Poděbrady opět poděkovaly obětavým lidem
Již počtvrté se v obřadní
síni poděbradské radnice
uskutečnilo městské kolo
CenyĎ.
Text a foto: Milan Čejka
Slavnost koncem března organi
začně připravil místní Rotary klub.
Jeho zástupceJan Machálek v úvodu
programu připomněl důvody
a historii udílení cen a také iniciátora
celého projektu Richarda Langera.
„Jedná se o českou cenu určenou
mecenášům a obětavým dobrodin
cům v oblasti kultury, charity, vědy,
vzdělávání, ale také v uplatňování
mravních hodnot. Název Ď je odvo
zen od obyčejného českého úsloví
,tak ti d" nebo ,tak ti děkuji'. Jedno
jediné písmeno je tak nejen titulem
ceny, ale současně vysvětluje i jeií
hlavní myšlenku. Prvně byla cena D
udělena v Národním divadle v Praze
v roce 2001. Takže letos probíhá
už sedmnáctý ročník," vysvětlil
Machálek.
Poté už moderátor Jakub Charvát
vyřkl nominace na Městskou cenu
Ď 2017. Sedm poděbradských
institucí doporučilo. na zmíněné
ocenění osm jednotlivců a objevily
se také dvě skupinové nominace.
Nominovaní obdrželi Pamětní list
a květiny, všichni rovněž postupují
do krajského i celostátního kola.
Na základě hlasování pětičlenné
ho Městského collegia Ceny Ď pak
byla udělena Městská cena Len<;e
Krajčovičové za v ýraznou pomoc
Speciální ZŠ Poděbrady. Ocenění
předal za město jeho starosta
Ladislav Langr a za Rotary klub
Jan Machálek. Držitelka letošního
ocenění je maminkou handicapova
né dcery a často si najde čas i energii
na různou podporu žáků a učitelů
speciální školy. Pro ně i pro rodiče se
stala tmelícím článkem společného
soužití. 11 Udělení ceny vnímám jako
velké poděkování za snažení ve
škole. Vše, co dělám, vykonávám
s potěšením a od srdce, protože
vím, že mohu předávat radost těm

při našich činnostech. Ale kromě
nás pracuje v tomto· zařízení ještě
dalších 92 externích pracovníků,
kteří předávají své znalosti a doved
nosti 1627 dětem ve 140 zájmových
kroužcích a působí ještě v přílehlých
menších obcích. Všichni by si tako
vou cenu zasloužili," řekli manželé
Richterovi.
Slavnostní setkání zpestřilo
ostatním. Dnešní doba je uspěchaná, činností v DDM Symfonie. ,,Rádi vystoupení žáků poděbradské ZUŠ
měli bychom jeden druhému více bychom poděkovali vedení DDM za a záštitu nad celou akcí převzal podě
naslouchat, nedocházelo by tak ke nominaci a za všestrannou pomoc bradský starosta Langr.

..

TAK TI Ď > I letos se v poděbradském městském kole Ceny Ď děkovalo těm, kteří myslí na druhé

zbytečným problémům. Zároveň
dodávám, že takové ocenění by si
určitě zasloužili všichni nominovaní,"
uvedla se šťastným úsměvem Lenka
Krajčovičová.
K dalším nominovaným patřili
například manželé Jiřina a Jaroslav
Richterovi. Oba pedagogové zasvětili
svůj život vzdělávání. Ve svých aktivitách nepřestali ani v seniorském věku
a aktivně se zapojili do zájmových

