
 

Co se nevešlo:  

Březen 2012 

Festival pro Tibet  ve Svitavách 

Březen je měsícem, kdy se po celém světě hovoří o Tibetu. V klubu Tyjátr se ve středu 14.3. od 18.00 

uskuteční promítání tibetských filmů, např. Přechod přes Himaláj, dokument o tibetských dětech a 

jejich přechodu přes hranice do Indie, jejich dalším životě, snech a přáních. Diváci si mohou zakoupit 

také výrobky Tibeťanů a Tibeťanek, a to jak tento den v Tyjátru, tak po celý měsíc v MC Krůček. 

Výtěžek z akce bude poslán prostřednictvím spolupořádající organizace M.O.S.T. přímo do tibetské 

školy.  

Kurs efektivního rodičovství   

Kurs je určen pro rodiče, kteří chtějí porozumět lépe sobě i svému dítěti. Začíná v měsíci březnu a je 

rozdělen do pěti částí: Demokratická výchova, sourozenecké konstelace a cíle nevhodného chování; 

Povzbuzování, emoce, podpora a sebeúcta dítěte; Příslušnost problému a jeho řešení vhodnou 

komunikací – empatie a já-výrok; Logické důsledky namísto trestů; Rodina, její pravidla a hranice.  

Kurs vychází z pozitivního přístupu k dětem a je veden interaktivní metodou. Kurs je veden 

psycholožkou a certifikovanou lektorkou, pro rodiče je možnost výběru úterního odpoledne či 

čtvrtečního dopoledne, hlídání dětí zajištěno. Všechny další informace a přihlášky na 

mckrucek@gmail.com    Tým MC Krůček 

 

Svitavy přátelské rodině 

Svitavy, jakožto vítěz soutěže Obec přátelská rodině, pro rok 2012 připravily projekt Svitavy pro 

rodiny, který je zaměřen na podporu celé rodiny a týká se vzdělávání občanů, slaďování rodiny a 

práce, podporu kulturního a aktivního života a propagace prorodinných aktivit.  Konkrétně budou 

realizovány například počítačové kursy pro rodiče a seniory, besedy, přenášky, dětská hřiště, prvky 

podporujíc aktivitu v oblasti Brand u Rosničky,koncerty, divadla. Do přípravy projektu se aktivně 

zapojilo mnoho organizací, například Městská knihovna, Klub seniorů, MC Krůček, zapojena byla 

prorodinná a sociální pracovní skupina. V současné době se čeká na schválení projektu na MPSV. 

Veřejnost, která má zájem se seznámit podrobně s aktivitami projektu či se přihlásit na některý 

vzdělávací kurs, tak může učinit u koordinátorky projektu (kontakt v redakci NM).   

Monika Čuhelová 

 

 

 



 

Žáci se letos připravují se na přijímací zkoušky téměř ve všech krajích 

 Pardubice  (8. 2. 2012) Do 15. března mohou žáci devátých ročníků podávat přihlášky ke studiu na 

středních školách. Pardubický kraj v letošním roce už po druhé připravil jednotné přijímací zkoušky 

pro všech 49 krajem zřizovaných středních škol s maturitními obory vzdělání, přistoupil však 

k některým změnám. Na rozdíl od loňského roku letos  organizuje jednotné přijímací zkoušky už 

celkem 8 krajů včetně sousedních Královehradeckého a Vysočiny a dalších pět krajů nechává 

přijímačky na rozhodnutí ředitelů škol. První kolo přijímacích zkoušek se uskuteční 23. a 24. dubna. 

„Po jednání s řediteli škol a dalšími odborníky jsme v přijímacím řízení provedli některé úpravy,“ říká 

radní pro oblast školství Jana Pernicová. „Hlavní změnou je pevná bodová hranice pro přijetí žáků 

v dalších kolech přijímacího řízení, aby nemohlo docházet k tomu, že ředitelé v honbě za vyšším 

počtem studentů přijmou i žáky, kteří nesplňují studijní předpoklady,“ vysvětluje radní. 

Dodavatelem testů bude opět společnost SCIO a uchazeči o studium ve čtyřletých oborech vzdělání 

budou psát testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, uchazeče o 

studium na osmiletých gymnáziích čeká pouze test z obecných studijních předpokladů . 

Nově bylo sjednoceno také přidělování bodů za prospěch na základní škole na všech krajem 

zřizovaných gymnáziích. U nich je bodová hranice nutná pro přijetí stanovena ze všech získaných 

bodů, tedy bodů za testy, za prospěch ze základní školy a za další aktivity. 

Obchodní akademie a ostatní střední školy mají na rozdíl od gymnázií pevně stanoveno, kolik bodů 

musí uchazeč získat přímo v testech, aby mohl být přijat ke vzdělávání. Hodnocení prospěchu ze 

základní školy a hodnocení dalších aktivit stanovují samostatně ředitelé škol.  

Přijímací zkoušky nanečisto v letošním roce organizují samotné střední školy podle vlastního 

harmonogramu, většinou v průběhu března. Podrobná fakta a kritéria hodnocení najdete na 

http://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost a také na internetových stránkách jednotlivých škol.                                                                

          Jakub Rychtecký 

 

 

Darují krev, zdarma. Kraj přispěje na jejich ocenění 
 
Ústí nad Orlicí (6. 2. 2012) – Pardubický kraj v letošním roce podpoří bezpříspěvkové dárce krve 
částkou 100 tisíc korun. Dobrou zprávu sdělil v pondělí  radní Martin Netolický zodpovědný za 
zdravotnictví řediteli Úřadu OS ČČK Ústí nad Orlicí Jiřímu Preclíkovi.  Každý ze čtyř oblastních 
spolků Českého červeného kříže obdrží z krajského rozpočtu 25 tisíc korun.  

Příspěvek kraje je určen na každoroční oceňování bezpříspěvkových dárců krve, které 
provádí již od roku 1960  Československý, následně Český  červený kříž.  Pravidelní dárci 
obdrží Jánského plaketu, nebo Zlatý kříž, a to podle počtu odběrů.  V loňském roce převzalo 
v Pardubickém kraji ocenění 1638 dárců.  „Překvapilo mě, jak velké množství lidí je 



opakovaně  připraveno  poskytnout bezplatně cennou tekutinu a přispět tak k záchraně 
druhého člověka. Jen na Ústeckoorlicku je evidováno  616 dobrovolníků, kteří mají na svém 
kontě stovky odběrů,“ uvedl radní pro zdravotnictví Martin Netolický. Pardubický kraj si váží 
těch, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým a snaží se morálně tyto dárce ocenit. „Transfuzní 
služba ve vyspělých zemích je založena na principu národní soběstačnosti   a bezpříspěvkového 
dárcovství.  Symbolické ocenění má spíše morální hodnotu, přesto je vyjádřením vděčnosti za 
obětavost a vytrvalost,“ dodal radní Martin Netolický.       

Osvěta dárcovství  je jednou z rozšiřujících témat výuky první pomoci u dětí a mládeže s 
kterou začínají v Ústí nad Orlicí. „Ty jsou mnohem přístupnější a zábavným způsobem se jim 
dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu,  záchrana života a pomoc druhému. To, že 
seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, 
máme  ověřeno dlouholetou praxí,“ přiblížil ředitel Preclík principy projektu, jímž působí na  
širokou škálu dětí v české republice již několik desítek let.  

Přehled oceněných bezpříspěvkových dárců krve v Pardubickém kraji za rok 2011 medailemi 
profesora MUDr. Jana Jánského a Zlatým křížem 
 

 Okres 
Ústí nad Orlicí 

Okres 
Chrudim 

Okres 
Svitavy 

Okres 
Pardubice 

BRONZ 
10 odběrů 

236 106 120 190 

STŘÍBRO 
20 odběrů 

186 72 105 155 

ZLATO 
40 odběrů 

145 61 74 75 

ZLATÝ KŘÍŽ 
80 odběrů 

49 22 7 35 

Celkem 616 261 305 455 

Celkem 
Pardubický kraj 

1 638 

                                                                                                                                                        Jakub Rychtecký 

 

IX. ročník festivalu - TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ 

neděle 4. 3. – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč     

Mistrovské hudební dílo ve francouzském originále s českými titulky               

G. Bizet: Carmen – Moravské divadlo Olomouc                             

 neděle 11. 3. – 16 hodin, Muzeum Chrudim 

Orchestr, který zahajoval Pražské jaro 2011, s atraktivním programem 

A. Dvořák: Symfonie č. 6  D dur, op. 60  

E. Grieg: Klavírní koncert A moll                



M. I. Glinka: Předehra k opeře Ruslan a Ludmila             

Symfonický orchestr Pražské konzervatoře   

Dirigent: Miriam Němcová 

 neděle 18. 3. – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč 

Nejslavnější klasická opereta všech dob 

J. Strauss ml.: Netopýr   

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem 

 

Zpráva o činnosti Krizového centra J.J.Pestalozziho v roce 2011: 

V roce 2011 jsme zaregistrovali 296 uživatelů, což je o 131 uživatelů více než v roce 2010. Z toho 

počtu bylo 97 jednorázových uživatelů, což je ohromný nárůst oproti loňskému roku. Velký nárůst 

jsme zaznamenali i u anonymních uživatelů. Celkový počet poskytnutých intervencí za rok 2011 byl  

2013, což je téměř 100% nárůst oproti loňskému roku. Telefonickou krizovou linku využilo v loňském 

roce 39 uživatelů. E-mailové poradenství bylo poskytnuto 26 uživatelům. 

 

Nejčastějšími problémy uživatelů služeb našeho KC byla v roce 2011 zadluženost, díky které jsou na 

ně uvaleny exekuce. V těchto případech jsme uživatelům poskytovali pomoc při zjišťování výše dluhů, 

sepisování splátkových kalendářů a v neposlední řadě pomoc při oddlužení.  

O osobní bankrot požádalo v loňském roce celkem 19 uživatelů, což je dvakrát tolik než v předchozím 

roce, z toho 5 uživatelů z nějakých důvodů podání zrušilo, 2 bylo soudem zamítnuto, 8 uživatelům se 

na něm pracuje a 4 se povedlo uskutečnit a soudem schválit. Tito lidé jsou nuceni žít na dluh, jedním 

dluhem vytloukají druhý, často přicházejí o práci, objevují se problémy ve vztazích, v rodině a dotyčný 

se nachází na prahu svých sil. Spolu s dluhovou tematikou souvisí i poskytování právní pomoci 

uživatelům v krizi, sepisování žalob a návrhů, dohody o majetku, sepisování darovacích či jiných 

smluv. 

Dvojnásobný nárůst jsme zaznamenali u uživatelů, kteří přichází s rodinnými či výchovnými problémy. 

Pomáháme v rozvodových situacích, nově byl zájem i o párovou terapii. Probíhá u nás i Asistovaný 

kontakt, kdy dochází k předávání dítěte mezi matkou a otcem, či k běžnému setkání na neutrální 

půdě na nařízení soudu ve Svitavách nebo i na dobrovolné bázi, poskytujeme prostor pro bezpečné 

setkávání obou rodičů s dítětem, kdy rodiče nejsou schopni společně komunikovat.  

Svoje místo si našly i individuální konzultace s osobní problematikou. 

Nepatrný nárůst byl i uživatelů s problematikou domácího násilí. Společně s uživateli vypracováváme 

bezpečnostní plán, co dělat v případě přímého ohrožení agresorem. V další práci vycházíme vždy z 

potřeb toho konkrétního uživatele a z podmínek kde žije (finanční situace, bydlení, zaměstnání, 

rozvod, výživné, úprava styku s dítětem, apod..). 



Služby poskytujeme zdarma, v bezpečném a příjemném prostředí, uživatele respektujeme, 

nehodnotíme a nabízíme důvěru. Pracovník je připraven aktivně naslouchat a provázet uživatele v 

době jeho krizové situaci. Pracovní dobu je každý pracovník ochoten přizpůsobit potřebám uživatele. 

Všichni zaměstnanci krizového centra se i v roce 2011 aktivně zúčastňovali odborných seminářů, 

výcviků, kurzů a workshopů, čímž si rozšířili vědomosti, schopnosti a dovednosti. 

                                                                                                                                       Irena Valtová, vedoucí KC 

 

Tato fotografie patří ke článku Adoptovaný kamarád z Indie 

                                           Peter (uprostřed) s maminkou a sourozenci 

 

 

Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli 

Na dny 14. až 20. května připravuje Smetanova Litomyšl, o.p.s. festival dobrého jídla, pojmenovaný 

podle slavné hospodyňky a velké litomyšlské buditelky. Od pondělí do pátku se budou akce 

odehrávat především v restauracích, v sobotu a neděli pak na Smetanově a Toulovcově náměstí. 

V sobotu program zahájí průvod kuchařů od hrobu M.D.Rettigové na Smetanovo náměstí, kde budou 

po celý den prezentovat své umění slovutní kuchařští mistři i studenti hotelových škol Pardubického 

kraje, ve stáncích se představí nejlepší restaurace, producenti kvalitních regionálních potravin i 

výrobci nejrůznějšího sortimentu pro gastronomii. Návštěvníci budou moci ochutnávat, posuzovat, 

soutěžit, učit se kuchařským dovednostem, speciální kuchařská školička bude připravena i pro 



nejmenší. Na Toulovcově náměstí souběžně proběhne oblastní kolo Mistrovství České republiky ve 

vaření kotlíkového guláše. V neděli festival uzavře společný oběd - sváteční husička - v restauraci 

„s nejvyšším stropem“, na Smetanově náměstí. Slavností se mohou zúčastnit restaurace, výrobci 

produktů a všeho, co s gastronomií souvisí. Podmínky účasti naleznou na www.gastroslavnosti.cz. 

 

 


