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Martina

Schulze
Vestředuránohovořil„natele-
vízi“pán,kterýbudeprodávat
malýmpodnikatelůmaživ-
nostníkůmtyslavné„elektro-
nicképokladny“.Zářilatěžko
utajitelněsetetelil.Vysvětloval
výhody„elektronickéevidence
tržeb“,přičemžbylojasné,že
jedinoupodstatnězvýhodně-
noufirmoubudetajeho,která
zbohatnenavýbavěprosledo-
vanéživnostníky.Musímse
přiznat,ženejsempočítačový
analfabet,výrazyjako„úe-
sbéčko“,„periferie“,„platfor-
ma“,„sítě“měúplněnezaskočí.
Obávámsevšak,žedesítkytisíc
mýchvrstevníků,kteřínikdy
nijakzvlášťnepotřebovalikži-
votupočítačeasítě,sebudoucí-
titzaskočenia–ruku„nasérd-
ce“,jakbyřeklministrfinancí,
budousecítitioklamáni.Volili
totižvminulýchvolbáchstrany
ahnutí,kterénejvíceanejhla-
sitějislibovaly„bojprotiko-
rupci“.Voliči,troufámsiod-
hadnout,tehdyvolilitutoverzi
stím,ženovávládabudebojo-
vatprotikorupcivevelkých
státníchzakázkách.Tojepro-
stor,kderočně„mizí“stomili-
ardkorun,nikolivkasičkách
vesnickýchkonzumůčihospů-
dek.Dějeseopak,vládajdepo
krkuobčanům.Říkámtoužně-
jakoudobuamůjdojemsílí:
„Tahlezeměneníprolidi“,je
provládu,jejíčlenyajejichka-
marády...

MartinSchulz,Doubice

Soutěž Čtvrtlístek začíná, přihlásit
se můžou studenti středních škol
Děčín – Memoriál Rosti Čtvrt-
líka vstoupil na podzim 2015
do svého 5. ročníku. V poro-
tách usednou herečtí kolego-
vé pana Čtvrtlíka či předsta-
vitelé kulturního života v re-
gionu. Soutěž je realizována za
podpory měst a krajů pod
záštitami primátorů, starostů
a hejtmanů.

Studenti mohou soutěžit ve
dvou kategoriích:

A, poezie/próza,
B, dramatizace divadelních

textů.
Každá ze dvou ukázek by

neměla přesáhnout 3 minuty.
Studenti, kteří se přihlásí ze
svých tříd, mohou být vybrá-
ni jako reprezentanti svých
škol do kol regionálních.

Nejlepší účastníci jsou na
základě posouzení odborné
poroty vybráni do celorepub-
likového kola, které se usku-
teční 15. dubna v Městském di-
vadle Děčín.

Každý rok se tak díky této
soutěži objevují noví mladí a

talentovaní protagonisté
přednesu poezie či adepti he-

rectví. V tuto chvíli se stu-
denti mohou přihlásit k účasti

v regionálním kole pro Ústec-
ký kraj, které se koná 29. 2. na
Gymnáziu Děčín.

Přihlášku naleznete na
www.ctvrtlistek.cz a zašlete
naadresuj.holubec@volny.cz.

Rostislav Čtvrtlík se naro-
dil 9. 11. 1963 v Olomouci. Vy-
studoval Střední průmyslo-
vou školu stavební v Lipníku
nad Bečvou a dále DAMU
v Praze.

Své první angažmá získal
v Brně. Odtud přešel Čtvrtlík
do Divadla pod Palmovkou v
Praze a působil zde téměř 20
let. V povědomí televizních di-
váků zůstává jeho hlas Chan-
dlera ze seriálu Přátelé.

Zemřel 6. 3. 2011. Uctění pa-
mátky zesnulého herce je
předmětem činnosti zapsané-
ho spolku Čtvrtlístek.

Vyhlašovatelem soutěže je
Čtvrtlístek z.s., Gymnázium
Děčín a Městské divadlo Dě-
čín. Janeta Benešová

Na Lidovém plese v Děčíně se tančilo,
soutěžilo i dražilo pro dětský domov v Tisé

Děčín – Na sobotu 6. února
2016 připravili děčínští lidov-
ci již 11. Lidový ples v tamním
společenském domě Střelnice.

Kromě bohaté tomboly,
soutěží pro páry, skvělé hud-

by k tanci, vystoupení mistra
republiky v beatboxu a pří-
jemné atmosféry, čekalo na
návštěvníky ještě jedno malé
překvapení v podobě dražby
„Kouzelného dědečka“.

Výtěžek 5000 korun popu-
tuje do nejbližšího dětského
domova v Tisé.

Ples se stal za ty roky velmi
prestižní záležitostí, o čemž
svědčí i fakt, že bylo potřetí za

sebou vyprodáno a spousta zá-
jemců se na ples ani nedosta-
la.

Poděkování patří všem na-
šim ministrům, poslancům
a europoslancům, kteří nám

věnovali do tomboly krásné
ceny. 12. ročník, na který již
dopředu všechny zveme, se
uskuteční 4. února 2017.

ZaMOKDU-ČSLDěčín Jiří Skřivá-
nek

Nabídka únorových výstav v Oblastním muzeu v Děčíně
Stálé expozice:
• Vývoj lodní dopravy na Labi

Expozice Vývoj lodní do-
pravy na Labi provede ná-
vštěvníka muzea její historií
od počátků až do dnešních
dnů. Od 40. let 19. století začal
vzrůstat význam Děčína jako
důležitého přístavu a překla-
diště.

Kromě strategického, po-
hraničního místa na mapě
k tomu přispěl i rozmach pa-
roplavby. Děčín se nakonec
stal i sídlem ředitelství pod-
niku ČSPLO a bylo tu vytvo-
řeno také učňovské středisko
pro zájemce o obor lodní do-
pravy.
• Město na louce

Středověké keramické stře-
py, kosterní pozůstatky či

ukázky drobných kovových
předmětů a mnoho jiných za-
jímavostí je součástí nově ote-
vřené výstavy v děčínském
muzeu Město na louce. Expo-
zice sice už v minulosti patřila
mezi stálé oblíbené výstavy,
nyní si ji však návštěvníci ma-
jí možnost prohlédnout po ně-
kolikaměsíční přestavbě. Ex-
pozice je věnována archeolo-
gickým výzkumům na Mari-
ánské louce v 80. letech minu-
lého století, díky nimž se po-
dařilo zmapovat historii osíd-
lení v této lokalitě.
• Procházka starýmDěčínem
• Děčín v proměnách doby
• PtactvoDěčínska

V nově rekonstruované ex-
pozici ptactva, nyní nainsta-
lované v nejmodernějších

prosvětlených vitrínách,
nejen uvidíte, ale i uslyšíte
nejznámější i méně známé
okřídlence tohoto kraje.

Výstavy:
• Jaroslav Bejvl – Mince, me-
daile, kresby
• Za kamna vlezem aneb Pec
nám spadla – vernisáž výsta-
vy středověkých kachlů z ar-
cheologických výzkumů na
Děčínsku se koná ve středu 17.
února od 17 hodin.

Muzejní expozice na děčín-
ském zámku je do konce břez-
na uzavřena.

Informace o výstavách na-
leznete na www.muzeumdc.cz

IlonaRosenkrancová, Oblastní
muzeumvDěčíně

Zajdete si pro mě
do děčínského

útulku?

FATYMA A FIONA jsou dvě
krásná morčátka (pravdě-
podobně matka s dcerou),
nalezená asistenty MP v
Rakovnické ul. v DC 3.
Adresa útulku: Pod Chlu-
mem 408, 405 02 Děčín III
Staré Město.
Tel: 412 510 594. E-mail:
utulek@mmdecin.cz.
Kontaktní osoba: Eveline
Jahelková. Návštěvní dny:
úterý až neděle 9 – 12 a 13
– 17 hodin (po předchozí do-
mluvě lze i mimo tyto ho-
diny), pondělí – zavřeno,
sanitární den.
Foto: Archiv

NAPSALI JSTE NÁM

Výuční list na dosah

Varnsdorf – Další krok na
cestě za výučním listem v obo-
ru Kuchař-číšník udělaly
účastnice rekvalifikačního
kurzu Příprava minutek, kte-
ré kurz završily v pátek 6. úno-
ra 2016 úspěšným složením
zkoušky před autorizovanou
osobou. Kurz, pořádaný VOŠ,
SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf,
absolvovalo sedm účastnic
nejen ze Šluknovského vý-
běžku.

Protože tyto absolventky
kurzu již v minulosti získaly
osvědčení o profesní kvalifi-
kaci Příprava teplých pokr-
mů, zbývá jim pro úplnou pro-
fesní kvalifikaci Kuchař zís-
kat poslední ze tří nutných
kvalifikací, a to Přípravy stu-
dených pokrmů. Pak by jim již
nemělo stát nic v cestě za spl-
něním vytyčeného cílu, kte-
rým je závěrečná zkouška
a získání výučního listu v obo-
ru Kuchař-číšník.

„Držíme všem účastnicím
palce, aby vše zvládly, protože
cesta, kterou se vydaly, je běh
na dlouhou trať. Ale ony ji jis-
tě zvládnou,“ uvedl Bc. Petr
Horníček, předseda zkušební
komise. (mr)
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