14 U NÁS DOMA

deník

Strana U nás doma vzniká díky vám, našim čtenářům. Píšete nám o
věcech, které vám udělaly radost, sledujete, co se u vás děje, posíláte
nám perličky ze života. Fotoaparátem zachycujete zajímavosti i dění

kolem vás. Svěřujete nám své úvahy, básně, zamyšlení, názory. Pokud
jste viděli něco zajímavého, veselého, neobvyklého, nenechávejte si to
pro sebe a dejte nám vědět. Fotíte? Pochlubte se nám se svými úlovky.

akce, která se vydařila

aktuální témata

DĚTI Z ANGLICKÉ ŠKOLKY SJÍŽDĚLY SVAH V NĚMČIČKÁCH

MALÍ LYŽAŘI. Zatímco ostatní lidé v okolí stříhají své vinohrady a sází brambory, děti z Anglické školičky v Brně na Staňkově 8a opět vyrazily na lyžařský výcvik do
Němčiček. Jako každý rok děti čekal bohatý program. A to nejen lyžařský, ale také přiletěli Soví strážci a požádali děti, aby jim pomohly s hlídáním tajemné truhlice. A
tak malí lyžaři prožili pěkné dva dny, zdokonalili se v lyžování, pocvičili se v samostatnosti, zkusili si spát bez maminky a tatínka a dokonce hlídali Sovím strážcům truhlu
plnou pokladu. O děti ve věku tří až šesti let se starali lyžařští instruktoři. Malí začátečníci se s lyžemi teprve seznamovali, jiní už brousili svůj styl. Důležité ale bylo, že
nakonec všechny děti sjížděly sjezdovku samy bez dopomoci dospělého a dokonce se zúčastnily i závodu ve slalomu, za který získaly medaile. Tímto anglická školička
moc děkuje instruktorům společnosti GM5 za trpělivou péči o děti na svahu i mimo něj a panu Stávkovi za upravenou sjezdovku a zázemí v restauraci a penzionu u sjezdovky. Foto: Petra Vevina Tesařová

úvaha

politický názor

Prostředí je pro vývoj důležité

Přinuťme aktivně vládu, aby nás
přestala konečně okrádat

MOJMÍR ALBRECHT

V

mém seniorském věku
špatně spím, a když nemohu zavřít oči, tak raději
vstanu, abych moje nepokojné sny nezapomněl. A tak ty
moje snivé myšlenky dám
všechny dohromady a vyjde
mi z toho článek do Břeclavského deníku. Jsem pamětník
první Československé republiky a tehdy se malé etnické
skupině říkalo cikáni.
Dnes se jich toto pojmenování dotýká a nevím, kde vzali
to pojmenování Romové.
Téměř před sto lety, když hudební skladatel Vejvoda napsal texty písní: “Cikánko
krásná, nebo cikáne černý, cikáne věrný,“ tak tehdy si nikdo nestěžoval. Nejsem rasista, někteří z těch černých, kteří navštěvují hospůdku „U Pavúka“ vedou rozumné debaty.
A zdravím se s popeláři a sběrateli šrotu. Hodně lidí však
tomuto etniku nefandí a nadávají, že se nezapojují do práce, že kradou (kdo z nás bílých
nekrade?) a jen se odvolávají
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na demokracii a málo pro ni
udělali. Je to neřešitelná situace, kterou již prožíváme více
než sto let. Zatím se ve vládě
řeší věci, jako je škrtat, netopit ve starých kamnech, zajistit si místo u koryta a všechno
má odnést malý člověk. Už
president Tomáš Garique Masaryk pravil: „Nebát se, pracovat a nekrást.“ Nemám rád
tyto úvahy, to je jako obejmout rukama oblaka, a je to
řeč o ničem. Národ je z těchto
debat znechucený.
Můj názor je, že pro lepší vývoj v romské výchově je základem škola a rodina. Ty mohou vytvořit celkový obraz
člověka. O tom je napsáno
mnoho knih v odvětví psychologie, která určuje zákonitosti duševního života, a to v
celé své bohatosti čerpané z
praktického života. Řešení tu
je, a o tom je i moje úvaha a záleží jen na tom, jak bude můj
článek chápán. Nebylo mým
úmyslem zatěžovat čtenáře
dlouhou historií o soužití bílých a černých, ale že platí, že
všechno souvisí se vším.

INZERCE

www.po-bp.cz  725 878 534 • danek@po-bp.cz
1000815090_A

FRANTIŠEK ŠTVÁN

Z

úryvků z operace Gorila,
která je příčinou zvýšeného zájmu občanů Slovenska
o věci veřejné, mne zaujal tento. Šéfce Fondu národního
majetku Anně Bubeníkové
Haščák (Penta) vysvětluje, jak
se při privatizaci poliklinik
(Penta má kromě energetiky
také velký podíl ve zdravotnictví) hraje proti konkurenci, která dala nabídky v obálkách: „Nafoukneš obálku a
mikrokamerou procházíš jednotlivé řádky.“ Na to ovšem
musí mít svého člověka v komisi, kterého je nutné zaplatit. On takového samozřejmě
má.
Pochybuji, že by se tyto nejmodernější
zpravodajské
technické výdobytky vyhnuly naší republice. Nepochybuji, že díky nim státní kasa
nejen při obálkové privatizaci
státního majetku, ale i obálkových výběrových řízeních
veřejných zakázek a institutu
finančních náhrad za vícepráce, přišla o obrovské peníze.
Nepochybuji, že tyto chybějící peníze vláda rozpočtové
odpovědnosti vydoluje z řa-

dových občanů, pokud k tomu
vládní nedinosauři dostanou
dostatečný prostor. Jeho hranice aktuálně zvětšuje odevzdanost řadových občanů a
jejich schopnost se nechat
poštvat proti sobě, logicky
svým zájmům. Vládní legislativní kreativita v zubožování
řadových občanů je, na rozdíl
od legislativní pasivity v boji
proti šedé ekonomice a všudypřítomné korupci, nekonečná.

Neskočit na špek
To v poslední době dokazují i
velmi vážné úvahy ministerstva financí, že by se důchodcům nevalorizovaly důchody.
Neboť každý z nás je dítě, vnuk
či vnučka, a pokud máme rodiče, babičky a dědečky, tak to
znamená, že tato vláda, aby i
do budoucna bylo na rozkrádání veřejných prostředků, z
mého subjektivního pohledu,
který je ovlivněn veřejnými
informacemi, minimálně přemýšlí, jak okrást naše nejbližší příbuzné. Já mám svědomí
čisté. Nikdy jsem neskočil na
slizký špek pravicových politiků, že stát okrádají nezaměstnaní, sociálně potřební,

nemocní a důchodci.
Nikdy jsem neměl potřebu
přemlouvat bábu a dědka.
Proto bych přivítal, kdyby se
některá z organizací hájící zájmy seniorů rozhodla k antiPřemluv bábu a dědka. Aby
naopak babky a dědové přemluvili své děti, vnuky a
vnučky, aby aktivním způsobem přinutili vládu, aby je neokrádala. Na závěr si dovolím
vyslovit námět.
Nešlo by vliv mikrokamer
eliminovat tím, že by se zájemci o cokoli státního nebo
obecního sešli naráz v jedné
místnosti a před sebe na stůl by
vyložili kartu na které by místo čertových obrázků byla cena? A pak ji stejně jako při očku za přítomnosti státního notáře postupně otočili? A celé
výběrové řízení by bylo z kamer zavěšených na stolech,
stejně jako je to v kasinech monitorováno? Že by to připomínalo hazard?
No a co? Copak nelze hazardování s veřejnými prostředky
čelit hazardem přijatými bezpečnostními opatřeními? Není naopak hazard, jak se ukazuje v Gorile, nechat zapečetěné obálky v rukou něčího
člověka v komisi?

Pište o všem, co vám připadá
zajímavé a chcete se o to
podělit s ostatními. Témata
slouží jako inspirace a nejsou
závazná. Budeme rádi, pokud třeba sami navrhnete
nové téma, o kterém si myslíte , že by mohlo ostatní zaujmout. Strana U nás doma
nabízí pro vaše příspěvky
nejen prostor na tištěné
straně, ale i na internetových
stránkách Deníku:
http://reporter.denik.cz/CZ0624/
01 Co vás vytočilo
02 Nebezpečná místa
03 Vaše hobby
Pochlubte se svým koníčkem,
nebo upozorněte na zálibu
svého kamaráda.
04 Akce, která se vydařila
Povedla se vám akce? Všichni
se dobře bavili? Chcete se
pochlubit, případně přitáhnout další zájemce?
05 Zážitky z prázdnin
06 Volné téma
07 Usměj se
Slyšeli jste dobrý vtip, pošlete
nám ho a pobavte ostatní.
08 Receptář
Přispějte na naši stránku dobrými nápady a zkušenostmi z
vaší zahrádky, vinohradu nebo
domu.
09 Tip na výlet
11 Z historie regionu
Staré fotografie, příběhy z
místních kronik, srovnání
dnešní a minulé podoby.
14 Zážitky z cest
Nenechávejte si zajímavé fotografie pořízené na vašich
cestách jen pro sebe. Přivítáme na naší stránce vaše cestopisy a postřehy z cest.
15 Co se mi líbí/nelíbí
16 Zamyšlení
17 Příroda
19 Děti a škola
22 Z naší obce
Strana U nás doma nabízí
rovněž prostor k prezentaci
obcí, jejich zájmových, folklorních, sportovních a společenských organizací a spolků. Na
této straně se mohou pochlubit s kulturním, sportovním a
společenským životem obce.
Nabízíme spolupráci i místním
kronikářům a pamětníkům.
Nechceme, aby historie regionu upadla do zapomnění.
23 Karneval

kde, nás najdete

Kontakty

Adresa: Fintajslova 3163/52,
690 02, Břeclav.
E-mail:
reporter.breclavsky@denik.cz
Web:
http://breclavsky.denik.cz
Sms: 736 304 030 ve tvaru REP
0624 xx, kde xx je číslo tématu.
Pokud SMS bude mít víc než 160
znaků včetně počátečního kódu a
mezer, musíte další část zprávy
začít znovu příslušným kódem.

