
Na Benešovce probírali první pomoc. Blíží se prázdniny

Pardubice – Blížící se letní
prázdniny zohlednila ve svém
vyučování Základní škola Be-
nešovo náměstí. V pondělí pro
žáky z prvních stupňů připra-
vila na pozemcích školy kurzy
první pomoci.

Zapojila se do nich Střední
zdravotnická škola Pardubi-
ce, Červený kříž i pardubická
záchranná služba.

Když nedýchá
„Na jednotlivých stanovištích
s dětmi probíráme základy

první pomoci v praxi,“ přiblí-
žila Iva Ročková, učitelka
Střední zdravotnické školy
Pardubice.

Jak se masíruje
Nad figurínou s dětmi pro-
cházela postup, kdy narazí na
člověka, který nedýchá.

„Jestli dýchá, poznáme tak,
že mu dáme ruku nebo tvář
před ústa, jestli ucítíme proud
vzduchu. Také by se zvedal
hrudník,“ vysvětlila Iva Roč-
ková posluchačům.

Děti správně vědí, že pokud
osoba opravdu nedýchá,
musejí začít oživovat. Dokon-

ce si někteří vzpomenou i na
správný poměr – dvě vdech-
nutí a třicet stlačení.

„Položíme ruce na sebe do-
prostřed hrudníku a hranou
dlaně začneme stlačovat. Kdy
ale můžeme přestat,“ zeptala
se Iva Ročková.

Dvě obtížnosti
První odpověď, která děti na-
padne, je: nesmíme. „To není
tak úplně pravda, přestáváme
až ve chvíli, kdy dorazí zá-
chranáři nebo když dotyčný
začne dýchat sám,“ upřesnila
Iva Ročková dětem.

Dvě figuríny, na kterých

žáčci masáž srdce zkouší,
představují dospělého člově-
ka a dítě. „Na té menší mi to
mačkání šlo lépe. Nevím, jest-
li bych měl dost síly i na do-
spělého člověka,“ řekl po zku-
šenosti třeťák Aleš Kristl.

Další dovednosti
Kromě masáže srdce se žáci
učí i další praktické doved-
nosti. „Probíráme s nimi za-
stavení krvácení, uložení do
stabilizované polohy, co má
být v lékárničce, ale i to, jak
přivolat záchrannou službu a
komunikovat s operátorem,“
uzavřela Iva Ročková. (sejk)

Zaujalo nás

Podnikatelský plán
fondu terčem kritiky
Proč projekt zpracovávaly externí firmy, divil se zastupitel Krejčíř

Pardubice – Do vedení Roz-
vojového fondu Pardubice se
na včerejším jednání zastupi-
telstva pustil opoziční zastu-
pitel za ODS Alexandr Krej-
číř. „To management Rozvo-
jového fondu Pardubice není
schopen vypracovat vlastní
podnikatelský plán, že ho mu-
sí nechat zadávat externí fir-
mě? Po rozsáhlé debatě na Ra-
dě města Pardubic navíc došlo
ke stažení tohoto bodu z pro-
gramu jednání s tím, že pod-
nikatelský plán fondu musí
být přepracován. Bude ho opět
doplňovat externí firma? Co s
ním bude dál? Nebudou to jen
další vyhozené peníze,“ zeptal
se na úterním zastupitelstvu
Alexandr Krejčíř přímo ředi-
tele fondu Martina Charváta.

Nejsou to vyhozené
peníze, říká ředitel
„Podnikatelský plán stál 23 ti-
síc korun hrubého. Za stejnou
částku jsme pořídili také mar-
ketingový plán, který posuzo-
val naši společnost z hlediska
jeho vnímání ve městě,“ rea-
goval Martin Charvát.

„Nejsou to žádné velké pe-
níze. Bylo pro nás určitě pří-
nosem, že ho vypracovaly ex-
terní společnosti, protože nám
dají obraz o rozvojovém fondu
zvenčí,“ dodal ředitel fondu.

„Je pravdou, že podnikatel-
ský plán byl z jednání Rady
města Pardubic stažen. Pro-
jednali jsme to v představen-

stvu. Připomínky ze strany
vedení města budou do nové
podoby zapracovány mnou
osobně, žádnou externí fir-
mou. Náklady se tak zvyšovat
nebudou. Nový podnikatelský
plán pak projednáme znovu v
zářijovém představenstvu,“
vysvětlil Martin Charvát.

„Když byl podnikatelský
plán Rozvojového fondu pro-
jednáván na Radě města Par-
dubic, tak se její členové ne-
přihlásili k vizi, kterou obsa-
hoval. Podle ní by měl fond
převzít sportoviště v majetku
města. V tomto případě jsme
došli k rozkolu. Proto jsme se

dohodli, že plán bude upra-
ven,“ upřesnila primátorka
Pardubic Štěpánka Fraňková.

Musí zohlednit i
současné zákony
„Určitě bude potřeba v podni-
katelském plánu zohlednit i
aktuálně platnou legislativu.
Je jasné, že fond je v tuto chví-
li plně závislý na finančním
toku města. V tom vidíme
možné problémy, i ve vztahu k
některým nálezům antimo-
nopolního úřadu. Uvidíme, co
bude s rozvojovým fondem
dále,“ dodala primátorka. (td)
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Díky projektu Comenius se gymnazisté „otrkali“ v zahraničí

Pardubice – Na začátku byl
nápad dvou studentů Gymná-
zia Dašická, který přednesli
své učitelce angličtiny. Na
konci byla úspěšná spoluprá-
ce se školami z Turecka, Vel-
ké Británie, Itálie, Rakouska,
Bulharska a Portugalska, na-
víc s příslibem možnosti dlou-
hodobých studijních pobytů
gymnazistů v zahraničí. A to
vše díky projektu Partnerství
škol – Comenius.

Hledali téma
„Ocenila jsem iniciativu stu-
dentů, které by školství mělo
jít naproti. Začala jsem tedy
hledat téma projektu a part-
nera, který by s námi do toho
šel,“ vzpomínala učitelka an-
gličtiny na Gymnáziu Dašic-
ká Kateřina Ulbrichová, jak
projekt vznikal. Zhruba po
týdnu volání z pardubického
„gymplu“ vyslyšeli v Turec-
ku. „Turecká strana vymys-
lela téma projektu. Tím se sta-
la Řeč těla, respektive rozdíly

v neverbální komunikaci me-
zi Evropany a Turky, na který
jsme dostali grant od Evrop-
ské unie,“ vysvětlila Kateřina
Ulbrichová.

V říjnu 2012 se tak mohla
uskutečnit první zahraniční
cesta studentů gymnázia do

tureckého města Konya.

Sváteční Turecko
„Turecko bylo velmi specific-
ké, žáci a učitelé měli k sobě
úplně odlišný, méně formální
vztah než tady,“ sděloval své

dojmy z Turecka účastník
projektu Comenius Vladimír
Kreiža. „Navíc jsme se v Tu-
recku ocitli zrovna v době
svátku Kurban Bayrami, při
kterém padne za oběť spousta
ovcí a koz. V chudších částech
města je dokonce zabíjeli pří-

mo na ulici a rovnou prodá-
vali podobně jako u nás kapry
na Vánoce,“ podělil se o své zá-
žitky ze zajímavé studijní ces-
ty Vladimír Kreiža.

Dalším cílem gymnazistů se
půl roku po Turecku stal brit-
ský Maidstone, za další půlrok

studenti vyrazili do italského
města Legnano, které leží
kousek od Milána.

„V Anglii nás překvapilo
moderní vybavení tamní ško-
ly. Itálie byla zase zajímavá v
tom, že jsme bydleli v rodi-
nách a mohli jsme si tak vy-
zkoušet odlišný životní styl a
denní režim,“ vyjmenovával
Vladimír Kreiža.

Pobyty gymnazistů v za-
hraničí skončily letos v květ-
nu, kdy studenty přivítali ve
vídeňské International Busi-
ness College.

Dvojjazyčná Vídeň
„Hodiny na vídeňské škole by-
ly dvojjazyčné. Jeden učitel
vždy vyložil látku v němčině,
po něm ji doplnil rodilý mluv-
čí v angličtině. Díky tomu tak
rakouští žáci neměli s anglič-
tinou žádné potíže,“ řekla stu-
dentka Zuzana Blehová.

Projekt zakončí vydání bro-
žury o řeči těla, na které se po-
dílely všechny partnerské
školy. Brzy se objeví také na
webu www.turkisheubody-
languages.com. (zlu)

Všimli jsme si

Diskotéka s Pavlem Cejnarem
v Domově pod Kuňkou
Ráby – Dnes od 15 do 18 hodin
se v Domově pod Kuňkou
uskuteční druhý ročník zá-
bavného odpoledne nazvané-
ho Diskotéka s Pavlem Cejna-
rem. Akce se koná pod širým
nebem, ovšem v případě ne-
příznivého počasí je připra-
vena i „mokrá“ varianta.

Přítomni budou uživatelé
sociálních služeb nejen z Do-
mova pod Kuňkou, ale pozvá-
ní přijali i jejich přátelé ze
dvanácti dalších obdobných
zařízení z Pardubického a
Královéhradeckého kraje.

Celým odpolednem bude
provázet slovem i hudbou zná-
mý rozhlasový i televizní mo-
derátor PAVEL CEJNAR (na
snímku). Této akce se podle

odhadů zúčastní na 150 uživa-
telů ze zařízení sociálních slu-
žeb východních Čech. (zlu)

Potěšilo nás

Neuniklo nám

Velvyslanec Peru besedoval na Střední
odborné škole cestovního ruchu
Pardubice – Velvy-
slanec Peru Julio
Ubillús Ramírez na-
vštívil pardubickou
Střední odbornou
školu cestovního ru-
chu. Vzácný host
přiblížil běžný život
v Peru, ale i paměti-
hodnosti a přírodní,
kulturní a klimatic-
ké podmínky tohoto
exotického státu.
Studenti měli možnost seznámit se s bohatými dějinami Peru,
od národa Inků až po současnost. Poté následovala diskuze. Vše
se odehrávalo ve španělském jazyce, a tak si mohli žáci prově-
řit, co se ve škole naučili a zjistit, jestli by při návštěvě této ji-
hoamerické země obstáli. (kd)

Bezdomovec se
v trafostanici
ukryl tak, že
vyhodil elektřinu
pro část města
Pardubice – Do areálu bývalé
Tesly v Pardubicích vyjížděli par-
dubičtí strážníci. „Požádali nás o
to energetici, kteří měli podezře-
ní, že výpadek elektřiny ve značné
části Pardubic způsobil neopráv-
něný zásah do trafostanice v
tomto objektu. Na místě skutečně
byly slyšet nějaké zvuky z ozna-
čeného objektu,“ popsala tisková
mluvčí pardubických strážníků
Lenka Uskobová.

I když objekt zvenčí vypadal,
že není narušen, energetici zjistili,
že dovnitř do objektu se stejně ne-
dostanou. Zjistilo se totiž, že do
zámku na trafostanici nesedí
energetikům klíče. Někdo původní
zámek odstranil a nahradil jej
vlastním. Strážníci proto objekt
obklíčili a cizí zámek přestřihli.

„Strážníci poté s energetiky
vstoupili do objektu, kde nalezli
mobilní telefony a dále pak nářa-
dí, které, jak se později ukázalo,
patřilo pachateli,“ nechala se sly-
šet mluvčí strážníků.

„Na první zběžnou prohlídku se
zdálo, že v objektu nikdo další ne-
ní, ale po důkladném prohledání
se úspěch dostavil. Pachatel byl
schovaný v rozvodné skříni, kde
se nacházely pojistky, jističe a dal-
ší elektrozařízení. Muž byl dů-
kladně ukrytý v horním rohu skří-
ně, kde nebyl na první pohled vi-
dět,“ popsala Lenka Uskobová.

„Jak strážníci zjistili, šlo o jed-
napadesátiletého muže. Na místo
byla přivolána státní policie, která
si celou záležitost převzala k dal-
šímu šetření,“ uzavřela mluvčí
pardubických strážníků. (sejk)

Víte o tom?
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