jste se stal kmotrem projektu pro sexuálně zneužívané lidi z ulice?

	Podobné případy se mě dotýkají, snad i proto, že jsem měl ve svém dětství štěstí na dobrou rodinu. Nemohl bych s takovými lidmi a osudy pracovat, protože bych pak nemohl spát. Snažím se proto pomáhat jinak. Neznamená to ale, že jen někde zazpívám - proto jsem se stal kmotrem.

* Co říkáte na to, že dnes při slavnostním otevření terapeutické dílny přišla výpověď z nájmu?

	Vůbec to nechápu a nerozumím tomu, zaskočilo mě to a je to vidět. Vždyť nezazněl ani jeden jediný pádný důvod, proč se tak stalo.

* Rockeři jsou ale tvrďáci...?

	Jak vidíte, vždycky to neplatí.

Foto popis|


Mladá fronta DNES
Děti ulice mohou pracovat v dílně
30.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Praha
    (mhe, čtk)    Projekt šance    
Košíře - Nová terapeutická dílna pro “děti ulice” se včera otevřela v budově bývalé školky v Nepomucké ulici v Praze 5.
	Dílnu vybudovalo sdružení Projekt Šance, které se stará o sexuálně zneužívané děti a oběti obchodování s lidmi.
Otázkou však zůstává, jak dlouho bude dílna v budově školky fungovat. Radnice Prahy 5 trvá na výpovědi, kterou sdružení Projekt Šance dala. Podle radních neslouží objekt účelu, k němuž byl původně pronajat.

Foto autor| FOTO: MAFA - JIŘÍ KOŤÁTKO

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha


Pražský deník
Šance otevřela dílnu pro děti ulice
30.4.2008    Pražský deník    str. 5   Z metropole
    PETR KUPEC    Projekt šance    
Praha/ Třiadvacetiletý Jirka Kropek se už od svých sedmnácti protlouká drsným životem. Pochází ze severní Moravy, ale utekl od otce a od té doby je z něj dítě pražské ulice.
	“Kamarád mi řekl o možnosti, jak si vydělat aspoň na bydlení, tak tu teď chci pracovat,” svěřil se Jirka, jeden z mladých účastníků pracovně terapeutické dílny. Montování propisovaček jemu i desítkám dalších dává šanci na nový život.
	Jenže o ní asi zase rychle přijde. Slavnostní otevření pracovně terapeutické dílny bylo včera v Domě Šance na Smíchově nejspíš zároveň rozlučkou Projektu Šance s budovou v Nepomucké ulici.

Projekt dostal výpověď

Dům, který má sloužit jako centrum integrace komerčně sexuálně zneužívaných dětí do společnosti, totiž musí Šance do července opustit. Radnice Prahy 5 dala sdružení začátkem dubna výpověď.
	“Dát nám výpověď teď, když otvíráme dílnu pracovní terapie, to je od vedoucích představitelů Prahy 5 krok, který se snad ani nedá slovy pojmenovat,” rozohnil se koordinátor Projektu Šance a streetworker Lászlo Sümegh.
	Za setrvání projektu v současné budově se postavila také ministryně Džamila Stehlíková, která se otevření dílny osobně zúčastnila.
	“Zvláště v Praze je fenomén dětí ulice už od devadesátých let velkým problémem a Šanci se dařilo a daří vracet tyto děti zpátky do normální společnosti,” prohlásila Stehlíková.
	Vedení páté městské části tvrdí, že sdružení nevykazuje dostatečnou aktivitu. “Nelíbí se nám, jakým způsobem objekt využívali, několikrát jsme provedli kontroly a zástupce Šance na naše výhrady upozorňovali. K nápravě ovšem nedošlo, ” řekl starosta Milan Jančík.

Zájem klientů stoupá

Radnici Prahy 5 se nelíbil stav objektu, stejně jako údajně malý počet klientů.
	S tím ale zástupci Šance nesouhlasí. “V březnu u nás bylo 318 klientů, jejich zájem se stále zvyšuje,” uvedl Sümegh.
	Jen za první tři měsíce letošního roku vyplatila Šance klientům pracovní dílny za odvedenou práci téměř 100 tisíc korun. Že mají aktivity Šance budoucnost, dokazuje i finanční dar půl milionu korun, který sdružení včera předala agentura Start People.

Sdružení se nevzdává

“Šanci fandíme, její aktivity jsou chvályhodné, ale nevidíme důvod, proč by měl být jejich dům zrovna na území Prahy 5,” prohlásil mluvčí radnice Prahy 5 Radovan Myslík. Podle starosty Jančíka poskytuje Praha 5 neziskovému sektoru dostatek jiných prostor za příznivé ceny. Výpověď tedy ani po otevření dílny nestáhne.
	“Tato absurdní akce na tom nic nezmění,” uvedl Jančík s tím, že Praha 5 chce mít budovu v záloze, kdyby se změnil demografický vývoj a dům měl opět sloužit jako školka.
	Šance se sice naděje na setrvání v Nepomucké ulici nevzdává, ovšem počítá i s nejhorší variantou.
	“Nemůžeme čekat zázrak od lidí, kteří se takto rozhodli ve jménu své vládnoucí síly. Doufáme proto, že najdeme náhradní prostory, kam budeme moci Dům Šance přestěhovat,” dodal Sümegh.

Region| Střední Čechy


Prima TV
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Ladislav HRUŠKA; moderátor
--------------------
Dům Šance pro děti z ulice je v ohrožení. Radnice Prahy 5 mu vypověděla nájem. Odůvodnění mají radní jednoduché. Pomáhal prý málo lidem.

Zuzana WALTEROVÁ; redaktorka
--------------------
Dům Šance se ale brání. "Nečinní nejsme, dokonce jsme dnes otevřeli další část projektu, a to terapeutickou dílnu."

László SÜMEGH; autor Projektu Šance
--------------------
Díky tý dílně se jim zlepšuje život, to znamená, že to, co tady si vydělají, z toho každý se snažil zabezpečit si bydlení.

Zuzana WALTEROVÁ; redaktorka
--------------------
Klienti Domu Šance jsou povětšinou lidé, kteří si v minulosti vydělávali především prostitucí. Že je proto podobné zařízení důležité, je nesporné. Městská část je ale jiného názoru.

Radovan MYSLÍK; mluvčí Úřadu Městské části Praha 5
--------------------
My jsme o Projektu Šance skutečně neměli žádné informace.

László SÜMEGH; autor Projektu Šance
--------------------
Stačí jenom kliknout na internetové stránky a všechno si můžete přečíst, veškerou komunikaci.

Zuzana WALTEROVÁ; redaktorka
--------------------
A právě kvůli údajné chybě v komunikaci se radní rozhodli vyhodit organizátory z objektu. To se ale nelíbí vládě.

Džamila STEHLÍKOVÁ; ministryně pro lidská práva
--------------------
Tyto projekty měly mít větší podporu ve státní grantové politice, v politice Evropské unie, protože opravdu jsou zaměřené na nejrizikovější část populace.

Zuzana WALTEROVÁ; redaktorka
--------------------
Ministryně Stehlíková by se celým případem ráda zabývala detailněji. Pošle prý dopis městské části a osloví i expertní skupinu, která celý případ rozebere.
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Nejobsáhlejším obrazovým rukopisem středověké Evropy je takzvaná Velislavova bible, označovaná za předchůdce dnešního komiksu. Nakladatelství Archa 90 vydalo její faksimili.

Kniha vyšla v limitované edici 69 kusů, z nichž každý stojí 149 tisíc korun. Patnáct kusů z nákladu jde na český trh, ostatní exempláře budou k dispozici zahraničním zájemcům. Jeden výtisk věnovalo nakladatelství charitativnímu projektu Šance, který jej pravděpodobně vydraží a výnos použije na záchranu sexuálně zneužívaných dětí.

Na rozdíl od první faksimile Velislavovy bible, kterou vydala Archa 90 už vloni v nákladu 799 kusů (z toho 199 pro Česko) a o kterou byl podle zástupců nakladatelství velký zájem, se aktuální vydání v maximální možné míře přibližuje originálu. Na výrobu knihy byl použit speciální ruční papír, složením podobný papíru ze 14. století, který vyrobila ruční papírna ve Velkých Losinách. Rukodělnou prací je i vazba a kování, stejně jako dřevěná etuje z masivního ořechového dřeva, ve které je rozměrná kniha uložena. "Cizorodou" součástí výroby tak byl jen ofsetový tisk.

Velislavova bible vznikala v Praze mezi léty 1320 1347 a podílelo se na ní pravděpodobně šest tvůrců, které odborníci napočítali podle rozdílného rukopisu textu a obrazové složky. Pojmenována je podle iniciátora vzniku, pražského kanovníka a notáře Jana Lucemburského a později Karla IV.

Obsahem Velislavovy bible jsou mimo jiné biblické knihy Genesis, Exodus či Daniel, dále cyklus o Antikristovi, Apokalypsa, Skutky apoštolské a navíc cyklus o českých patronech sv. Václavu a sv. Ludmile. V malířském rukopisu se projevují některé romantizující prvky a zároveň názvuky pozdějšího vývoje, ústícího v takzvaném krásném slohu.

Originál Velislavovy bible, v níž se většina obrazů objevuje zároveň s popisky a příležitostně i jmény postav, což některé historiky vede k jejímu označení "středověký komiks", je v majetku české Národní knihovny. Jeden z prvních výtisků faksimile věnovalo nakladatelství v březnu v Moskvě také ruskému patriarchovi Alexandru II.

Faksimile Velislavovy bible je součástí edice Miraculum Octavum Mundi (Osmý div světa). V jejím rámci se na podzim letošního roku objeví další faksimile, a to rukopisu Kniha hodinek knížete Rohana (přirozeně se nejedná o hodinky ve smyslu měřičů času, nýbrž hodinové modlitby). Vznikly před rokem 1500, jsou vyzdobeny 23 miniaturami a 11 figurálními iniciálami. Náklad faksimile bude 868 výtisků zdobených zlatou fólií.

Dalším plánovaným svazkem Archy 90 bude na podzim 2009 faksimile takzvaného Codexu Bodley, považovaného za jeden z nejdůležitějších rukopisů z Mexika, vzniklých ještě před jeho dobytím Španěly v roce 1509. Je jednou z nejlepších ukázek mexického obrázkového písma, originál rukopisu je uložen v Oxfordské univerzitní knihovně. Právě ve spolupráci s ní české nakladatelství vydání faksimile připravuje.
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