
Šance pro nezaměstnané v Děčíně:
první nábor bude již v únoru

Děčín – První nábor pro-
jektu „Mám šanci“ proběhne
4. února 2013 v prostorách
Vzdělávacího centra Městské
knihovny, ul. Divišova 217/8
v Děčíně, od 8:00 hodin. Hlav-
ním cílem projektu společ-
nosti Praemia s. r. o. je podpo-
řit 50 osob z Děčínska, a to mla-

distvé do 25 let věku a osoby
starší 50 let, kteří jsou jednou
z nejohroženějších skupin na
trhupráce.

Projekt nabízí praktické in-
formace v rámci vyhledávání
pracovního místa, psaní živo-
topisu či motivačního dopisu,
etikety a etiky a finanční gra-

motnosti. Dále účastníci mo-
hou absolvovat rekvalifikační
kurz, který jim pomůže při
zvyšování jejich kvalifikace.
Podstatnou aktivitou projektu
jsou Ochutnávky řemesel, dí-
ky kterým si účastníci mohou
vyzkoušet tradiční řemesla
a případně na ně navázat od-

povídajícím rekvalifikačním
kurzem.

Pro účastníkyjsou následně
připravena doprovodná opat-
ření, díky kterým jim budou
propláceny náklady na cestu,
hlídání dětí a stravné v rámci
jednotlivýchaktivitprojektu.

Nejdůležitější částí projek-

tu jsou dotovaná pracovní
místa, která nabídnou 36 oso-
bám získat potřebnou praxi po
dobu6měsíců.

V případě zájmu o účast
v projektu kontaktujte mana-
žerku projektu Bc. Andreu
Novotnou, e-mail: novot-
na@praemia.cz, nebo koordi-
nátorku projektu Ing. Jaro-
slavu Bzurovou, e-mail:
bzurova@praemia.cz, či na te-
lefonním čísle 702 081 580. Dal-
ší informace naleznete na
webových stránkách
www.praemia.cz/mamsanci.

PRVNÍ MIMINKO SI POCHOVAL I PRIMÁTOR

MIMINKO2013. Prvním miminkemnarozenýmvDěčíně v roce 2013 se stala ElenaKatuščáková. Narodila se 3. 1. 2013 v04:04 hodin. Vážila 3 100g aměřila 50 cm.
PrimátorměstaDěčína František Pelant ji odměnil částkou 5000korun. Foto: Markéta Lakomá

Amnestie
a dvě slavné
ústecké kauzy

Je jasné, že amnestie prezi-
denta republiky bude vždy mít
kontroverzní příchuť. Sou-
časná Klausova je také kriti-
zována, ale to, že někteří sy-
čáci začnou krást a loupit je-
nom několik hodin po odcho-
du z vězení, se také již stalo.
Pravda, začali by s tím i za půl
roku či rok, až by vyšli z věze-
ní v řádném termínu. V tom
Klausovi vinu dávat nemůže-
me. V čem mu ale vinu dávat
musíme, je celá řada těch „ma-
lých ryb“, které v kriminále
pro maličkost zůstaly, a „vel-
ké ryby“, které mají na svědo-
mí, mají li nějaké, velké pře-
činy, jsou najednou čisté jak
slovo boží. Ano, to, co prezi-
dent v žádném případě dělat
neměl, je dát amnestii těm, je-
jichž případy se vlečou déle
než 8 let, a hrozí obžalovaným
maximálně 10 let za mřížemi.
Vyvolává to velmi nepříjem-
ný dojem a lze to nazvat
komplotem. Proč? Klaus am-
nestií odstřelil velmi složité
a velké hospodářské kauzy,
které bylo třeba dořešit v rám-
ci vypořádání se s divokou
privatizační minulostí. Obža-
lovaní jsou vlastně jeho ideo-
vé děti z doby velkolepého pod-
vodu na národu, jenž byl na-
zván kuponovou privatizací.
Proto také ten závan komplo-
tu. Kamarádi očištěni alespoň
před spravedlností, co na tom,
že stovky a možná tisíce lidí
přijdou o možnost získání pe-
něz, o které byli podvodníky
připraveni.

Jsem hrdý na to, že to byly
právě Deníky na severu Čech,
které se jako první v republice
blíže podívaly na to, zda amne-
stie prezidenta Václava Klau-
se platí i pro odsouzené v kau-
ze podezřelých severočeských
konkurzů, v nichž figuruje ús-
tecký soudce Jiří Berka. Zá-
věr je takový, že když ne všech-
no, určitě dvě třetiny skutků
a obžalovaných z kauzy Berka
vypadnou. Z procesu se stane
torzovitá a dosti nečitelná
kauza Ne-Berka ohledně ně-
kolika věcí zažalovaných až po
lednu 2005.

Nikdy se již nedozvíme, zda
na několika reálných podvo-
dech byla vytvořena umělá
konstrukce zločinného spol-
čení, aby to lépe vypadalo, ne-
bo zda skutečně řádilo kon-
kurzní zločinné spolčení.

Představme si, že by k po-
dobné amnestii došlo začát-
kem roku 2008 a amnestie by
ukončila proces obžaloby
14 obviněných v největší hos-
podářské kauze devadesátých
let na severu Čech – nesplace-
ných úvěrů ústecké Universal
banky (UNB). I tam šlo o sta-
miliony korun.

Naštěstí v roce 2008 taková
amnestie neproběhla. Proto se
veřejnost dozvěděla, že za pro-
blémy s úvěry v letech 1993 až
1995 tresty nepadnou, nemo-
hou padnout. Obžalovaní byli
zproštěni viny.

Kdyby došlo k amnestii,
bankéři by žili do konce života
s cejchem, že jako podvodníci
měli štěstí, protože unikli
trestu amnestií. Nutno po-
dotknout, že jako jediné v re-
publice právě Deníky na se-
veru Čech již delší dobu před
rozsudkem v kauze Universal
banky upozorňovaly, že s kau-
zou není něco v pořádku…
Rozsudek to potvrdil.

Z tohoto důvodu považuji
část Klausovy amnestie, týka-
jící se dlouhodobých kauz, za
velmi, ale skutečně velmi ne-
šťastnou. Vždy jsem tvrdil, že
Klause považuji přes všechny
jeho mínusy za dobrého prezi-
denta. Jím udělená amnestie
je na mém tvrzení velkou, těž-
ko omluvitelnou skvrnou.

JaroslavDoubrava, senátor PČR

Napsali jste nám

Více zpráv najdete na adrese
www.decinskydenik.cz

FILM

Na zámku uvidíte
českou komedii
Probudím se včera

Středa 9. 1. v 17:00
PROBUDÍM SE VČERA
Místo: Šluknovský zámek

Česká komedie o tom, jak se
dá cestovat zpět v čase stu-
dentských let a vrátit se do
června 1989. Mít možnost na-
pravit vše promeškané. Hrají:
Jiří Mádl, Eva Josefíková, Fi-
lip Blažek, Viktor Preiss, Mi-
roslav Táborský, Nela Boudo-
vá, Petr Nárožný. Vstupné
40 Kč, 120 minut.

DIVADELNÍ HRA

V rumburském
domu kultury
zahrají komedii

Pondělí 14. 1. v 19:00
PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ
SE SNĚHU
Místo: Dům kultury Střelnice
Rumburk p. o.

Divadelní komedie Antoní-
na Procházky v nastudování
Divadelního souboru DK
Střelnice Rumburk.

Režie: Jaroslav Mrštík
Hlavním hrdinou je Eda –

bílý kůň, právě propuštěný
z vězení, které na něm zane-
chalo hluboké stopy. Jeho
manželka si za jeho nepřítom-
nosti pořídila milence, a tak
Eda není doma očekáván
s nadšením. Navíc se ženin
milenec zalíbí i Edovi, jehož
sexuální preference vězení ta-
ké pozměnilo. Eda je pod do-
zorem sociální pracovnice,
která mu má pomoci s adapta-
cí na svobodu, do děje ještě
vstoupí sousedka, Edův spo-
luvězeň a ruská mafie. Různá
nedorozumění způsobují řadu
komických situací, které vy-
ústí v dobrý konec. Titul hry
upomínánaEdůvzážitekzdět-
ství, kdy byl trestán za stavbu
nevhodného sněhuláka.

Získejte zdarma dárek

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro předplatné, 
které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz nebo na všech redakcích 
Deníku. Nabídka platí pouze pro nové předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální celotýdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 6 měsíců.

Objednejte si své předplatné:

 www.mojepredplatne.cz 

 840 336 459 

 ve vaší okresní redakci (viz tiráž)

Předplaťte si svůj regionální Deník a získejte ZDARMA

Ŷ  sada ručního nářadí v krabici

Ŷ  nářadí je odolné s rukojetí
Ŷ  jedná se o 41 ks 

 různých klíčů 
 viz. obrázek

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 
včetně DPH za každou započatou 

minutu pro volání z pevné linky. 

Volání z mobilního telefonu 
dle tarifu mobilního operátora.

sadu ručního nářadí

ářadí v krabici
é s rukkojetí
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Koupím STARÉ MINCE, BANKOVKY
POHLEDNICE a ODZNAKY
500.000 Kč
I VÍCE ZAPLATÍM za sbírku! Mám zájem nejen 
o zlaté a stříbrné mince, ale i o amatérské,
neúplné a neuspořádané sbírky.  Sbírám a kupuji 
i ODZNAKY, MEDAILE a VYZNAMENÁNÍ. Staré 
hodinky – cibule i náramkové. (Omega, Longines, 
Prim, na klíček, se stopkami atd.)  Stříbrné, zla-
té šperky a drobnosti. Též STAROU BIŽUTERII.

Zaplatím nejvyšší možné ceny
na současném trhu! Vše čestně a věřím, že 
budete opravdu spokojeni. RÁD PŘIJEDU.

Jsem MANAŽER a MAJITEL úspěšné firmy 
- dlouholetý a v redakci Deníku známý SBĚ-
RATEL (lehce ověřitelné). 10 let toto vše in-
zeruji a mám stále stejné TELEFONNÍ ČÍSLO

737 777 999

ZAPLATÍM NEJVÍCE!!!


