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Jedním z politiků, v tomto případě
političek, kterým se nedostává zaslou-
žené pozornosti, je Karla Šlechtová.
Rozsah její dobročinnosti a obětavosti
přitom přesahuje nejen rámec filantro-
pie v Česku, ale těžko bychom hleda-
li jí rovného i v dalších evropských
zemích. Možná George Soros by mohl
udržet její tempo. Doma ale není ni-
kdo prorokem a snad proto paní mi-
nistryně není přes veškerou svou sna-
hu společností náležitě doceňována.
Přitom si stačí přečíst jen titulky tis-
kových zpráv ministerstva pro místní
rozvoj, aby bylo jasné, o jak mimo-
řádně obětavou osobnost se jedná.
Například:

„Karla Šlechtová poskytne obcím
450 milionů na územní studie“

„Karla Šlechtová podporuje místní
akční skupiny. Na jejich aktivity po-
skytne v nové výzvě z IROP 1,9 mld.
korun“

„Ministryně Šlechtová má připra-
veno více než 1,2 miliardy korun na
zkvalitnění zdravotních služeb“

„Ministryně Šlechtová poskytne
400 milionů na elektronické podání,
které sníží administrativní zátěž ob-
čanů“

„Ministryně Šlechtová má připra-
veno 235 milionů na regulační plá-
ny“

„Karla Šlechtová podpoří muzea a
zpřístupnění jejich sbírek částkou pře-
sahující 2 miliardy korun“

Už jen toto by znamenalo, že paní
ministryně poskytla na projekty ve

veřejném zájmu a pro dobro nás všech
kolem šesti miliard korun!

Člověk se až ptá, kde na to paní mi-
nistryně bere. Vždyť ani ministr finan-
cí, jeden z nejbohatších Čechů a stra-
nický šéf Karly Šlechtové, se zdaleka
neprojevuje takovým mecenášstvím.

A to není všechno, paní ministryně
nejen rozdává, ale také přibližuje služ-
by, když „Ministryně Šlechtová
umožní díky 1,7 miliardám korun z
IROP přiblížit sociální služby klien-
tům“.

A že „Karla Šlechtová podpoří bez-
pečnost dopravy a cyklodopravy“ a
tím „Ministryně Šlechtová vychází
vstříc malým obcím“ je nejen proto,
že „Karla Šlechtová naslouchá sta-
rostům Olomouckého kraje“, ale ze-
jména proto, že „Karla Šlechtová na-
slouchá hlasům v území“. A protože
v Evropě už tuší, jaké eso tady máme,
tak „Karla Šlechtová řeší na summi-
tu v Paříži postavení měst“.

Ale abychom nebyli nespravedliví,
podobné úsilí vyvíjí i ministryně škol-
ství, která nedávno vyčlenila na ko-
merční motocyklovou Velkou cenu
Brna dotaci ve výši 60 milionů korun
a zavázala „se“ k tomu na následují-
cích pět let.

Pokud by jedné ministryni zbyly
ještě nějaké peníze a druhé elán pro
takové nevídané činy a zaměří svou
pozornost na Děčínsko, potažmo dlou-
hodobý úpadek Ústeckého kraje, ne-
myslím, že si musíme dělat starosti o
naši budoucnost.

Mezitím navrhuji proplatit PR od-
dělení ministerstva pro místní rozvoj
mimořádné odměny za úspěšné plně-
ní mimořádných úkolů (které už mezi
tím byly dávno rozdány).

Váš Zbyněk Linhart, senátor

Senátor píše pro Princip
Nedoceněné ministryně

Čtvrtlístek z.s. a Gymnázium Dě-
čín jsou vyhlašovateli celorepubliko-
vé soutěžní přehlídky mladých reci-
tátorů. Regionální kolo Memoriálu
Rosti Čtvrtlíka se konalo v pondělí 29.
února na Gymnáziu Děčín a vystupo-
valo devatenáct soutěžících.

V porotě zasedla I. náměstkyně pri-
mátorky, mgr. Hana Cermonová, ře-
ditelka Dámského světa, mgr. Draho-
míra Párová, pražská jazyková korek-
torka mgr. Ivana Kleinová, organizá-
torka pražského regionálního kola
RNDr. Eva Chundelová a ústecký bás-
ník MBA. Tomáš Tajchner.

V kategorii A získala 1. místo Adé-
la Pondělíčková z Gymnázia Litomě-
řice, II. místo Alena Svobodová z té-
hož gymnázia, III. místo obsadil Dan
Rýdl z Biskupského gymnázia Varn-
sdorf.

V kategorii B bylo udělenou pouze
II. místo, a to Josefu Šišulákovi též z
Biskupského gymnázia Varnsdorf.

Recitátoři umístění na prvních dvou
místech postupují do celorepubliko-
vého finále, které se koná 15. dubna
2016 v Městském divadle Děčín.

Děkujeme za záštitu I. náměstkyni
primátorky, Haně Cermonové, a
hejtmanovi Ústeckého kraje, Oldřichu
Bubeníčkovi.

Zapsaný spolek Čtvrtlístek děkuje
studentům Gymnázia Děčín za orga-
nizátorské zajištění regionálního kola.
Studenti ze třídy mgr. Lenky Holub-
cové měli na starost moderování, pre-
zenci přítomných, péči o porotce, ob-
sluhu videoprojekce, fotografování,
videozáznam, instalaci a likvidaci vý-
stavy. Na bedrech třídy Lenky Holub-
cové spočine také organizační zajiš-
tění celorepublikového kola Měst-
ském divadle Děčín.

Všem partnerům a sponzorům dě-
kujeme za podporu.

Rostislav Čtvrtlík se narodil 9. 11.
1963 v Olomouci. Vystudoval Střední
průmyslovou školu stavební a dále
DAMU v Praze. Své první angažmá
získal v Brně. Odtud přešel Čtvrtlík do
Divadla pod Palmovkou v Praze a pů-
sobil zde téměř 20 let. V povědomí
diváků zůstává jeho hlas Chandlera
ze seriálu Přátelé. Zemřel 6. 3. 2011.

Mgr. Janeta Benešová

V. ročník Memoriálu
Rosti Čtvrtlíka

Na snímku Zbyněk Linhart, senátor za Děčínsko, na jednání pléna Senátu
ČR. -fvl-

Mgr. Ivana Kleinová, absolventka a pedagožka Gymnázia Děčín, dnes po-
rotkyně Čtvrtlístku, Mgr. Janeta Benešová, zakladatelka a hlavní organizá-
torka soutěže, a Mgr. Drahomíra Párová, dlouholetá pedagožka ZŠ Na Strá-
ni, dnes ředitelka Dámského světa.


