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Základní škola Vrchlického má nové sportoviště
Dvě dílčí stavby sportoviště byly předány ZŠ Vrchlického 2. února. Hřiště a šatny město vybudovalo v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města – zóna Centrum, který je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Sportoviště ZŠ Vrchlického je
částí projektu Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí, který by měl být ukončen
do konce letošního roku.
Do současné doby zde bylo
vybudováno multifunkční hřiště
a přístavba sociálního zařízení
s rampou pro bezbariérový přístup.
Zbývá dokončit ještě dětské
hřiště s atrakcemi a oplocením,
plochu pro stolní tenis a provést
terénní a sadové úpravy.
„Jsem rád, že můžeme předat do
užívání část sportoviště Základní
škole ZŠ Vrchlického.Kvalitní sportovní vyžití je nejen pro
děti, ale i pro dospělé důležitou
součástí života a naplnění volného času. Upevňuje to zdatnost
a odolnost vůči nepříznivým

vlivům,“ řekl František Pelant,
primátor města. Realizační náklady multifunkčního hřiště a přístavby sociálního zařízení činily
celkem 7,7 milionů korun.
Na Základní škole Kamenická
je součástí projektu vybudování sportovní plochy s ohrazením
a lehkoatletickými disciplínami, dětské hřiště, lezecká stěna,
dále pak záchytná síť, oplocení,
drenáže, úprava komunikace,
zpevnění ploch, venkovní kanalizace a sadové úpravy.
Na Základní škole Komenského náměstí byla sanována opěrná
zeď u hřiště a v rámci tohoto proFoto: Markéta Lakomá
jektu bude vybudováno víceúčelové hřiště s oplocením a ochran- Náměstek Pavel Sinko a primátor František Pelant diskutují s ředitenými sítěmi, včetně kanalizace lem školy Jiřím Broučkem o využití hřiště.
a drenáže.
Celkové výdaje na projekt jsou 25,5 milionů korun.
veřejnost a zkvalitnit výuku
32 milionů korun, dotace činí
Za 1. etapu byla městu pro- tělesné výchovy pro žáky základplacena prostřednictvím Úřadu ních škol.
regionální rady regionu soudržVšechna budovaná sportovišnosti Severozápad dotace celkem tě budou po ukončení projektu
ve výši 7,3 miliony korun.
v odpoledních hodinách volně
Cílem projektu je rozšířit na- přístupná obyvatelům města ke
bídku sportovních ploch pro sportovnímu vyžití.
(smk)

Chcete být součástí renomované
mezinárodní realitní společnosti ?

Přijmeme schopného realitního makléře,
zkušenosti a praxe v oboru výhodou,
ne podmínkou
Nabízíme:

●
●
●
●

GRAND REALITY

práci v menším přátelském kolektivu
nadstandartní finanční podmínky
zázemí silné společnosti
vhodné i na vedlejší pracovní poměr

Tyršova 1434/4 Děčín 1
E-mail: grandreality@re-max.cz
Tel.: 777 921 913

Veřejné zakázky otevřené
a transparentní
Město mění systém zadávání zakázek. Upravilo směrnici, která
řeší veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.
„Snažíme se, aby zadávání
zakázek bylo pro město maximálně výhodné, občany snadno
kontrolovatelné a také motivační
pro podnikatelské subjekty k zamě-

stnávání občanů z Děčína a okolí,“
vysvětlil přístup současného
vedení města k veřejným
zakázkám primátor František
Pelant. (pokračování na straně 2)
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Veřejné zakázky otevřené a transparentní
(pokračování ze strany 1)
Všechny zakázky, u kterých
se předpokládá cena vyšší než
50 tisíc korun, bude město zveřejňovat na svých internetových
stránkách. Podat nabídku může
tedy jakákoli firma. Všechny nabídky bude posuzovat doporučující komise s účastí jednoho z členů rady města, která zhotoví tzv.
Záznam z posouzených nabídek
s pořadím uchazečů o zakázku.
Tento dokument město následně
také zveřejní na webu stejně tak

i uzavřenou smlouvu. „Od změny systému zadávání veřejných
zakázek si slibujeme hlavně otevřenost a průhlednost zakázek.
O zakázkách už příště nebude
rozhodovat pouze výběr magistrátu. Jsme příznivci soutěže
mezi firmami o lepší nabídku.“
řekl Vlastimil Pažourek, uvolněný člen rady města, který vznik
směrnice koordinoval.
O zadání zakázky, a to vždy
na základě doporučení hodnotitelské komise, rozhoduje rada

města u zakázek od 2 do 6 milionů korun, u zakázek od 200
tisíc do 2 milionů korun primátor města a u zakázek do 200
tisíc korun pak příslušný vedoucí
odboru.
Na zakázky nad 5 tisíc korun
bude město využívat i systém
elektronických tržišť veřejné
správy. Všechny odbory magistrátu si budou vést evidenci všech
zakázek a následně, zpravidla pololetně budou radě města předkládat tyto informace.
(romi)

MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

pokud jste nedostali
ZPRAVODAJ
do své schránky, pište na:
nebo volejte:

Realizace IPRM pokračuje

Největší zátěž pro rozpočet města představuje projekt tzv. Integrovaného plánu rozvoje města, v rámci kterého město realizuje stavby
staveb v ceně takřka 800 milionů korun. Z této částky získá město část formou dotace a zbytek, cca 200 milionů korun musí uhradit
ze svých prostředků. Vzhledem k pravidlům fondů Evropské unie si město na jeho uskutečnění muselo vzít úvěr, který postupně splácí.
Postup prací na jednotlivých
stavbách:
Zámek Děčín – kulturně společenské centrum – pokračují
stavební práce v interiéru jižního
křídla zámku - rozvody, podlahy,
omítky. Předpokládané dokončení je únor 2012.
Budova magistrátu B2 centrální archiv a správní agendy
- stavba probíhá bez komplikací
a bude dokončena v květnu 2011.
Modernizace sportovišť ZŠ
Kamenická, ZŠ Vrchlického
a ZŠ Komenského náměstí práce venku brzdí nepříznivé
klimatické podmínky, přesto by
stavba měla být odevzdána v září
Foto: Zámek
letošního roku.
Na
děčínském
zámku
v souModernizace učeben ZŠ pro
potřeby dalšího vzdělávání časné době probíhají práce na
(ZŠ Kamenická, Vrchlického vnitřních prostorách jižního
a Komenského nám.) - práce křídla.
pokračují, předpokládaný termín
Revitalizace objektu Atlantik
dokončení je červenec letošního (knihovna – multimediální cenroku.
trum) začne v nejbližších dnech

a hotova by měla být v polovině
příštího roku.
Plavecký areál Děčín - rozšíření
kapacity - tuto stavbu provází
od počátku nejvíce problémů. Vše
začalo dlouhým předáváním projektové dokumentace, následovalo výběrové řízení prováděné
omezením účastníků (losování),
kdy nabídka vítězné firmy byla
o 16 milionů korun dražší než
činil rozpočet z projektové dokumentace.
Na podzim roku 2010 se objevily zprávy o průsaku vody
v podloží kolem stavby a dokonce vznikla obava, že je prasklý
současný 50 metrový bazén. To
se naštěstí nakonec nepotvrdilo, přesto hledání řešení ohledně
prosakující vody stavbu zdrželo.

Kompletní otevření celého plaPodrobné finanční informace
veckého areálu očekáváme za- zveřejníme po dokončení každé
čátkem července letošního roku. jednotlivé stavby.
U plaveckého bazénu je také
Valdemar Grešík
nejnižší dotace EU a tím tedy
radní města a manažer IPRM

Úpravou zásad chce město zamezit spekulacím
Foto: ZČ

Zásady, podle kterých se řídí odprodeje obytných a nebytových
domů a bytových jednotek, zaznamenaly změny. Díky nim chce
vedení města omezit možnost spekulací v dohadovacích řízeních.
Úpravu zásad také hladce schválilo zastupitelstvo města.
„Dlouhodobé zkušenosti s dohadovacími řízeními a připomínky od občanů města nás vedly
k úpravě zásad. Díky změnám
chceme zamezit hlavně spekulativnímu jednání možných kupujících při dohadovacích řízeních,“
vysvětlil Pavel Sinko, první náměstek primátora města.
Dosud nebylo možné při dohadovacích řízeních upravovat výši
nabídek na druhém a dalším pořadí. Pokud pak vítěz dohadovacího řízení odstoupil, pak si byt
nebo dům mohl koupit účastník

i největší podíl města, v současné
době již téměř 54 milionů korun.
Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých
zahrad - celistvost původního
projektu byla výrazně narušena převedením částky 50 mil.
na akci Atlantik. Z plánovaných
úprav na Mariánské louce zbylo
jen odstranění starého brouzdaliště, z projektu byla vyjmuta
i úprava druhého nádvoří zámku.
Hlavním výstupem tak bude
zpřístupnění jižních terasových zahrad. Obyvatelé města se mohou již od jara příštího roku těšit na procházky
dosud nepoznanými zákoutími
zámeckého areálu. Stavebně by
tato část měla být dokončena
v listopadu 2011.

z druhého pořadí za cenu, kterou
nabídl. Tato cena byla v některých případech výrazně nižší.
Otevřela se tak možnost spekulacím a město by takovýmto
jednáním mohlo přicházet o finanční prostředky. „Podle upravených zásad budou již účastníci
dohadovacího řízení moci upravit
svou nabídku na druhém a dalším
pořadí,“ doplnil Pavel Sinko.
Nové znění „Zásad“ pro realizaci odprodeje obytných a nebytových domů je platné od 21. ledna
letošního roku.
(romi)
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Vedení města hledá nové možnosti regulace hazardu

Provoz mnoha heren je trnem v oku mnohým obyvatelům Děčína, kteří poukazují na nebezpečí vyplývající z provozu těchto zařízení.
Na webu magistrátu se občané opakovaně dotazují, zda a kdy začne vedení města hazard přísněji regulovat.
Ve městě v současné době platí pouze vyhláška, která omezuje provoz výherních hracích
přístrojů v určité vzdálenosti od
chráněných objektů, kterými jsou
např. školská a zdravotnická zařízení nebo budovy nejrůznějších
úřadů.
Obyvateli města je považována
za příliš benevolentní a žádají její
změnu.
Podle primátora Františka Pelanta sice město počítá s radikálním omezením hazardu, samotné
vydání nové vyhlášky ale situaci
v tuto chvíli nevyřeší. „Jde o velmi složitou problematiku, které
věnujeme značnou pozornost.

V rámci města vznikla pracovní skupina, která se možnostmi
regulace hazardu zabývá, analyzuje situaci v jiných městech
a obcích a hledá možnosti, jak
hazard omezit.
Zatím, po zvážení všech
alternativ, je třeba se přiklonit k závěru, že není na místě
unáhlovat se s vydáním nové
regulační vyhlášky nebo zrušením stávající,“ vysvětlil primátor.
Dodal, že do současné doby není
jasně stanoveno, co vše v rámci
hazardních her a technických zařízení v hernách město regulovat
může a co do pravomoci města
nepatří.

Dotčené subjekty, které mají
vliv na povolování těchto přístrojů, mají protichůdné výklady
zákonů a jakékoli neuvážené kroky v této problematice by mohly
situaci jen zhoršit.
„V poslanecké sněmovně leží
novela loterijního zákona, která
by mohla do problematiky vnést
jasno. Jde nám zejména o to,
aby obce získaly dostatečné pravomoci k regulaci všech forem
hazardu. Využijeme všech dostupných možností, jak urychlit
přijetí změny loterijního zákona.
Samozřejmě nebudeme postupovat jen z pozice města, ale ve
spolupráci s poslancem za Dě-

čínsko Jaroslavem Foldynou
a senátorem Jaroslavem Sykáčkem. Budu s oběma o těchto
problémech jednat při nejbližší
příležitosti,“ zdůraznil primátor.
Doplnil, že nejasnosti kolem regulace hazardu řeší v současné
době i Nejvyšší správní soud, na
který se obrátila s žalobami řada
měst a obcí.
„Do doby, než soud rozhodne,
případně do doby přijetí novely
loterijního zákona, by jakékoli
kroky z naší strany nebyly příliš
taktické a neuváženým postupem
bychom ke zlepšení situace rozhodně nepřispěli,“ dodal primátor.
(tp)

Zeleň na Kvádrberku čeká údržba Řidiči po šedesátce se musí podroÚdržba zeleně se kromě jiných částí města chystá i na Kvádrber- bit pravidelné lékařské prohlídce
ku, který je oblíbeným místem pro procházky.
Zaznamenali jsme časté dotazy na nutné lékařské prohlídky
řidičů starších 60 let. Připravili jsme tedy informace pro dotčené
řidiče, aby se vyvarovali komplikací, které jim může opomenutí
této prohlídky způsobit.

Foto: Zdeněk Čvančara

Dolní část lesoparku pod Kvádrberkem
Město Děčín již objednalo
ze zdravotních a pěstebních důvodů
kácení topolu, břízy, tsugy, buku,
javoru, dále zmlazení tavoly,
odstranění vyvráceného Rhododendronu, ošetření 11 ks habrů,

u kterých bude proveden zdravotní řez.
Ošetřeno bude také 10 javorů,
lípa a dub. Připravena je i výsadba 3 stromů rodu Tsuga za uhynulé exempláře.
(mm)

Nabízíme:
Smlouvy zdarma pro prvotní klienty
Penzijní připojištění
Podílové fondy
Bonusový vklad od Lišky
Smlouvy zdarma pro naše klienty,
kteří nemají již spoření nebo splácí
řádný úvěr
Životní pojištění, pojištění nemovitostí atd.
Osobní účty u Poštovní spořitelny
Vyřízení úvěrů a Hypoték
Rádi Vám poradíme v naší kanceláři PO – PÁ ( 8hod -17hod ), popř. po domluvě i SO a NE.

Českomoravská stavební spořitelna a.s.

poradenské místo Teplická 71 (u divadla) 405 02 Děčín IV

Tel.: 412 530 576, Mobil: 724 807 217, 724 829 268

Pravidelné lékařské prohlídky • nemá platný posudek o zdrařidičů „neprofesionálů“
votní způsobilosti (vůbec ho
nevlastní) a řídí v provozu
Zákonodárce předpokládá, že na pozemních komunikacích
s rostoucím věkem roste riziko motorové vozidlo, dopouští se
zdravotních poruch, které mohou přestupku proti bezpečnosti
mít vliv na bezpečné řízení moto- a plynulosti provozu na pozemrového vozidla.
ních komunikacích podle § 22
Proto povinným lékařským odst. 1 písm. e) bod 4 zákona č.
prohlídkám podrobuje všechny 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
držitele řidičského oprávnění, znění pozdějších předpisů (dále
kteří dosáhnou stanoveného jen „přestupkový zákon“).
věku.
[„Přestupku se dopustí ten, kdo
Podle § 87 odst. 3 zákona o sil- v provozu na pozemních komuničním provozu platí, že držitel nikacích řídí motorové vozidlo
řidičského oprávnění, který není a nemá platný posudek o zdravotosobou podléhající zvláštnímu ní způsobilosti podle zvláštního
režimu prohlídek jako "řidič pro- právního předpisu.“]
fesionál", je povinen se podrobit
Za takové jednání se při propravidelné lékařské prohlídce:
kázání zavinění ukládá sankce
• nejdříve šest měsíců před dovr- pokuty v rozmezí od 5.000,- Kč
šením 60, 65 a 68 let věku;
do 10.000,- Kč a zákaz činnosti
• a nejpozději v den dovršení sta- spočívající v zákazu řízení monoveného věku;
torových vozidel od šesti mě• po dovršení 68 let věku pak kaž- síců do jednoho roku. Od ulodé dva roky.
žení sankcí nelze v rozhodnutí
Toto ustanovení se však nevzta- o přestupku upustit! Za uvedehuje na řidiče, kteří se pravidel- né jednání se rovněž do bodovéným lékařským prohlídkám pod- ho hodnocení zaznamená řidiči 5
robují v přísnějším režimu podle bodů.
§ 87 odst. 1 zákona o silničním
provozu.
• nemá platný posudek o zdraPouze řidiči uvedení v § 87 votní způsobilosti (u sebe, ač ho
odst. 3 zákona o silničním pro- jinak vlastní) a řídí v provozu
vozu (tzn. řidiči „neprofesionálo- na pozemních komunikacích
vé“) mají ze zákona za povinnost motorové vozidlo, dopouští se
mít u sebe platný doklad o své přestupku proti bezpečnosti
zdravotní způsobilosti, který jsou a plynulosti provozu na pozempovinni předložit na výzvu poli- ních komunikacích podle § 22
cisty ke kontrole.
odst. 1 písm. l) přestupkového
V případě, že osoba (uvedená zákona [„Přestupku se dopustí
v § 87 odst. 3 zákona silničním
provozu):
(pokračování na straně 4)
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Řidiči po šedesátce se musí podrobit Dětské hřiště v Horním Oldřichově
terčem vandalů
pravidelné lékařské prohlídce
(pokračování ze strany 3)
ten, kdo v provozu na pozemních
komunikacích jiným jednáním,
než které je uvedeno pod písmeny a) až k), poruší zvláštní právní
předpis.“]. Za takové jednání
lze při prokázání zavinění ulo-

žit sankci pokuty v blokovém
řízení do 2.000,- Kč a ve správním řízení pokutu v rozmezí od
1.500,- Kč do 2.500,- Kč.
Příští se budeme věnovat tématu
vzdání se řidičského oprávnění.

V Horním Oldřichově poničili vandalové nové oplocení na
dětském hřišti v blízkosti konečné autobusu v Kateřinské ulici.
V současné době město objed- ní, případně další vybavení dětnalo opravu oplocení hřiště, které ských hřišť v Děčíně, aby ihned
je důležité kvůli bezpečnosti dětí. volali na linku městské policie
Oprava stojí nemalé finanční tel. č. 156.
(mm)
prostředky, proto žádáme občany,
pokud uvidí někoho ničit oploce-

POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Sedmačtyřicetiletý výtečník, který
v minulém roce
fyzicky napadl na
veřejnosti v Děčíně dva muže
a způsobil jim zranění, která si u jednoho z nich
vyžádala hospitalizaci na chirurgii, má smůlu. Kriminalisté
proti němu totiž zahájili trestní
stíhání pro trestný čin výtržnictví
a ublížení na zdraví. V nápravném zařízení si za to obviněný
může pobýt až tři roky. (Stíhání
zahájeno 4.1.2011)
Peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a doklady
vylovil v Děčíně během jízdy autobusem neznámý lapka
z kabelky, kterou měla přes rameno zavěšenou jedna cestující. Tím se dopustil trestného
činu krádeže a neoprávněného
opatření platebního prostředku.

V případě dopadení policisty
bude muset čelit hrozbě až dvouletého vězení.
Od srpna loňského roku až po
současnost měli dva manželé
z Děčína bránit sousedům v řádném užívání jejich domu tím,
že úmyslně zamykali branku
na příjezdové cestě, ke které se
váže věcné břemeno. Policisté
z obvodního oddělení včera oběma sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu
neoprávněného zásahu do práva
k domu. Tak můžou pobýt v nápravném zařízení až na dva roky.
MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

Své náměty, připomínky a dotazy můžete posílat na adresu:
tiskovy.mluvci@mmdecin.cz

Dne
2.2.2011
v 09.52 hod.
tel.
oznámila
zaměstnankyně
firmy z DC4, že
nějaký muž před
chvílí odcizil železnou branku
patřící k budově firmy a odešel
neznámo kam. Hlídce se na základě získaného popisu podařilo
zloděje branky zadržet nedaleko
místa krádeže. Jednalo se o pětačtyřicetiletého muže z Děčína.
Věc byla vyřešena jako přestupek
proti majetku uložením blokové
pokuty. Branka byla vrácena zpět
na své místo.
www.zpravodajdecin.com
Dne 1.2.2011
v 10:10 hod. oznámila žena z DC6, že je sama
doma, někdo se snaží dostat do
domu a ona má veliký strach.
Hlídka MP na místě zjistila, že
neznámý mladý muž cca 190 cm
vysoký s tmavou bundou s kapucí jí v domě na chodbě napadl

a poranil na rukou. Na místo byla
vyslána i druhá hlídka MP a událost byla nahlášena na linku 158.
Následně bylo zjištěno, že v azylovém domě propouštěli v 08.00
hod. muže, který odpovídal přesně tomuto popisu. Hlídky MP
a PČR prohledaly celé okolí, ale
tohoto muže nikde nespatřily.
V 13.10 hod. se muže podařilo
hlídce MP nalézt v jídelně charity
v DC3. Záležitost byla předána
Policii ČR k dořešení.
Dne 31.1.2011 v 11.40 hod. oznámil občan, že v ul. Zámecká v DC1
nějaký muž vynáší věci z neobydleného domu. Hlídka MP na místě zadržela muže, který odnášel z domu
plechové dveře a starý železný
kotel. Jednalo se o osmnáctiletého
mladíka ze Slovenska. Vzhledem
k tomu, že v daném případě šlo
o podezření z trestného činu krádeže, byla na místo přivolána hlídka
PČR, která si věc převzala.

REALITY OFFICE

Restaurace, Č, Kamenice
cena: 2.300.000 Kč

Byty 3+1+terasa, DC 1
cena: 2.400.000 Kč

PR
OD

VA

E
SL

RD 5+1 Malšovice
cena: 2.190.000 Kč

RD 4+1, Dobrná
cena: 1.595.000 Kč
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OD

EJ

Byt 3+1/L, DC 2
cena: 750.000 Kč

Byt 2+1/L/OV, DC-Bynov
cena: 590.000 Kč
PR
OD
EJ

EJ
PR
OD

EJ
PR
OD

RD 5+1, Jílové
cena: 4.600.000 Kč

Chalupa, Stará oleška
cena: 1.190.000 Kč

Byt 2+1/OV, DCII
cena: 795.000 Kč

PR
OD
EJ

PR
OD
EJ

Byt 2+1/L. DC 1
cena: 1.150.000 Kč

RD Benešov n/Pl
cena: 940.000 Kč

PR
OD
EJ

PR
OD

EJ

Byt 3+1/L, DC VI
cena: 640.000 Kč

EJ

www.realityoffice.cz

PR
OD

Tel.: 608 652 363
mobil: 731 461 889
e-mail: realityoffice@seznam.cz

EJ

PR
OD

EJ

Vila 2x 4+1, Jílové
cena: 1.550.000 Kč

Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí,
veškerý realitní servis včetně znaleckých posudků

PR
OD

A
EV

SL

EJ

U Plovárny 1262/17, 405 01 Děčín

Byt 3+1/2L/OV, centrum DC 1
cena: 1.550.000 Kč
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Vyučení řemeslníci se nejlépe uplatní
Děčínský okres hraje v ekonomickém rozvoji Ústeckého kraje významnou úlohu. Zároveň však dlouhodobě patří k nejhorším krajům v České republice díky obrovskému počtu nezaměstnaných lidí, kteří dosáhli pouze základního vzdělání.
Není v rámci České republiky
žádnou výjimkou a i jeho se dotýká nepříznivý demografický
vývoj a k tomu ještě převzal od
státu relativně jeden z nejvyšších
počtů středních škol.
V Ústeckém kraji se v porovnání s ostatními kraji v ČR nacházejí spíše SOŠ menší velikosti
s menším počtem tříd. Je to dáno
především sociálně ekonomickým a historickým vývojem území včetně v 90. letech minulého
století realizované resortní politiky vzdělávání, kdy střední odborné školy a střední odborná učiliště „šily“ žáky na míru budoucích
zaměstnavatelů.
V oborech, které jsou
v poslední době poptávány zaměstnavateli jako nedostatkové,
tedy „učebních“ oborech, se situace vyvíjí rozdílně. Zatímco žáků
v oborech strojních je v kraji počet poměrně stabilní, v oborech
elektrotechnických a stavebních
jejich počet klesá.
Celkově lze konstatovat, že
klesá zájem o obory zakončené
závěrečnou zkouškou s výučním
listem. Tento trend dokládají
statistické údaje jak v kraji, tak
v celé České republice.
Podle údajů za rok 2009 je situace již natolik vážná, že v řadě
případů hrozí zánik nejen samostatných středních odborných
učilišť, ale zejména příslušných
součástí polyfunkčních škol, které dosud výuku „učebních“ oborů
zajišťují. To vše pro dlouhodobý

nezájem žáků a uchazečů o vzdělání.
Podrobná statistická analýza
vývoje situace ve školství a na
trhu, zejména s ohledem na počty
žáků a zájem o jednotlivé typy
středního vzdělávání ve vztahu
ke konkrétním typům škol a lokalit ukazuje potřebu vytváření tzv.
polyfunkčních škol. Tedy škol
nabízejících obory vzdělání pro
všechny typy zájemců, od oborů
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přes obory
zakončené závěrečnou zkouškou
s výučním listem a obory maturitní a to ve všech formách studia.
Lodní doprava:
Co se tohoto odvětví týká, zájem
o absolventy oboru Strojníklodní doprava ze strany českých
i zahraničních podnikatelských
subjektů je značný a neustále
stoupá. České plavební firmy
spolupracují intenzivně se školou už poměrně dlouhou dobu
a v současnosti se k nim přidává
i celá řada zahraničních rejdařských subjektů, které mají zájem v tomto trendu pokračovat
a v příštích letech školu podporovat. Lodní doprava bude bezesporu v budoucnosti významnou
logistickou variantou stejně tak,
jako je tomu ve vyspělých evropských zemích.

ná jako ve strojírenství a zájemci
opět nejsou. Proto se zase začínají dávat dohromady podnikatelé. Například Svaz podnikatelů
ve stavebnictví vypracoval spolu
s ministerstvem průmyslu a obchodu pro vládu materiál nazva-

Služby:
Vzhledem k tomu, že pro oblast

20% sleva
na veškerý
sortiment
MEISTER
od 1.2 do 31.3.

inz_MEISTER_203x133mm_12_2010_kor.indd 1

9.12.2010 23:30:00

Teplická 28/174, Děčín 8,
Tel: 412 531 184, Mobil: 603 114 2146

www.volner.cz
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ný „Krize učňovského školství
ve stavebnictví a návrh jejího řešení“. Podle člena svazu Ivo Košaře, který je zároveň ředitelem
Střední školy technické v Praze,
se v Česku připravuje ve stavebnických oborech 11 tisíc učňů
Stavebnictví:
a potřebných je jich více než dvaVe stavebnictví je poptávka po krát tolik. I v tomto odvětví se povyučených řemeslnících obdob- malu rozbíhá finanční stabilizace

Některé učební obory podporují firmy
inz_MEISTER_203x133mm_12_2010_kor.indd 1

a sponzorování ze strany větších
podnikatelských subjektů, ale ty
bez pomoci státu vzniklou situaci
rozhodně nezmění.

služeb škola obsahuje pouze tříleté obory středního vzdělání
typu E, zakončené výučním listem, tedy méně náročné obory,
nachází tu uplatnění celá řada
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Takto získají střední
vzdělání a jejich uplatnění na trhu
práce bude pravděpodobnější.
(jf)

9.12.2010 23:30:00

Některé střední školy navázaly spolupráci s konkrétními firmami. Tato spolupráce umožňuje lepší uplatnění absolventů v praxi.
Jednou z takových škol je Střední škola lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně.
Střední škola lodní dopravy obor, ale to není to samé. Tady nou plavební knížku. Spíše mají
a technických řemesel v Děčí- absolventi nezískávají hodnost, možnost pokračovat ve studiu
ně spolupracuje s partnerskými ani praxi, ani pro státy EU plat- na zahraničních námořních VŠ
firmami, u kterých studenti vykonávají praxi. „Velice se nám
osvědčila spolupráce s firmami,
naši studenti mají možnost nejen
ve své firmě vykonávat praxi, ale
posléze v ní být i zaměstnáni,“
řekla Jana Férová, ředitelka školy.
Mezi nejlépe uplatnitelné učební obory patří Lodník. Jedná se
o tříletý učební obor s výučním
listem, kdy absolvent navíc získá
ve státech EU platnou plavební
knížku se zapsanou pětiměsíční souvislou praxí na plavidle
a hodnost Lodníka 1. třídy. „ Kluci jezdí jedno pololetí 3. ročníku doma i v zahraničí,“ doplnila
Foto: Zdeněk Čvančara
Jana Férová.
Obor lodní doprava existuje Mezi nejlépe uplatnitelné učební obory patří lodník.
sice také jako čtyřletý maturitní

v Polsku nebo Německu. „ Každoročně řeším v září několik přestupů z tohoto maturitního oboru
k nám, protože chlapci nedostali
správnou informaci, chtějí jezdit
a tento maturitní obor jim to bohužel neumožňuje.
V rámci kurzů při plavebních
správách jednotlivých států pak
mohou naši chlapci získat hodnost kapitána plavidla, případně
si u nás dvouletou denní nástavbou dodělat maturitu. Prostě pokračovat podle zájmu a schopností ve svém kariérovém růstu,“
vysvětlila Férová.
Podmínkou přijetí do oboru je
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti v souladu s §25 zákona
č.114/1995 Sb. a §12-15 vyhlášky č.224/1995 Sb.
(smk)
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ƵǌĂǀƎşƚ ƉƌĂĐŽǀŶş
ƐŵůŽƵǀƵ
Ƶǎ ďĢŚĞŵ
ƐƚƵĚŝĂ
Ă ĚŽƐƚĂŶŽƵ
ĚĂůƓş ďŽŶƵƐǇ
ǀĞ
ĨŽƌŵĢ
ƵŚƌĂǌĞŶş
ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş
ĨŝƌŵǇ͗
ƌŽŶƐǁĞƌŬ
,ĞĂĐ
Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ĂǇŵŽŽŶ
ĞŶĂƐ
Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘
/ŶƚĞƌŬŽǀ
Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘
ƌŽēŶşŬƵ ŬĂƉĞƐŶĠ
ǀŚŽĚŶŽƚĢ
ϯϬϬͲϱϬϬ
<ēdƌĂŶƐĨĞƌ
ƉŽĚůĞ ƐƚƵĚŝũŶşĐŚ
ǀǉƐůĞĚŬƽĂ͘Ɛ͕͘
Ă ĚŽĐŚĄǌŬǇ͕
ďƵĚŽƵ
ŵşƚ ŵŽǎŶŽƐƚ
ƵǌŶĄǀƉƎşƉĂĚĢƉŽĚĞƉƐĄŶşƐŵůŽƵǀǇƚĞŶƚŽƌŽŬũĂŬŽǌŬƵƓĞďŶşĚŽďƵƉŽŶĄƐƚƵƉƵĚŽǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͘
ŽĚĢǀƽ͕ŽďƵǀŝĂƉŽĚ͘sĞƓŬĞƌŽƵŽĚďŽƌŶŽƵƉƌĂǆŝǀĞƚƎĞƚşŵƌŽēŶşŬƵƉĂŬĂďƐŽůǀƵũşǀĞͣƐǀĠ͞ĨŝƌŵĢ͕ŬƚĞƌĄũŝŵ
<ĂƌŶĞĚdŽŽůƐƐ͘ƌ͘Ž͕͘DŽŶŽƐ,Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘KƌƚŵĂŶŶƐ͘ƌ͘Ž͕͘tĞĨĂͲŽŚĞŵŝĂƐ͘ƌ͘Ž͕͘<^<ŽůďĞŶƐĐŚŵŝĚƚdƌŵŝĐĞ͘
ƵǌĂǀƎşƚ ƉƌĂĐŽǀŶş ƐŵůŽƵǀƵ Ƶǎ ďĢŚĞŵ ƐƚƵĚŝĂ Ă ĚŽƐƚĂŶŽƵ ĚĂůƓş ďŽŶƵƐǇ ǀĞ ĨŽƌŵĢ ƵŚƌĂǌĞŶş ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ
ƵǌŶĄǀƉƎşƉĂĚĢƉŽĚĞƉƐĄŶşƐŵůŽƵǀǇƚĞŶƚŽƌŽŬũĂŬŽǌŬƵƓĞďŶşĚŽďƵƉŽŶĄƐƚƵƉƵĚŽǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͘
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş
ŽĚĢǀƽ͕ŽďƵǀŝĂƉŽĚ͘sĞƓŬĞƌŽƵŽĚďŽƌŶŽƵƉƌĂǆŝǀĞƚƎĞƚşŵƌŽēŶşŬƵƉĂŬĂďƐŽůǀƵũşǀĞͣƐǀĠ͞ĨŝƌŵĢ͕ŬƚĞƌĄũŝŵ
ĨŝƌŵǇ͗ ƌŽŶƐǁĞƌŬ ,ĞĂĐ dƌĂŶƐĨĞƌ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ĂǇŵŽŽŶ Ă͘Ɛ͕͘ ĞŶĂƐ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ /ŶƚĞƌŬŽǀ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘

ƵǌŶĄǀƉƎşƉĂĚĢƉŽĚĞƉƐĄŶşƐŵůŽƵǀǇƚĞŶƚŽƌŽŬũĂŬŽǌŬƵƓĞďŶşĚŽďƵƉŽŶĄƐƚƵƉƵĚŽǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͘
<ĂƌŶĞĚdŽŽůƐƐ͘ƌ͘Ž͕͘DŽŶŽƐ,Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘KƌƚŵĂŶŶƐ͘ƌ͘Ž͕͘tĞĨĂͲŽŚĞŵŝĂƐ͘ƌ͘Ž͕͘<^<ŽůďĞŶƐĐŚŵŝĚƚdƌŵŝĐĞ͘
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş ĨŝƌŵǇ͗ ƌŽŶƐǁĞƌŬ ,ĞĂĐ dƌĂŶƐĨĞƌ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ĂǇŵŽŽŶ Ă͘Ɛ͕͘ ĞŶĂƐ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ /ŶƚĞƌŬŽǀ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘
DE1<;ϮϯͲϱϭͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ
<ĂƌŶĞĚdŽŽůƐƐ͘ƌ͘Ž͕͘DŽŶŽƐ,Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘KƌƚŵĂŶŶƐ͘ƌ͘Ž͕͘tĞĨĂͲŽŚĞŵŝĂƐ͘ƌ͘Ž͕͘<^<ŽůďĞŶƐĐŚŵŝĚƚdƌŵŝĐĞ͘
ZƵēŶşǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉŽůŽƚŽǀĂƌƽ͕ƌƵēŶşĂƐƚƌŽũŶşǌŚŽƚŽǀŽǀĄŶş͕ŵŽŶƚĄǎĂƐǀĂƎŽǀĄŶşƐƚƌŽũŶşĐŚƐŽƵēĄƐƚş͕ĐĞůŬƽ
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş ĨŝƌŵǇ͗ ƌŽŶƐǁĞƌŬ ,ĞĂĐ dƌĂŶƐĨĞƌ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ĂǇŵŽŽŶ Ă͘Ɛ͕͘ ĞŶĂƐ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ /ŶƚĞƌŬŽǀ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘
ĂǌĂƎşǌĞŶşĚůĞƚĞĐŚŶŝĐŬĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘
<ĂƌŶĞĚdŽŽůƐƐ͘ƌ͘Ž͕͘DŽŶŽƐ,Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘KƌƚŵĂŶŶƐ͘ƌ͘Ž͕͘tĞĨĂͲŽŚĞŵŝĂƐ͘ƌ͘Ž͕͘<^<ŽůďĞŶƐĐŚŵŝĚƚdƌŵŝĐĞ͘
DE1<;ϮϯͲϱϭͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ


ZƵēŶşǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉŽůŽƚŽǀĂƌƽ͕ƌƵēŶşĂƐƚƌŽũŶşǌŚŽƚŽǀŽǀĄŶş͕ŵŽŶƚĄǎĂƐǀĂƎŽǀĄŶşƐƚƌŽũŶşĐŚƐŽƵēĄƐƚş͕ĐĞůŬƽ
DE1<;ϮϯͲϱϭͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ
^ƉŽŶǌŽƌŽǀĄŶ&ZKyDĂjƐƚĞĐŬǉŵŬƌĂũĞŵ
ĂǌĂƎşǌĞŶşĚůĞƚĞĐŚŶŝĐŬĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘
ZƵēŶşǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉŽůŽƚŽǀĂƌƽ͕ƌƵēŶşĂƐƚƌŽũŶşǌŚŽƚŽǀŽǀĄŶş͕ŵŽŶƚĄǎĂƐǀĂƎŽǀĄŶşƐƚƌŽũŶşĐŚƐŽƵēĄƐƚş͕ĐĞůŬƽ
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş
ĨŝƌŵǇ͗ ŚĂƌƚ &ĞƌŽǆ ĢēşŶ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ZǇŬŽ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ůĐĂŶ ĢēşŶ ǆƚƌƵƐŝŽŶƐ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ^ĞŵƉƌĂ
DE1<;ϮϯͲϱϭͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ

ĂǌĂƎşǌĞŶşĚůĞƚĞĐŚŶŝĐŬĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘
WƌĂŚĂ͕ǌĄǀŽĚĢēşŶ͕Ă͘Ɛ͕͘D'Ͳ^ĞƌǀŝƐƐ͘ƌ͘Ž͘sĂƌŶƐĚŽƌĨ͕<ŽǀŽƐdĞƉůŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ǌĄǀŽĚsĞƌŶĞƎŝĐĞ͕<ĂƌŶĞĚ
ZƵēŶşǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉŽůŽƚŽǀĂƌƽ͕ƌƵēŶşĂƐƚƌŽũŶşǌŚŽƚŽǀŽǀĄŶş͕ŵŽŶƚĄǎĂƐǀĂƎŽǀĄŶşƐƚƌŽũŶşĐŚƐŽƵēĄƐƚş͕ĐĞůŬƽ
^ƉŽŶǌŽƌŽǀĄŶ&ZKyDĂjƐƚĞĐŬǉŵŬƌĂũĞŵ

dŽŽůƐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘^ƚƌŽũhŶŝŽŶƐ͘ƌ͘Ž͕͘ƵƌŽŵĞƚĂůŐƌŽƵƉƐ͘ƌ͘Ž͘
ĂǌĂƎşǌĞŶşĚůĞƚĞĐŚŶŝĐŬĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş
ĨŝƌŵǇ͗ ŚĂƌƚ &ĞƌŽǆ ĢēşŶ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ZǇŬŽ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ůĐĂŶ ĢēşŶ ǆƚƌƵƐŝŽŶƐ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ^ĞŵƉƌĂ
^ƉŽŶǌŽƌŽǀĄŶ&ZKyDĂjƐƚĞĐŬǉŵŬƌĂũĞŵ
WƌĂŚĂ͕ǌĄǀŽĚĢēşŶ͕Ă͘Ɛ͕͘D'Ͳ^ĞƌǀŝƐƐ͘ƌ͘Ž͘sĂƌŶƐĚŽƌĨ͕<ŽǀŽƐdĞƉůŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ǌĄǀŽĚsĞƌŶĞƎŝĐĞ͕<ĂƌŶĞĚ

^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş
ĨŝƌŵǇ͗ ŚĂƌƚ &ĞƌŽǆ ĢēşŶ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ZǇŬŽ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ůĐĂŶ ĢēşŶ ǆƚƌƵƐŝŽŶƐ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ^ĞŵƉƌĂ
<ƵƌǌǇƐǀĂƎŽǀĄŶşǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐŚĂƌƚ&ĞƌŽǆĢēşŶ͕Ă͘Ɛ͘
^ƉŽŶǌŽƌŽǀĄŶ&ZKyDĂjƐƚĞĐŬǉŵŬƌĂũĞŵ
dŽŽůƐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘^ƚƌŽũhŶŝŽŶƐ͘ƌ͘Ž͕͘ƵƌŽŵĞƚĂůŐƌŽƵƉƐ͘ƌ͘Ž͘
WƌĂŚĂ͕ǌĄǀŽĚĢēşŶ͕Ă͘Ɛ͕͘D'Ͳ^ĞƌǀŝƐƐ͘ƌ͘Ž͘sĂƌŶƐĚŽƌĨ͕<ŽǀŽƐdĞƉůŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ǌĄǀŽĚsĞƌŶĞƎŝĐĞ͕<ĂƌŶĞĚ
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş ĨŝƌŵǇ͗ ŚĂƌƚ &ĞƌŽǆ ĢēşŶ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ZǇŬŽ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ůĐĂŶ ĢēşŶ ǆƚƌƵƐŝŽŶƐ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ^ĞŵƉƌĂ
dŽŽůƐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘^ƚƌŽũhŶŝŽŶƐ͘ƌ͘Ž͕͘ƵƌŽŵĞƚĂůŐƌŽƵƉƐ͘ƌ͘Ž͘
WƌĂŚĂ͕ǌĄǀŽĚĢēşŶ͕Ă͘Ɛ͕͘D'Ͳ^ĞƌǀŝƐƐ͘ƌ͘Ž͘sĂƌŶƐĚŽƌĨ͕<ŽǀŽƐdĞƉůŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ǌĄǀŽĚsĞƌŶĞƎŝĐĞ͕<ĂƌŶĞĚ
<ƵƌǌǇƐǀĂƎŽǀĄŶşǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐŚĂƌƚ&ĞƌŽǆĢēşŶ͕Ă͘Ɛ͘
KZ <Ksp;ϮϯͲϱϲͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ
dŽŽůƐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘^ƚƌŽũhŶŝŽŶƐ͘ƌ͘Ž͕͘ƵƌŽŵĞƚĂůŐƌŽƵƉƐ͘ƌ͘Ž͘
<ƵƌǌǇƐǀĂƎŽǀĄŶşǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐŚĂƌƚ&ĞƌŽǆĢēşŶ͕Ă͘Ɛ͘
dƎşƐŬŽǀĠŽďƌĄďĢŶşŬŽǀŽǀǉĐŚĂŶĞŬŽǀŽǀǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕ŶĂƐƚĂǀĞŶş͕ŽďƐůƵŚĂĂƷĚƌǎďĂŽďƌĄďĢĐşĐŚƐƚƌŽũƽ

;ŶĂƉƎ͘ƐŽƵƐƚƌƵŚ͕ĨƌĠǌŬĂ͕ďƌƵƐŬĂ͕ǀƌƚĂēŬĂĂƚƉ͘Ϳ͘
<ƵƌǌǇƐǀĂƎŽǀĄŶşǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐŚĂƌƚ&ĞƌŽǆĢēşŶ͕Ă͘Ɛ͘
KZ <Ksp;ϮϯͲϱϲͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ

dƎşƐŬŽǀĠŽďƌĄďĢŶşŬŽǀŽǀǉĐŚĂŶĞŬŽǀŽǀǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕ŶĂƐƚĂǀĞŶş͕ŽďƐůƵŚĂĂƷĚƌǎďĂŽďƌĄďĢĐşĐŚƐƚƌŽũƽ
KZ <Ksp;ϮϯͲϱϲͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ
^ƚŝƉĞŶĚŝũŶşƉƌŽŐƌĂŵŶĂďşǌşǎĄŬƽŵϮ͘ƌŽēŶşŬƵĂǎϭϱϬϬ͕Ͳ<ēͬŵĢƐşĐƉŽĚůĞĚŽƐĂǎĞŶǉĐŚǀǉƐůĞĚŬƽ͕ǎĄŬƽŵϯ͘
;ŶĂƉƎ͘ƐŽƵƐƚƌƵŚ͕ĨƌĠǌŬĂ͕ďƌƵƐŬĂ͕ǀƌƚĂēŬĂĂƚƉ͘Ϳ͘
dƎşƐŬŽǀĠŽďƌĄďĢŶşŬŽǀŽǀǉĐŚĂŶĞŬŽǀŽǀǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕ŶĂƐƚĂǀĞŶş͕ŽďƐůƵŚĂĂƷĚƌǎďĂŽďƌĄďĢĐşĐŚƐƚƌŽũƽ
ƌŽēŶşŬƽ
<Ksp;ϮϯͲϱϲͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ
KZ ĂǎϯϬϬϬ͕Ͳ<ēͬŵĢƐşĐ͕ŐĂƌĂŶĐŝƉƌĂĐŽǀŶşŚŽŵşƐƚĂ͕ƉƌŽĨŝůŽǀĄŶşũŝǎŶĂŬŽŶŬƌĠƚŶşēŝŶŶŽƐƚ͕ŵŽǎŶŽƐƚ
;ŶĂƉƎ͘ƐŽƵƐƚƌƵŚ͕ĨƌĠǌŬĂ͕ďƌƵƐŬĂ͕ǀƌƚĂēŬĂĂƚƉ͘Ϳ͘
ďƌŝŐĄĚ
ǀĞ ǀŽůŶĠŵ ēĂƐĞ ũĂŬŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘ ĄůĞ ďƵĚŽƵ ǌĚĂƌŵĂ ǀǇďĂǀĞŶŝ ƉƌĂĐŽǀŶşŵ ŽĚĢǀĞŵ͕ ŽďƵǀş Ă
dƎşƐŬŽǀĠŽďƌĄďĢŶşŬŽǀŽǀǉĐŚĂŶĞŬŽǀŽǀǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕ŶĂƐƚĂǀĞŶş͕ŽďƐůƵŚĂĂƷĚƌǎďĂŽďƌĄďĢĐşĐŚƐƚƌŽũƽ
^ƚŝƉĞŶĚŝũŶşƉƌŽŐƌĂŵŶĂďşǌşǎĄŬƽŵϮ͘ƌŽēŶşŬƵĂǎϭϱϬϬ͕Ͳ<ēͬŵĢƐşĐƉŽĚůĞĚŽƐĂǎĞŶǉĐŚǀǉƐůĞĚŬƽ͕ǎĄŬƽŵϯ͘

ŽĐŚƌĂŶŶǉŵŝƉƌĂĐŽǀŶşŵŝƉŽŵƽĐŬĂŵŝĂŶĂƐƚŽƵƉşǌĂǌǀǉŚŽĚŶĢŶǉĐŚĨŝŶĂŶēŶşĐŚƉŽĚŵşŶĞŬ͘
;ŶĂƉƎ͘ƐŽƵƐƚƌƵŚ͕ĨƌĠǌŬĂ͕ďƌƵƐŬĂ͕ǀƌƚĂēŬĂĂƚƉ͘Ϳ͘
ƌŽēŶşŬƽ
ĂǎϯϬϬϬ͕Ͳ<ēͬŵĢƐşĐ͕ŐĂƌĂŶĐŝƉƌĂĐŽǀŶşŚŽŵşƐƚĂ͕ƉƌŽĨŝůŽǀĄŶşũŝǎŶĂŬŽŶŬƌĠƚŶşēŝŶŶŽƐƚ͕ŵŽǎŶŽƐƚ
^ƚŝƉĞŶĚŝũŶşƉƌŽŐƌĂŵŶĂďşǌşǎĄŬƽŵϮ͘ƌŽēŶşŬƵĂǎϭϱϬϬ͕Ͳ<ēͬŵĢƐşĐƉŽĚůĞĚŽƐĂǎĞŶǉĐŚǀǉƐůĞĚŬƽ͕ǎĄŬƽŵϯ͘
ďƌŝŐĄĚ ǀĞ ǀŽůŶĠŵ ēĂƐĞ ũĂŬŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘ ĄůĞ ďƵĚŽƵ ǌĚĂƌŵĂ ǀǇďĂǀĞŶŝ ƉƌĂĐŽǀŶşŵ ŽĚĢǀĞŵ͕ ŽďƵǀş Ă
ƌŽēŶşŬƽ ĂǎϯϬϬϬ͕Ͳ<ēͬŵĢƐşĐ͕ŐĂƌĂŶĐŝƉƌĂĐŽǀŶşŚŽŵşƐƚĂ͕ƉƌŽĨŝůŽǀĄŶşũŝǎŶĂŬŽŶŬƌĠƚŶşēŝŶŶŽƐƚ͕ŵŽǎŶŽƐƚ
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş
ĨŝƌŵǇ͗<ĂƌŶĞĚdŽŽůƐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘^ƚƌŽũhŶŝŽŶ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ƵƌŽŵĞƚĂůŐƌŽƵƉƐ͘ƌ͘Ž͕͘DŽŶŽƐŚƐ͘ƌ͘Ž͕͘
^ƚŝƉĞŶĚŝũŶşƉƌŽŐƌĂŵŶĂďşǌşǎĄŬƽŵϮ͘ƌŽēŶşŬƵĂǎϭϱϬϬ͕Ͳ<ēͬŵĢƐşĐƉŽĚůĞĚŽƐĂǎĞŶǉĐŚǀǉƐůĞĚŬƽ͕ǎĄŬƽŵϯ͘
ŽĐŚƌĂŶŶǉŵŝƉƌĂĐŽǀŶşŵŝƉŽŵƽĐŬĂŵŝĂŶĂƐƚŽƵƉşǌĂǌǀǉŚŽĚŶĢŶǉĐŚĨŝŶĂŶēŶşĐŚƉŽĚŵşŶĞŬ͘
ďƌŝŐĄĚ ǀĞ ǀŽůŶĠŵ ēĂƐĞ ũĂŬŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘ ĄůĞ ďƵĚŽƵ ǌĚĂƌŵĂ ǀǇďĂǀĞŶŝ ƉƌĂĐŽǀŶşŵ ŽĚĢǀĞŵ͕ ŽďƵǀş Ă
<ŽǀŽƐdĞƉůŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ǌĄǀŽĚsĞƌŶĞƎŝĐĞ͕ĞůĨŝ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘/ŶƚĞƌŬŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘
ƌŽēŶşŬƽ ĂǎϯϬϬϬ͕Ͳ<ēͬŵĢƐşĐ͕ŐĂƌĂŶĐŝƉƌĂĐŽǀŶşŚŽŵşƐƚĂ͕ƉƌŽĨŝůŽǀĄŶşũŝǎŶĂŬŽŶŬƌĠƚŶşēŝŶŶŽƐƚ͕ŵŽǎŶŽƐƚ
ŽĐŚƌĂŶŶǉŵŝƉƌĂĐŽǀŶşŵŝƉŽŵƽĐŬĂŵŝĂŶĂƐƚŽƵƉşǌĂǌǀǉŚŽĚŶĢŶǉĐŚĨŝŶĂŶēŶşĐŚƉŽĚŵşŶĞŬ͘
ďƌŝŐĄĚ ǀĞ ǀŽůŶĠŵ
ēĂƐĞ ũĂŬŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘ ĄůĞ ďƵĚŽƵ ǌĚĂƌŵĂ ǀǇďĂǀĞŶŝ ƉƌĂĐŽǀŶşŵ ŽĚĢǀĞŵ͕ ŽďƵǀş Ă
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş
ĨŝƌŵǇ͗<ĂƌŶĞĚdŽŽůƐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘^ƚƌŽũhŶŝŽŶ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ƵƌŽŵĞƚĂůŐƌŽƵƉƐ͘ƌ͘Ž͕͘DŽŶŽƐŚƐ͘ƌ͘Ž͕͘
<ŽǀŽƐdĞƉůŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ǌĄǀŽĚsĞƌŶĞƎŝĐĞ͕ĞůĨŝ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘/ŶƚĞƌŬŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘
ŽĐŚƌĂŶŶǉŵŝƉƌĂĐŽǀŶşŵŝƉŽŵƽĐŬĂŵŝĂŶĂƐƚŽƵƉşǌĂǌǀǉŚŽĚŶĢŶǉĐŚĨŝŶĂŶēŶşĐŚƉŽĚŵşŶĞŬ͘
ĨŝƌŵǇ͗<ĂƌŶĞĚdŽŽůƐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘^ƚƌŽũhŶŝŽŶ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ƵƌŽŵĞƚĂůŐƌŽƵƉƐ͘ƌ͘Ž͕͘DŽŶŽƐŚƐ͘ƌ͘Ž͕͘
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş

<ŽǀŽƐdĞƉůŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ǌĄǀŽĚsĞƌŶĞƎŝĐĞ͕ĞůĨŝ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘/ŶƚĞƌŬŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘
^dZK:E1<Ͳ>KE1KWZs;ϮϯͲϲϱͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũşĐş ĨŝƌŵǇ͗<ĂƌŶĞĚdŽŽůƐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘^ƚƌŽũhŶŝŽŶ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ƵƌŽŵĞƚĂůŐƌŽƵƉƐ͘ƌ͘Ž͕͘DŽŶŽƐŚƐ͘ƌ͘Ž͕͘
ĂũŝƓƛŽǀĄŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƉƌŽǀŽǌƵƐƚƌŽũŶşĐŚĂĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚǌĂƎşǌĞŶşŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚůŽĚş͕ǀēĞƚŶĢũĞũŝĐŚŽƉƌĂǀ
<ŽǀŽƐdĞƉůŝĐĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ǌĄǀŽĚsĞƌŶĞƎŝĐĞ͕ĞůĨŝ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘/ŶƚĞƌŬŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘
ƉƎŝ ƉƌŽǀŽǌƵ͘ ŶĂůŽƐƚ ƉƌĄĐĞ ƉƎŝ ŽǀůĄĚĄŶş ůŽĚş͘ WŽ ƷƐƉĢƓŶĠŵ ƐůŽǎĞŶş ǌĄǀĢƌĞēŶǉĐŚ ǌŬŽƵƓĞŬ ǌşƐŬĄ

^dZK:E1<Ͳ>KE1KWZs;ϮϯͲϲϱͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ
ĂďƐŽůǀĞŶƚ ͣ>ŽĚŶş ŬŶşǎŬƵ͞ Ɛ ŚŽĚŶŽƐƚş ͣDĂƚƌŽƐĞ͞ ;ůŽĚŶşŬ /͘ ƚƎşĚǇͿ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞũ ŽƉƌĂǀŸƵũĞ Ŭ ǀǉŬŽŶƵ ƚĠƚŽ

ĂũŝƓƛŽǀĄŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƉƌŽǀŽǌƵƐƚƌŽũŶşĐŚĂĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚǌĂƎşǌĞŶşŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚůŽĚş͕ǀēĞƚŶĢũĞũŝĐŚŽƉƌĂǀ
^dZK:E1<Ͳ>KE1KWZs;ϮϯͲϲϱͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ
ĨƵŶŬĐĞŶĂǀƓĞĐŚƎşēŶşĐŚǀŽĚŶşĐŚĐĞƐƚĄĐŚ͕ĂƚŽŶĞũĞŶǀZ͘

ƉƎŝ
ƉƌŽǀŽǌƵ͘ ŶĂůŽƐƚ ƉƌĄĐĞ ƉƎŝ ŽǀůĄĚĄŶş ůŽĚş͘ WŽ ƷƐƉĢƓŶĠŵ ƐůŽǎĞŶş ǌĄǀĢƌĞēŶǉĐŚ ǌŬŽƵƓĞŬ ǌşƐŬĄ
ĂũŝƓƛŽǀĄŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƉƌŽǀŽǌƵƐƚƌŽũŶşĐŚĂĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚǌĂƎşǌĞŶşŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚůŽĚş͕ǀēĞƚŶĢũĞũŝĐŚŽƉƌĂǀ
^dZK:E1<Ͳ>KE1KWZs;ϮϯͲϲϱͲ,ͬϬϬϭͿʹƚƎşůĞƚǉƵēĞďŶşŽďŽƌƐǀǉƵēŶşŵůŝƐƚĞŵ
ĂďƐŽůǀĞŶƚ
ͣ>ŽĚŶş ŬŶşǎŬƵ͞ Ɛ ŚŽĚŶŽƐƚş ͣDĂƚƌŽƐĞ͞ ;ůŽĚŶşŬ /͘ ƚƎşĚǇͿ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞũ ŽƉƌĂǀŸƵũĞ Ŭ ǀǉŬŽŶƵ ƚĠƚŽ
ƉƎŝ
ƉƌŽǀŽǌƵ͘ŽďŽƌƵ
ŶĂůŽƐƚ
ƉƌĄĐĞ ƉƎŝ
ŽǀůĄĚĄŶş
ůŽĚş͘
WŽ ƷƐƉĢƓŶĠŵ
ƐůŽǎĞŶş
ǌĄǀĢƌĞēŶǉĐŚ
ǌŬŽƵƓĞŬ ǌşƐŬĄ
ďƐŽůǀĞŶƚǇ
ƉŽĚƉŽƌƵũş
Ă ŵĂũş
ǌĄũĞŵ
ǌĂŵĢƐƚŶĂƚ
^W>͕ Ă͘Ɛ͕͘
ǀƌŽƉƐŬĄ
ǀŽĚŶş ĚŽƉƌĂǀĂ͕
dK^
ĂũŝƓƛŽǀĄŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƉƌŽǀŽǌƵƐƚƌŽũŶşĐŚĂĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚǌĂƎşǌĞŶşŵŽƚŽƌŽǀǉĐŚůŽĚş͕ǀēĞƚŶĢũĞũŝĐŚŽƉƌĂǀ
ĨƵŶŬĐĞŶĂǀƓĞĐŚƎşēŶşĐŚǀŽĚŶşĐŚĐĞƐƚĄĐŚ͕ĂƚŽŶĞũĞŶǀZ͘
ĂďƐŽůǀĞŶƚ
ͣ>ŽĚŶş ŬŶşǎŬƵ͞ Ɛ ŚŽĚŶŽƐƚş ͣDĂƚƌŽƐĞ͞ ;ůŽĚŶşŬ /͘ ƚƎşĚǇͿ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞũ ŽƉƌĂǀŸƵũĞ Ŭ ǀǉŬŽŶƵ ƚĠƚŽ
ZŽƚƚĞƌĚĂŵ͕^ŽŶŶƚƌĂŶƐĂƉŽĚ͘
ƉƎŝ ƉƌŽǀŽǌƵ͘ ŶĂůŽƐƚ ƉƌĄĐĞ ƉƎŝ ŽǀůĄĚĄŶş ůŽĚş͘ WŽ ƷƐƉĢƓŶĠŵ ƐůŽǎĞŶş ǌĄǀĢƌĞēŶǉĐŚ ǌŬŽƵƓĞŬ ǌşƐŬĄ
ĨƵŶŬĐĞŶĂǀƓĞĐŚƎşēŶşĐŚǀŽĚŶşĐŚĐĞƐƚĄĐŚ͕ĂƚŽŶĞũĞŶǀZ͘

ĂďƐŽůǀĞŶƚ
ͣ>ŽĚŶş
Ɛ ŚŽĚŶŽƐƚş
;ůŽĚŶşŬ /͘
ƚƎşĚǇͿ͕
ŬƚĞƌĄ
ũĞũ ŽƉƌĂǀŸƵũĞ
ǀǉŬŽŶƵ ƚĠƚŽ
ďƐŽůǀĞŶƚǇ
ŽďŽƌƵŬŶşǎŬƵ͞
ƉŽĚƉŽƌƵũş
Ă ŵĂũş ͣDĂƚƌŽƐĞ͞
ǌĄũĞŵ ǌĂŵĢƐƚŶĂƚ
^W>͕
Ă͘Ɛ͕͘
ǀƌŽƉƐŬĄ
ǀŽĚŶş Ŭ
ĚŽƉƌĂǀĂ͕
dK^

ĨƵŶŬĐĞŶĂǀƓĞĐŚƎşēŶşĐŚǀŽĚŶşĐŚĐĞƐƚĄĐŚ͕ĂƚŽŶĞũĞŶǀZ͘
ZŽƚƚĞƌĚĂŵ͕^ŽŶŶƚƌĂŶƐĂƉŽĚ͘
ďƐŽůǀĞŶƚǇ ŽďŽƌƵ ƉŽĚƉŽƌƵũş Ă ŵĂũş ǌĄũĞŵ ǌĂŵĢƐƚŶĂƚ ^W>͕ Ă͘Ɛ͕͘ ǀƌŽƉƐŬĄ
ǀŽĚŶş ĚŽƉƌĂǀĂ͕
dK^
SPECIALIZOVANÁ
PRODEJNA

NÁHRADNÍCH DÍLŮ A SERVIS VOZIDEL
ZŽƚƚĞƌĚĂŵ͕^ŽŶŶƚƌĂŶƐĂƉŽĚ͘
ďƐŽůǀĞŶƚǇ ŽďŽƌƵ ƉŽĚƉŽƌƵũş Ă ŵĂũş ǌĄũĞŵ ǌĂŵĢƐƚŶĂƚ ^W>͕ Ă͘Ɛ͕͘ ǀƌŽƉƐŬĄ ǀŽĚŶş ĚŽƉƌĂǀĂ͕ dK^

ZŽƚƚĞƌĚĂŵ͕^ŽŶŶƚƌĂŶƐĂƉŽĚ͘

Nabídka Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Pracovní smlouva
již na střední škole



autoservis, pneuservis

Motory
Výfuky
Tlumiče
Geometrie

Lakování
Autoskla

v Benešově nad Ploučnicí

Převodovky
Podvozky
Brzdy
Karoserie
Pneuservis

www.autoteamnemec.cz

Boženy Němcové 702 • Benešov nad Ploučnicí
tel.: 412 586 696 • fax: 412 586 603
mobil - tel.: 603 475 112 • e-mail: info@autoteamnemec.cz

Vy jezdíte, my se staráme.

SPŠSaD Děčín již třetím rokem
zajišťuje pro ČD přípravu jejich zaměstnanců. Bez nových
pracovníků se ČD neobejdou,
a proto byl zřízen stipendijní
program ČéDés.
Jedná se o personální projekt,
jehož cílem je získat potenciální
zaměstnance z řad studentů, na
pozice strojvedoucích a výpravčích již při vstupu na průmyslovou školu. V rámci stipendijního programu žák získá mnoho
finančních výhod a zajímavých
bonusů.
Podpisem stipendijní smlouvy
se žák zavazuje po ukončení středoškolského studia nastoupit do
pracovního poměru u společnosti
České dráhy nejméně na 5 let, má
tedy nejméně na tuto dobu zajištěnou velmi dobře honorovanou
práci. Lze pokračovat ve studiu
i na vysoké škole a po jejím absolvování se závazek sniží na 3
roky.
Stipendijní program je určen
pro žáky 9. ročníku ZŠ. V rámci
programu žáci obdrží při úspěšném studiu měsíčně 2.000,- Kč,
jízdní výhody ČD, příspěvek na
učební pomůcky ve výši 1.000,Kč, prospěchové stipendium
a další benefity. Pro přijetí do
programu ČéDés je třeba projít
dvoukolovým výběrovým řízením.
První kolo proběhne na začátku března na SPŠSaD Děčín
a bude do něj zařazen každý, kdo
se přihlásí do 28.února 2011 do
stipendijního programu.
Úspěšní absolventi prvního kola
se ve druhém kole podrobí náročným zdravotním vyšetřením a po
úspěšném splnění podmínek jsou
zařazeni do programu.
Stipendijní program ČéDés
bude nabídnut těm žákům, kteří
prokáží zájem o železnici a motivaci pracovat pro firmu České
dráhy. Přihláška je ke stažení
na stránkách www.ceskedrahy.cz
nebo na www.prumka.cz.
SPŠSaD Děčín připravuje nejvíce žáků v programu ČéDés
z celé republiky, protože její
absolventi jako jediní v ČR mají
již před maturitou složeny všechny pracovní zkoušky ČD potřebné pro výkon výpravčího a jsou
seznámeni i s dopravními předpisy pro funkci strojvedoucího.
Spolupráce ČD a SPŠSaD Děčín
je příkladem nejtěsnější spolupráce mezi jistým zaměstnavatelem absolventů na straně jedné
a školou připravující žáky dle
požadavků ČD na straně druhé
a přibližuje se téměř duálnímu
vzdělávacímu systému, běžnému
ve vyspělých státech.
(kh)
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ŠKOLSTVÍ

Škola Na Stráni bude mít nové tabule
Nové keramické a projekční tabule budou mít třídy Základní
školy Na Stráni. Od druhého pololetí letošního školního roku dostanou také jednotlivé třídy interaktivní projektor.
Evropské peníze do škol z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
(OPVK
1.4) pomohou žákům Základní
školy Na Stráni k novým keramickým a zároveň projekčním
tabulím.
Tabule budou lehce výškově stavitelné prostřednictvím moderních pružinových pojezdů.
Každá třída bude od druhého
pololetí vybavena také interaktivním projektorem. Během následujících dvou let pak v rámci zmíněného projektu vytvoří
učitelé školy a pilotně odzkouší
vlastní elektronické učebnice.
K této náročné práci mají možnost všichni pedagogové vyu-

žívat svůj notebook, který také
získali díky projektu.
Pokud vše vyjde podle předpokladů, budou mít žáci školy
další šikovnou pomůcku, která
by měla zahrnovat především základní učivo dle právě vznikajících standardů.
Dále pak zde bude pamatováno
na talentované děti a do každého tematického celku je zařazena
metoda CLIL (související informace v Aj).
Na konci všech kapitol najdou
žáci opakovací test. Velkou výhodou bude vzájemná provázanost jednotlivých témat.

tel.: 412 516 006
mobil: 602 532 947
email: info@skolaclever.cz

Radniční 1/23
405 02 Děčín

Učíme se, bavíme se

Na ZŠ Komenského nám. se již několik let začleňují do výuky
projektové dny s rozličnými tématy. Děti se v tyto dny naučí
nejen něco nového, ale díky skupinové práci zažijí více zábavy
a radost z úspěšně vykonané práce.

Formou křížovek, kvízů, dopl- spojené lidské vlastnosti. Neznáňovaček apod. se i v ostýchavých má již pro ně nejsou například
a méně průbojnějších dětech pro- slova spirituál či hebrejština.
Snad nejzábavnější byl den
budí soutěživost a touha vítězit.
(ZŠ Na Stráni) Třídu 5. B od začátku letošního seznamování s novou výtvarnou
technikou - kašírování. Klasicroku provází téma“ Člověk“.
Na podzim jsme v rámci pro- kou techniku (pokud ji čtenář
jektu navštívili v děčínské syna- nezná, jistě si ji sám vyhledá ve
goze výstavu fotografií a Památ- slovníku) jsme však ve výtvarné
ník Terezín, odkud si děti odvezly výchově ještě rozvinuli a vytvospoustu nových informací o živo- řili člověka pomocí potravinářské
tě Židů i nelidských praktikách v folie a izolepy. Výsledek byl napoprvé velkolepý!
době 2. světové války.
Bylo toho mnoho, ale také
Od prosince do ledna jsme pracovali s tématem člověk i nadále. víme, že nikdy nebudeme znát
Tentokrát nás ale provázelo celý vše. Důležité je, abychom věděli,
měsíc. Pojem lidská práva si děti kam jít, na koho se obrátit, jakou
ā
rozšířily pomocí
vyhledávání  knihu, encyklopedii otevřít.
na internetu, v encyklopediích a
6\VWpPY\UR]XPČQtDYDURYiQtRE\YDWHOVWYD
Nezáleží na tom, jaké jsme
následně ho zpracovaly formou
rasy, národnosti, jakou řečí mlukomiksu.
-HGQiVHRV\VWpPSURYþDVQRXLQIRUPRYDQRVWREþDQĤ]HMPpQDSĜLPLPRĜiGQêFKXGiORVWHFK
se též s lidskými ra- víme, jaké šaty nosíme,…
KDYiULHYRGDSO\Q Seznámily
GRSUDYQtFKRPH]HQtFKDREHFQêFK]SUiYiFKNWHUpMVRXVYêP
sami a národnostmi,
životem lidí ale jak se k sobě i druhým chováREVDKHPSURREþDQ\Yê]QDPQpD
LQIRUPXMtKRRQHMGĤOHåLWČMãtFKNURFtFKD]iPČUHFKUDGQLFH
Foto: ZŠ Na Stráni
v nejrůznějších koutech naší pla- me, jací jsme lidé!
3ĜLEOtåHQtVHNREþDQĤP
nety. Dokážou vysvětlit a použít
9ê]QDPQČVHV\VWpPUR]HVtOiQt606Y\XåtYiWDNpNSR]YiQNiPQDDNFHSURYHĜHMQRVW
(ZŠ Komenského, 5.b)
různá rčení, přirovnání a s nimi

Nové keramické a projekční tabule

3ě,+/Èâ(1Ë.2'%ċ58606
=iMHPFHR]DVtOiQtLQIRUPDFt]~ĜDGX]DãOH606YH
WYDUX

Nová esoterická a dárková prodejna
s meditacním centrem
5(*,1)2

v

1$7(/()211ËýË6/2 

ā

6\VWpPY\UR]XPČQtDYDURYiQtRE\YDWHOVWYD
-HGQiVHRV\VWpPSURYþDVQRXLQIRUPRYDQRVWREþDQĤ]HMPpQDSĜLPLPRĜiGQêFKXGiORVWHFK
KDYiULHYRGDSO\Q GRSUDYQtFKRPH]HQtFKDREHFQêFK]SUiYiFKNWHUpMVRXVYêP
REVDKHPSURREþDQ\Yê]QDPQpD LQIRUPXMtKRRQHMGĤOHåLWČMãtFKNURFtFKD]iPČUHFKUDGQLFH
3ĜLEOtåHQtVHNREþDQĤP
2'+/Èâ(1Ë=2'%ċ58606
9ê]QDPQČVHV\VWpPUR]HVtOiQt606Y\XåtYiWDNpNSR]YiQNiPQDDNFHSURYHĜHMQRVW

Najdete nás vedle lékárny Centrum v Duchcovské ulici v Děčíně 1

Sběr starých
autolékáren

=iMHPFHVH]HV\VWpPXRGKOiVtWtPåH]DãOH606YHWYDUX
3ě,+/Èâ(1Ë.2'%ċ58606

Naše škola se rozhodla připojit k akci BK Děčín „ Nevíte
co se starou autolékárnou ?“
a zprostředkovat sběr autolékáren, které budou využity v nemocnici v Keni a v Městském
útulku pro toulavá a opuštěná
zvířata v Děčíně. Do dnešní doby
přinesli žáci i učitelé přes dvě desítky autolékáren. Největší množství shromáždila třída 4.B a p.uč.
Javůrková. Všem děkujeme.

1$7(/()211ËýË6/2 

(MŠ a ZŠ Děčín 9 - Bynov)

=iMHPFHR]DVtOiQtLQIRUPDFt]~ĜDGX]DãOH606YH

815(*,1)2 WYDUX

5(*,1)2

1$7(/()211ËýË6/2 

6OXåED606GRWD]2'+/Èâ(1Ë=2'%ċ58606
)RUPRX606PĤåHWH]DVtODWGRWD]\QD0DJLVWUiWPČVWD
=iMHPFHVH]HV\VWpPXRGKOiVtWtPåH]DãOH606YHWYDUX
'ČþtQ3URY\XåtYiQtWpWRVOXåE\VHQHPXVtWHGRV\VWpPX
UHJLVWURYDWVWDþtMHGQRGXãH]DVODW606DY\þNDWQDRGSRYČć
815(*,1)2

Foto: ZŠ Bynov

326783352=$6/È1Ë606'27$=8
1$7(/()211ËýË6/2 
2EþDQ]DãOH606YHNWHUpQD]DþiWNX]SUiY\QDStãHVORYR
'27$=

6OXåED606GRWD]
Největší množství shromáždila třída
4.B

)RUPRX606PĤåHWH]DVtODWGRWD]\QD0DJLVWUiWPČVWD

3ěË./$'79$58606
'ČþtQ3URY\XåtYiQtWpWRVOXåE\VHQHPXVtWHGRV\VWpPX
UHJLVWURYDWVWDþtMHGQRGXãH]DVODW606DY\þNDWQDRGSRYČć
'27$= NGHPRKXSULKODVLWSVDGRHYLGHQFHD
MDN\MHURFQLSRSODWHN"
326783352=$6/È1Ë606'27$=8
2EþDQ]DãOH606YHNWHUpQD]DþiWNX]SUiY\QDStãHVORYR
'27$=
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Základní škola Březiny
Výsledková listina školního kola pěvecké soutěže Děčínský Skřivánek
I. kategorie
1. místo Dominik Mucek
2. místo Anežka Staňová
3. místo Andulka Nguyen
Bára Ulrychová

(1. A)
(3. B)
(2. A)
(3. B)

II. kategorie
1. místo Hana Vrabcová (4. B)
2. místo Tereza Miškovská (4. A)
3. místo Hana Jelínková (4. B)
František Horáček (4. B)

IV. kategorie
1. místo Jana Bartoňová (9. tř.)
2. místo Markéta Miškovská (7. tř.)
3. místo Marie Řezáčová (7. tř.)
Do městského kola postupují
žáci na 1. a 2. místě. Poděkování patří paní učitelce M. Bárové
za skvělé moderování akce, dále
pí učitelce P. Zahálkové a J. Bašistové za spravedlivé hodnocení
v porotě.
(vedení školy)

Žáci z Nativity vyhráli dějepisnou soutěž

Žáci osmého ročníku Křesťanské základní školy Nativity v Křešicích obsadili ve své kategorii 1. místo v celostátní soutěži „Jak
vládli Lucemburkové Českému království“.
Soutěž vyhlásila Pražská informační služba v rámci výročí 700
let nástupu Lucemburků na český
trůn.
Kromě vědomostních otázek,
které se dají v dějepisné soutěži
očekávat, bylo v zadání výtvarně
zpracovat rodokmen Lucembur-

ků na českém trůně včetně jejich
moravské větve. Za své vítězství
žáci obdrželi víkendový pobyt
v Praze s průvodcem a zdarma
prohlídku historických sálů Staroměstské radnice.
(nativity)

Foto: DDM

V neděli 30. 1. pořádal Dům dětí a mládeže Děčín - Teplická ul. maškarní karneval pro děti. Byl připraven program plný tance, her a soutěží, jež vyvrcholil módní přehlídkou masek. Děti tak musely zachránit
unesenou princeznu před drakem, zahrát si s Obrem Kolodějem či si zatancovat s našimi pohádkovými bytostmi. Všechny děti byly odměněny
a na památku si domů odnesly také papírové loutky prince a princezny.
(ddm)

Anime Jikan 2011 se blíží
Děti, mládež a dospělí z Anime
klubu působící při DDM Teplická v Děčíně pořádají celý rok
menší akce zaměřené na anime,
mangu a japonskou kulturu nejen
v DDM Teplická Děčín. Workshopy, přednášky, pořádání akcí,
pomoc na akcích je pravidelnou
náplní jejich činnosti. Anime
Jikan 2011, jež se uskuteční
2. - 3. dubna 2011 od 10,00
do 10,00 aneb 24 hodin nonstop,
je již 3. ročníkem pod tímto názvem a je to výsledek celoroční
práce klubu. Na programu proto nebudou chybět sekce jako

Taneční podložky, karaoke, promítání anime, výstava reálií,
mangačítárna, workshopy, přednášky, deskové hry, Go, spací
místnost, Anifet občerstvení,
anime placky a jiné upomínkové
předměty, hry, soutěže ve všech
sekcích a spousta zábavy nejen
na turnajích. Novinkou bude letos Lasergame, Dětský koutek
pro nejmenší a možná se podaří
sehnat také Kinetic Dance pro
xbox. Vstup na akci je zdarma.
Více informací naleznete postupně na www.manga.tym.cz.
(ddm)

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Děčín zažije jedinečnou
hudební show
Přes šedesát hudebníků na jednom pódiu, světelné efekty a slavné hity skupiny Pink Floyd – to je jedinečná kombinace, kterou
na březen chystá děčínské divadlo.
Tento koncertní program sklízel úspěchy v největších městech
sousedního
Německa.
Na severu Čech nebude nikde
jinde k vidění než právě v Děčíně. „Posluchači uslyší takové hity jako „Whish You Were
Here“, „Money“, „Echoes“,
„High Hopes“, „Sorrow“ nebo
„Shine On You Crazy Diamond“
v klasických verzích, které byly
aranžovány speciálně pro tento
projekt. Svým výborným obsazením dosahuje filharmonie
toho, že melodie mají úžasnou
dynamiku a výbušnost legendár-

ních Pink Floyd, ale přitom si zachovávají svůj orchestrální zvuk
a originální zvukové efekty,“ popisuje ředitel divadla Jiří Trnka.
Show je dílem profesionálního
tělesa Filharmonie Hradec Králové a společně s ní vystoupí
i rocková skupina včetně vokálního kvartetu.
Vstupenky na představení, které
se uskuteční 18. března, si můžete již nyní rezervovat na www.
vstupenkadecin.cz a poté zakoupit na jednom z prodejních míst.
(pwt)

Do Děčína přijede Marta Kubišová

Divadlo připravuje recitál hvězdy šedesátých let Marty Kubišové.
Diváci uslyší její největší hity
jako Nechte zvony znít, Hej Jude
nebo Modlidba, která se stala neoficiální hymnou Sametové revoluce. Marta Kubišová začala zpívat v první polovině šedesátých
let. Později se pro své veřejně
prezentované názory znelíbila režimu a nemohla vystupovat.

Má za sebou pohnutý život,
práci v disentu a například i klinickou smrt. Vystoupení této
jedinečné ženy můžete vidět
v děčínském divadle 25. února od
19:00 hod. Doprovodí ji hudební
skupina Petra Maláska, vynikajícího českého klavíristy.
(pwt)

Dům dětí a mládeže Teplická informuje:

Pátek

25.2.
od 19.00

Děčínský Go turnaj
O víkendu 22.-23.1. 2011 se v DDM Teplická Děčín odehrál první
Děčínský Go turnaj, jež je započítáván do ligy Go. Pořadateli byly
DDM Teplická, Děčín, ČAGo a Go klub Děčín. Do turnaje se registrovalo přes 40 hráčů nejen z ČR, ale také z Německa, Polska,
Slovenska a Rakouska. Za děčínské hráče se nejlépe umístil Jakub
Jánský, který skončil celkově na 14.místě, což vzhledem k vysoké
úrovni protihráčů je velmi pěkné místo. Celá akce byla hodnocena jak
organizátory tak návštěvníky velmi kladně, a proto bylo rozhodnuto,
že se Děčínský Go turnaj uskuteční opět v DDM Teplická, Děčín.
Freejack Master Cup
První turnaj v online hře Freejack, jež simuluje parkurový běh městem, se uskutečnil v sobotu 22.1. 2011 v DDM Teplická, Děčín.
Zúčastnilo se ho 10 hráčů z nichž nejlépe si vedl a první místo získal Zdeněk Lochman - Jílové, 2.místo pak Ondra Příhonský - Děčín
a 3.místo obsadil Jonáš Mikel - Děčín.
Baletní přípravka DDM Teplická

MARTA KUBIŠOVÁ
s kapelou Petra Maláska

v Městském di vadle Děčín

Novinkou pro letošní školní rok byl v DDM Teplická kroužek Baletní
přípravky pro nejmenší a jak se ukázalo, novinkou žádanou. Děti se
učí základní baletní techniky, secvičují svá první vystoupení a pomocí metodických her rozvíjejí své dovednosti pod odborným vedením
jejich vedoucí. Kroužek je určen věkové kategorii od 5 a od 8 let. Již
nyní se těšíme na první veřejná vystoupení malých baletek.
Šachový turnaj vyhrály děti z DDM Teplická
V úterý 18.1. byl odehrán přátelský turnaj mezi DDM Teplická
šachovým kroužkem a dětmi z družiny ZŠ Komenského. Po lítém
boji nakonec zvítězily děti z DDM Teplická.
(ddm)

strana 10

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Čtrnáctý ročník Literární ceny Vladimíra
Vokolka 2010 zná vítěze
Výhradně poezie, to je soutěž Literární ceny Vladimíra Vokolka
2010, která se v sobotu 29. ledna vyhlašovala již po čtrnácté na
malém sále Městské knihovny Děčín. Všichni účastníci obdrželi
sborník nejlepších prací z tohoto ročníku.
Do soutěže, kterou vyhlašuje obdrželi čerstvě vytištěný sborMěsto Děčín a Městská knihov- ník nejlepších prací z aktuálního
na v Děčíně, se letos přihlásilo ročníku soutěže. Slavnostní večer
62 účastníků z celé republiky. provázela recitace prací oceněCeny výhercům předával primá- ných autorů v podání členů porotor města František Pelant, před- ty Jiřího Koteny, Kateřiny Toškoseda poroty literární ceny Radek vé a Michala Jareše a písně Dany
Fridrich a ředitel knihovny Ladi- Moclové a Lucie El Gabbaniové.
slav Zoubek. Všichni zúčastnění
(smk)
Foto: Princip

Ředitel Městské knihovny Ladislav Zoubek předává cenu vítězi II. kategorie Janu Nemčekovi ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Tibet – Tajemství červené krabičky
Další představení v rámci skupiny S uvede Městské divadlo
Děčín v sobotu 19. února v 19 hodin. Legendární soubor Buchty
a loutky představí hru Tibet – Tajemství červené krabičky.
V rámci svého zájezdu do Děčína zahraje také dětským divákům
pohádku Neposlušná kůzlátka.

Foto: Luboš Trojna

8. Reprezentační ples Ústeckého kraje se konal 29. ledna ve Společenském domě Střelnice. Výtěžek z plesu věnovala hejtmanka Jana Vaňhová Radioterapeutickému oddělení – Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Foto: Buchty a loutky

NEJSLAVNĚJŠÍ ZNAČKY ÚSTECKÉHO
KRAJE A ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
24. února 2011
Zveme Vás na přednášku Martina Krska - novináře, popularizátora historie a autora
stejnojmenné knihy, který Vás seznámí s bohatou a slavnou historií tohoto kdysi průmyslového regionu.
Dozvíte se, že řada značek z našeho okolí se proslavila doma i ve světě jako např.:
Mikulášovické nože, Motocykly Čechie Böhmerland, Mýdlo s jelenem, Elite Varnsdorf, Čokoládovny Diana, Jäger (spodky jegrovky), Diamon a řada dalších...

Místo konání: Dům Českého Švýcarska
Křinické náměstí 10 Krásná Lípa
od 17:30 hodin
3ĥHGQiåNDMHUHDOL]RYiQD]DILQDQĆQtSRGSRU\
6)æ3D0æ3YUiPFLSURMHNWX6(&(6(

Tibet – Tajemství červené krabičky je dojemný příběh podle stejnojmenné knihy Petra Síse o tom, jak
velký může být stesk otce a syna
a jak drsný může být svět vzdálený
pár hodin letadlem.
V představeních Buchet a loutek
nenarazíte jen na klasické marionety, do hry jsou bráni maňásci,
barbíny, gumové postavičky, věci
ze smetiště, vycpaná zvířata i živí
herci. Díky svébytnému humoru
a nadhledu je většina představení jak
pro dospělé, tak pro dětské diváky.
Soubor založili absolventi loutkářské katedry pražské DAMU Marek
Bečka, Radek Beran, Vít Brukner
a Zuzana Bruknerová. Prošli si
spolu krátkou epizodu angažmá
v oblastním divadle v Chebu, ale
od té doby neměli stálou scénu.
Buchty a loutky jsou pravděpodobně největšími divadelními nomády v Česku, což nevyvrací ani
fakt, že v posledních letech našli
útočiště ve Studiu Švandova divadla. Aby se uživili tím, co dělají,
jezdí po celou dobu existence po
školkách, klubech, světových divadelních i domácích festivalech,
ba dokonce už i po rockových fes-

tivalech. „Moc se na představení
tohoto souboru těším, jsem rád, že
jejich účinkování tady v Děčíně se
neomezilo pouze na jedno představení, ale že můžeme nabídnout
nejen dospělým divákům další zajímavé činnosti a prožitky,“ řekl Jiří
Trnka, ředitel divadla.
Městské divadlo Děčín pořádá
s herci společnosti Buchty a loutky loutkářský workshop pro děti.
Ve dvou blocích se děti budou
s profesionálními loutkoherci probírat tajemným světem fantazie.
Loutkářská dílna je vhodná pro
děti od 6 do 12 let. Workshop
se koná 19. 2. Od 10 a 13 hodin,
počet míst je omezený, vstupné
je 50,- Kč. Zájezd soubor Buchty
a loutky zakončí nedělní pohádkou
pro děti.
Přijďte a osvoboďte Tibet
z červené krabičky! Režie: Radek Beran a Buchty a loutky Hrají: Kristina Maděričová / Zuzana
Bruknerová, Tomáš Procházka /
Lukáš Valiska, Radek Beran / Marek Bečka, Vít Brukner
Délka: 1,15h - bez přestávky
Vstupné: 150,- Kč.
(smk)
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Filmový festival Expediční kamera představí Cestopisný festival WorldFilm 2011 poprvé
nejlepší cestovatelské a outdoorové filmy v Děčíně.
Sérii nejlepších cestovatelských, horolezeckých, vodáckých či
jinak dobrodružných filmů uplynulé sezóny bude možno shlédnout v úterý 15.2. v La Garage Noire /foyer kina Sněžník/ od
17:30. Vítězné filmy z mezinárodních filmových festivalů doplní
snímky českých sportovců a dobrodruhů.
Každý divák si odnese zajímavé zážitky a někteří i něco navíc
– los vybere výherce knih s outdoorovou tématikou, programu
Zoner Photo Studio na zpracování fotografií či předplatného
časopisu Lidé a hory. Výtěžek
z festivalu bude použit na podporu projekt Tarsius zabývajícího
se výzkumem a ochranou nártouna filipínského (více na www.

tarsiusproject.org.) Vstupné na
více jak tříhodinový festival činí
50,-Kč.

22. a 23. února pokračuje přehlídka filmů o přírodě a lidech v ní,
tentokrát v rámci cestovatelského festivalu WorldFilm 2011 společnosti Piranhafilm Petra Horkého. Po expediční kameře se tak
děčínští diváci budou opět moci setkat s dobrodruhy, cestovateli,
ale i posledními původními obyvateli / lovci žijícími v různých
končinách Země. 					
(vj)
PROGRAM WORLDFILM 2011

22.2. /17.30/ první festivalový den
Za všechny jmenujme filmy
Poslední lovci (rež. Steve Lichtag)
Mongolsko – ve stínu ČingisháLovci indonéského ostrova Lembata, jako jedni
na, Sám ve stěně, Brahmaputra,
z posledních na naší planetě, loví tradičním způsoZtracený horizont a další.
Podrobné informace o festivalu bem nejen velryby, ale i delfíny a manty. Už po staletí vyplouvají na
a filmech najdete na www.Expe- starých dřevěných člunech, aby vyzbrojeni bambusovými harpunami
sváděli s gigantickými vorvani nelítostné boje na život a na smrt.
dicniKamera.cz.
Sloni žijí do sta let (rež. Petr Horký)
Film o návratu legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda na Srí
lanku po 40 letech. Jak moc se ostrov změnil – z „Ráje bez andělů“
ve válčící zemi… Je možné vrátit čas zpátky?...
23.2. /17.30/ druhý festivalový den
Eduard Ingriš (rež. Petr Horký) – český geniální Forrest Gump,
skutečný Jára Cimrman. Neskutečný příběh jednoho z prvních filmařů divoké Amazonky, lovce divokých kondorů, mořeplavce a autora
písně teskně hučí Niagára.
Největší jeskyně světa (Venezuela) / DIASHOW
Host večera a zároveň autor snímků Marek Audy patří mezi zásadní
osobnosti nejen české, ale i světové speleologie. Coby vynikající
fotograf představí své objevitelské putování Venezuelskými pralesy,
které nakonec přineslo své ovoce – objev největší jeskyně na světě!
KDE: La Garage Noire / 17.30 / vstupné 50,-Kč.

Veřejná sbírka pomáhá
zachraňovat vzácné obrazy

V roce 2010 vyhlásil Zámek Děčín veřejnou sbírku na restaurování obrazů z původních zámeckých sbírek. S jakým se zatím
setkala ohlasem?
Již od roku 2009 se na děčínský
zámek pomalu navrací obrazy,
které kdysi zdobily jeho interiéry.
V současnosti má správa zámku
vytipováno několik desítek uměleckých děl, která by se mohla
v budoucnu stát součástí zámecké expozice.
Drtivá většina z nich ovšem
nezbytně potřebuje ruce odborného restaurátora. Některé jsou
jen znečištěny prachovými nánosy a vrstvami starých zakalených laků. U dalších je ovšem
třeba
komplexního
zásahu.
V takovém případě je nutné obraz tzv. rentoalovat, tedy nažehlit
na nové plátno. Poté přichází na
řadu případné vytmelení chybějících částí a retuše.
Finanční náročnost takového
zásahu se odvíjí jak od míry poškození, tak od velikosti obrazu.
„Zatím nejnižší cena se pohybovala okolo 5 tisíc Kč, nejvyšší
částka za restaurování jednoho
obrazu se vyšplhala až téměř

ke 100 000,- Kč,“ říká ředitelka
zámku Iveta Krupičková.
Až doposud hradil zámek
jen menší část nákladů přímo
ze svého rozpočtu. Většinu čerpal
z prostředků projektu „Hranice –
550 let chebské smlouvy“, který
financuje EU v rámci programu
Cíl 3/Ziel 3. „Finance z tohoto
zdroje však jsou již téměř vyčerpané, proto hledáme další možnosti, jak restaurování obrazů
financovat.
V poslední době se objevila
velmi zajímavá možnost půjčit
si některá díla z Národní galerie.
Jedná se vlastně o nejcennější zámecké obrazy, které byly právě
pro svou uměleckou hodnotu vybrány do sbírek NG. Proto máme
samozřejmě velký zájem je
na zámek získat a chtěli bychom
je umístit v právě opravovaném
jižním křídle,“ říká Krupičková.
Jedním ze zdrojů, ze kterých by
bylo možné čerpat alespoň část
prostředků na nezbytné restau-

Foto: Zámek Děčín

Jedním z restaurovaných obrazů je Hon na kance pod děčínským
zámkem z let 1768–1783.
rování, je právě veřejná sbírka.
Kolik se tedy prozatím podařilo
nashromáždit prostředků?
„V tuto chvíli je kontu sbírky
více než 80 tisíc Kč. Necelých
50 tis. přinesly loňské zimní
noční prohlídky, dalších 24 000
Kč zaplatil soukromý dárce až
z Olomouce, který se pro projekt
Návrat obrazů nadchl při prohlídce zámku. Dalších 10 743 Kč přispěli do pokladniček návštěvníci
zámku a 3 027 Kč přidali dárci
při Vánočním trhu,“ počítá Kru-

pičková. „Z této částky bychom
podle velmi hrubého odhadu
mohli zaplatit zhruba dva větší
obrazy.
Chtěli bychom velice poděkovat všem, kteří nám přispěli.“
Kromě
kasiček
mohou
případní donátoři přispět přímo
na konto sbírky, číslo účtu je
43-6466460217/0100.
Konání veřejné sbírky bylo
povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(zámek)
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Amália dýchá „lehce“
V pátek 28. ledna byla premiéra divadelní hry Amalia dýchá
zhluboka aneb Internacionála, rumunské autorky Aliny Nelegy
Cadariu. Hru jako vůbec první v Čechách nastudoval ředitel
městského divadla Jiří Trnka s Lídou Panenkovou. Melodrama
o hořko-směšném životě v socialismu, které je zajímavě výtvarně
pojaté, jistě zaujme každého diváka.
Jaké jsou vaše první dojmy?
Jiří Trnka: Já se teď velice těším, že udělám spoustu práce pro
divadlo, protože mi ty čtyři hodiny čtyřikrát týdně trochu chyběly. Takže to je můj pocit, že se mi
uvolňují ruce… Ale samozřejmě
chápu, že tak to nebylo myšleno… Já jsem velmi spokojený.
Myslím, že jsme s Lídou dosáhli na to maximum, na které jsme
mohli dosáhnout a podle reakcí
diváků soudím, že se to povedlo!
Především jsem rád, že ta čtyřka,
která na představení pracovala –
tedy já, Lída, Jana Stejskalová
a Martin Pošta tvoří kompaktní
tým, který si může troufnout na
ledacos – a to je velmi příjemná
zpráva.
Lída Panenková: Musím říct, že
dojmy mám veskrze pozitivní...
Když je po představení herec za
svou práci chválen, je samozřejmě šťastný, protože se mu dostalo důkazu, že si s divákem porozuměl. Navíc atmosféra premiéry
byla naprosto úžasná - už jen tím,
že do Děčína přijela i překladatelka díla, ředitel Rumunského
kulturního institutu, přišel se po-

ko

Městské divadlo Děčín a Divadelní spolek Karel Čapek uvádí

Alina Nelega Cadariu

AMALIA DÝCHÁ
ZHLUBOKA

dívat i pan primátor a spousta lidí
z děčínského kulturního světa.
Souhlasím s Vámi, atmosféra
byla úžasná, určitě je to i díky
blízkému kontaktu herce a diváka. Tím, že sedí diváci na
jevišti, Vás mají v podstatě na
dosah ruky.
Jiří Trnka: Je to klasický princip studiového představení. Dalo
by se to vlastně zařadit do předplatitelské skupiny S, splňuje to
všechny parametry. Tento blízký
kontakt umožňuje velmi moderní
způsob herectví, vlastně je to už
blízko filmovému vidění, celé je
to hodně na detail. A to samozřejmě nesouvisí s tím, jestli děláte
komedie nebo drama, to je o způsobu tvorby.

v

Hraje: Lída Panenková
Režie: Jiří Trnka

Máš tedy další režisérské plány.
Můžeš nám je prozradit?
Jiří Trnka:Momentálně jsem
rád, že si vydechnu a nic zvláštního do konce sezóny nechystám.
DĚČÍN
Nicméně plány tu mám velké
a dalekosáhlé, vše bude záležet
na týmu, který se právě snažím
v divadle a kině vytvořit. Pokud bude šlapat ten tým, budeme
moci mít i nesnadné cíle. Takže
mně teď čeká trochu organizační
a manažerské práce. Tvořit budeme potom.
statutární město

amalia_A2.indd 1

Nedá mi, se nezeptat Lído, hodinu a půl dlouhý monolog je
pořádný zápřah. Jak si takovou spoustu textu dokážete zapamatovat?
Lída Panenková: Učila jsem se,
učila, učila... až jsem to do té hlavy nacpala. Ale stejně se bojím,
že zapomenu. To je asi největší
strach, z textu.

26.1.2011 16:37:47

toto představení reprízy i v jiných
divadlech a dokonce i v zahraničí, tak uvidíme, jak to dopadne.
Já jsem samozřejmě pro.
Lída Panenková: Rozhodně přihlásíme Amalii do Kaznějova, to
je Národní přehlídka Divadla jednoho herce, kterou pořádá Svaz
českých divadelníků ochotníků
jako bienále, a která se koná letos
v polovině dubna.

Kolikrát budete Amalii hrát
v Děčíně?
Jiří Trnka: Budeme ji hrát tak
dlouho, dokud na ni budou chodit
diváci, to je jasné. Až už ji nebuDá se říci, že je to Vaše životní de chtít nikdo vidět, nebudeme ji
hrát dál.
role?
Lída Panenková: Myslím, že
ano. Nejsem už nejmladší a ne- Neměli bychom zapomenout na
vím, jestli mi někdo ještě svěří Janu Stejskalovou a Martina
tak velkou roli. Ale ne, že bych Poštu, kteří se s vámi na realise před touto nezahrála krásné zaci hry podíleli.
postavy, třeba Hubačova Gene- Jiří Trnka: No to je jasné. Mně
rálka byla báječná příležitost, nezbývá nic jiného než oběma
Genoveva v Domu se sedmi bal- velmi poděkovat. Oba se nespokony byla krásně bláznivá, Shiela kojili se svými výtvory hned na
v inscenaci Aby bylo jasno první dobrou a předělávali – Jana
s okurkami na očích, vyvoláva- scénu a Martin projekce – vlastně
la salvy smíchu. A užila jsme si až do veřejné generálky a vlasti řadu monologů a dialogů. Roz- ně detailíčky až do premiéry. Bez
hodně ale hodnotím dnešní Amá- nich by to představení nemohlo
vypadat tak profi oblečené, jak
lia jako roli nejnáročnější.
teď vypadá. Celkové vyznění
Plánujete hrát toto představení a pozitivní přijetí publikem je
rozhodně také velkým dílem
i jinde než v Děčíně?
Jiří Trnka: Ani tak nejde o nás. jejich práce.
(Markéta Lakomá)
Hned po premiéře se nám několik
lidí nabídlo, že zorganizují pro

vest
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INZERCE
konzultace zdarma . kompletní realizace zakázky . zaručená kvalita služeb . nízká provize
Masarykovo náměstí 20, Děčín
pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hodin
412 514 521
info@rkvesta.cz
www.rkvesta.cz
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prodej 4135

prodej 4360

prodej 4387

Slovanský dům—hospoda, velký sál a kanceláře, za domem dílny a garáže, Teplická
ul., Podmokly, Děčín: 10 500 000 Kč

Nájemní dům v centru města s obchodními prostory, ve výborném stavu, Tržní ul.,
Podmokly, Děčín: 10 000 000 Kč

Činžovní dům v centru města, 8 bytů + nebytové prostory, Bezručova ul., Podmokly,
Děčín: 6 800 000 Kč

prodej 4469
Novorenesanční vila, tři byty

obec:

Děčín II

obec:

ulice:

Tylova

část:

6 400 000 Kč
možný prodej po bytech

Tato nádherná vila se nachází ve vilové čtvrti nedaleko lesoparku.
Má novou střechu, je plně podsklepený a nachází se v něm tři samostatné bytové jednotky (2 x 3+1 a 2+1). Výborná lokalita.

prodej 4405

Verneřice
Buková hora

5 600 000 Kč

Děčínská bouda

Bouda s hostinskými pokoji a bytem byla již od 30. let minulého
století vyhledávaným turistickým cílem. Citlivě zrekonstruovaná
stavba leží na vrcholu Bukové hory. Nádherné výhledy!

Hledáme kandidáty pro pozici

prodej 4398

prodej 4449

Prostorná vila s garáží v centru města,
4 bytové jednotky, Labská ul., Děčín I:
2 950 000 Kč

Rodinný domek p o rekonstr ukci,
v perfektním stavu, Horní Oldřichov,
Děčín: 2 500 000 Kč

Samostatný realitní makléř
Cílevědomá, komunikativní osobnost s
prezenčními schopnostmi * VŠ/SŠ vzdělání
* Aktivní znalost AJ (NJ) * Práce na PC
* Řidičský průkaz skupiny B * Časová
flexibilita
Vaším úkolem bude kompletní peče
o svěřené zakázky: prodej a pronájem
nemovitostí, zajišťování prohlídek,
získávání podkladů od orgánů státní správy,
komunikace s bankovními ústavy, znalci a
externími spolupracovníky kanceláře,
nabírání nových zakázek a další.
Nabízíme zajímavé a odpovědné pracovní
uplatnění, atraktivní platové ohodnocení
závislé na pracovních výsledcích, odborné
zaškolení s možnost profesního růstu,
zázemí stabilní firmy, možnost využití
služebního automobilu.

prodej 3947

prodej 4466

Rodinný dům s bazénem a dvougaráží,
velmi kvalitní bydlení, Maxičky, Děčín:
5 300 000 Kč

Krásný podstávkový dům po celkové rekonstrukci, v centru obce, Dolní Podluží,
okres Děčín: 2 600 000 Kč

Strukturovaný životopis zasílejte prosím
na adresu kanceláře nebo emailem na
mtonder@rkvesta.cz.

vestazprav_20110204.indd 1
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Oprava jižních zahrad
zahájena

M

V nedávných dnech byly zahájeny stavební práce na jižních
terasách děčínského zámku. Na jaké změny se obyvatelé města
mohou těšit?

Foto: Zámek Děčín

Práce na terase před Čajovým pavilonem. Během revitalizace zámeckých zahrad se uplatní těžká technika i tradiční manuální postupy.
V rámci projektu „Revitalizace zámeckých zahrad a parku
na Mariánské louce“ dojde především k rekultivaci rozsáhlého
prostoru jižních teras, který se
táhne od bývalé zámecké sýpky
(dnes kolej ČVUT) až po řetězovou lávku.
Tento prostor býval zejména
v 19. století chloubou zámku. V
celkem 18 vytápěných sklenících
se zde pěstovaly rozsáhlé a ve své
době velmi obdivované sbírky
orchidejí, kamélií a dalších tropických rostlin. Právě na jižních
terasách rozkvetla roku 1852
poprvé na kontinentální Evropě
viktorie královská, obrovský tropický leknín.
Sláva jižních zahrad pohasla až
s prodejem celého zámeckého
areálu armádě. Již českoslovenští
vojáci nechali všechny skleníky
odstranit a na nejnižší terase, před
barokním Čajovým pavilonem
z roku 1737, zbudovali rozlehlé
nástupiště. Následující posádky
se k tomuto prostoru chovaly
ještě hůře, takže kdysi honosné
zahrady se proměnily na garáže,
dílny, sklady, vznikly zde velké
nádrže na pohonné hmoty a krátkou dobu zde fungoval dokonce
i vepřín. Také všechny stavby
v tomto prostoru byly hrubě degradovány.
Čajový pavilon sloužil jako
opravárenská dílna, klasicistní
Zahradnický domek jako porodnice a někdejší zámecká sýpka
jako nemocnice pro sovětské vojáky.
Po odchodu sovětské armády byla větší část terasních zdí
ve velmi špatném stavu a dvě
se dokonce zřítily. Proto začala jejich postupná rekonstrukce.
V rámci právě zahájeného projektu „Revitalizace...“ bude oprava jednotlivých zdí zrevidována
a dokončena. Hlavní těžiště pro-

jektu ovšem spočívá především
v odstranění všech vrstev betonu
a asfaltu, kterými vojáci zpevnili
zejména nejnižší terasu. Dále dojde k odstranění náletových dřevin a celkové úpravě zeleně, vybudování cest, které jižní zahrady
propojí jak se zámeckým parkem
na Mariánské louce, tak se severními cestami, Dlouhou jízdou
a Zámeckým náměstím.
Úpravy se původně měly týkat
také Mariánské louky, severního
parku a obou nádvoří. Vzhledem
k tomu, že zhruba 40 % finančních prostředků z projektu „Revitalizace...“ bylo v roce 2010
přesunuto ve prospěch výstavby
nové knihovny, nebude možné
tyto plány uskutečnit.
Kromě rekonstrukce jižních
zahrad tak dojde ještě k úpravám prvního zámeckého nádvoří
a odstranění posledního zbylého
brouzdaliště na Mariánské louce.
Zbylé zásahy včetně oprav Čajového pavilonu a Zahradnického
domku byly prozatím odloženy
a budou uskutečněny podle finančních možností.
Přes všechny tyto redukce by
zpřístupnění jižních zahrad mělo
být opravdovou událostí. „Většina obyvatel města ani netuší,
o jak atraktivní prostory se jedná,“ říká ředitelka zámku Iveta
Krupičková. „Jsme si jisti, že
zpřístupnění této části zámeckého areálu bude mít výrazný vliv
na zvýšení potenciálu města pro
cestovní ruch.“
Děčín by tak měl získat nejen
nádherné místo klidu a relaxace
pro obyvatele města, ale zároveň
také lákadlo, které bude do města
zvát další a další návštěvníky.
(zámek)

W
T

TEL.: 412 530 630
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

Po 14.

18.00

Fimfárum - do třetice

Út 15.

18.00

Fimfárum - do třetice

St 16.

18.00

Fimfárum - do třetice

Carlo Goldoni - /Městské divadlo Zlín/

Čt 17.

19.00

Opravdová kuráž

STŘEDA 16.2. | 19.00 | K

Pá 18.

17.30
20.00

Opravdová kuráž
Opravdová kuráž

So 19.

15.30
17.30
20.00

Krakonoš a pytlák
Opravdová kuráž
Opravdová kuráž

Ne 20.

17.30
20.00

Opravdová kuráž
Opravdová kuráž

Po 21.

19.00

Cizinec

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ

Út 22.

10.00
19.00

Občanský průkaz
Cizinec

SOBOTA 19.2. | 19.00 | S

St 23.

19.00

Cizinec

Čt 24.

19.00

Ostrov Svaté Heleny

Pá 25.

17.30
20.00

Na vlásku
Ostrov Svaté Heleny

So 26.

15.30
18.45

Doma je doma
Ifigenie na Tauridě - MET

Ne 27.

17.30
20.00

Na vlásku
Ostrov Svaté Heleny

MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN
ÚTERÝ 15.2. | 19.00 | D2

SLUHA DVOU PÁNŮ
ERI GOTO (JAP) - KLAVÍR
MICHAL REZEK (CZE) - KLAVÍR
5. koncert cyklu KPH 2010-2011

ČTVRTEK 17.2. | 19.00 | D1

POPRASK V OPEŘE

Gaetano Donizetti - /Opera Divadla F. X. Šaldy, Liberec/

PÁTEK 18.2. | 19.00 | E

Aldo Nicolaj - /Agentura Harlekýn, Praha/

TIBET - TAJEMSTVÍ ČERVENÉ KRABIČKY
/Buchty a loutky, Praha/

NEDĚLE 20.2. | 15.00

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
/Buchty a loutky, Praha/

ÚTERÝ 22.2. | 19.00

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
Marc Comoletti - /Agentura HÁTA, Praha/

WWW.KINOSNEZNIK.CZ

AMALIA DÝCHÁ ZHLUBOKA
Alina Nelega Cadariu - /MdD a DS Karel Čapek/

PÁTEK 25.2. | 19.00

MARTA KUBIŠOVÁ - RECITÁL
Vystoupí s kapelou Petra Maláska.

WWW.DIVADLODECIN.CZ
TEL.: 412 530 630

Po 14.

18.00

LA GARAGE NOIRE

STŘEDA 23.2. | 19.00

Pá 18.2. /22.00/

PLASTIC PEOPLE
OF THE UNIVERSE
Čt 24.2. /20.00/ Kinokavárna

VALERIE A TÝDEN DIVŮ
Pá 25.2. /22.00/

MAKO! MAKO!

Fimfárum - do třetice

Opičákům
je již jednatřicet let!
18.00 Fimfárum - do třetice
Út 15.

Děčínská zoo se může pochlubit světovým unikátem! Podle koordinátora Evropské plemenné knihy ESB chová nejstarší pár
mangabejů18.00
černých
napříč zoologickými
Fimfárum
- do třetice zahradami celého světa.

St 16.

Hukan a Bábinka, jak se výji- klad v jihlavské či zlínské zoo,“
meční opičáci
jmenují,
žijí v Zookuráž
uvedl zoolog Roman Řehák.
19.00
Opravdová
Děčín už úctyhodných jednatřicet
Ve volné přírodě se tento druh
let. „Do naší zoo přišli společně opice vyskytuje v deštných
17.30
v roce 1980.
Zoo Opravdová
je získala odkuráž
lesích, jižně od řeky Kongo
překupníka20.00
z Holandska
jakokuráž
ve státech Demokratické RepubOpravdová
kontaktní mláďata. Společně od- liky Kongo a Angole. Pohybuje
chovali deset mláďat. Některá se především v korunách stromů,
15.30
Krakonoš zoa pytlák
z nich odešla
do zahraničních
ale občas sleze i na zem. Živí
17.30
Opravdová
ologických zahrad, jiná
žijí napří-kuráž
se převážně ovocem a semeny

Čt 17.
Pá 18.
So 19.
Ne 20.

20.00

Opravdová kuráž

17.30
20.00

Opravdová kuráž
Opravdová kuráž

TEL.: 412 531 431

a v některých měsících tvoří vysoký podíl jejich potravy nektar
rostlin.
V Červeném seznamu ohrožených druhů je mangabej černý
zařazen jako druh blízko ohrožení. Čelí především hrozbám,
jako jsou ztráta lesního prostředí,
nebo lov pro maso.
(zoo)
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DOTAZY OBČANŮ

Dotazy občanů
Začíná nám zde dost nepřehledně zarůstat zeleň nevhodnými dřevinami
a přestárlými stromy, které ohrožují
okolí a svým vzhledem hyzdí prostředí. Dalo by se to odstranit či prořezat?
1)Hlavně okolí (arény, potravin, prodejny nábytku a zastávky MHD MD).
Přerostlé Thuje – nevzhledné, slouží
pro výkaly, bezdomovce, odpadky.
2)Stará hrušeň - nedaleko zastávky
MHD MD a prodejny nábytku, padají z
ní větve, v srpnu podražené plody, které
padají na občany a lákají bodavý hmyz.
3)Stará jabloň – pláňata – plody padají na zaparkovaná auta v ul. Weberova u zadní části prodejny nábytku,
kutálí se po silnici, auta je rozjíždějí.
Občané Želenic

1)V okolí zmíněných budov a zastávky
bude proveden řez průchozích profilů,
tvarování keřů, odstranění vybraných
keřů, prořez dopravní značky, odstranění náletových dřevin (bezinky),
2)z hrušně padají plody, ale v tuto
chvíli nepřistoupíme ke kácení, u stromu objednáme prořez a pokud se stav
nezlepší požádáme na podzim 2011 o
kácení stromu,
3)jabloň v blízkosti parkoviště je strom
dospělý, u tohoto stromu také provedeme
prořez.
Zdeňka Švirlochová, odbor místního
hospodářství a majetku města
V dolní části ulice Červený Vrch po
pravé straně se svalil kus opěrné zdi
(zřejmě na soukromém pozemku) na
menší zídku pod ni a celé se to pomalu
vyvaluje směrem do silnice. Zajímalo
by mě, zda se vzniklá situace bude řešit tak, aby případný další pád hlíny a
kamení neohrožoval chodce a vozidla.
Nevím, zda se jedna o soukromý nebo
městský pozemek.

www.freestyle-decin.cz

Tel.: 728 952 152
412 524 311
KADEŘNICTVÍ-KOSMETIKA-IPL-TURBOSOLÁRIUM

V případě, že je v nemovitosti trvale
přihlášeno 6 osob, máte nárok na sběrnou nádobu o objemu 120 l se svozem
1x týdně a 120 l 1x za 14 dní. Abychom
mohli celou záležitost vyřešit, prosím
o zaslání těchto informací: úplnou
Pavel Žatečka, oddělení stavebního adresu, jméno vlastníka nemovitosti,
řádu
způsob vytápění (plyn, elektrika, tuhá
paliva...) a kontakt na Vás (tel. číslo).
Bydlím v rodinném domě, je zde trva- Informace zašlete na e-mailovou adreHavárie opěrné zdi je již v řešení. le hlášeno 6 osob- na kolik popelnic su michaela.holubova@mmdecin.cz.
Ihned po události byl stavební úřad máme nárok? Máme jednu a ta je pro
aktivně kontaktován vlastníkem dotče- tento počet osob nedostačující. Děkuji Michaela Holubová, odbor místního
ného pozemku (opěrné zdi).
za odpověď.
hospodářství a majetku města
Celou záležitost posoudil znalec

Pozemky kolem Vámi zmiňovaných
objektů byly do poloviny roku 2010
v majetku státu. V roce 2010 byly
udržovány pouze travnaté plochy. Na
základě Vašeho podnětu jsme provedli
místní šetření a stav v dolní části Želenic u zmíněných objektů jsme nafotili.
Požádali jsme odbornou firmu o cenovou nabídku hlavně na prořezy stromů,
keřů a úpravu živých plotů. S odbornou firmou bude provedeno další šetření na místě a bude upřesněn rozsah
prací. K jednotlivým bodům uvádíme:

v daném oboru (byl předložen znaleckýposudek) a stavebním úřadem byl
vlastníkovi zdi doporučen další postup
směřující k vyřešení předmětné problematiky.

www.tiskhorak.cz

MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
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