
aktuální témata
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 za-
ujmout. Čtenář – reportér nabízí
pro vaše příspěvky nejen prostor
na tištěné straně, ale i na: http://
reporter.denik.cz/CZ0624/
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?
06 Volné téma
Nevejde–li se váš příspěvek te-
maticky do ždáného z vypsaných
témat, pak bude uveřejněn právě
zde.
07 Usměj se
Stalo se vám něco veselého?
Slyšeli jste nějaký dobrý vtip?
08 Receptář
Přispějte na naši stránku dobrý-
mi nápady a zkušenostmi z
vaší zahrádky, vinohradu nebo
domu.
10 Tip na výlet
Dobrá příležitost pro naše
čtenáře-reportéry, aby nás
pozvali do přírody.
11 Z historie regionu
Staré fotografie, příběhy z
místních kronik, srovnání
dnešní a minulé podoby.
14 Zážitky z cest
Nenechávejte si zajímavé foto-
grafie pořízené na vašich cestách
jen pro sebe. Přivítáme na naší
stránce vaše cestopisy a postře-
hy z cest.
15 Co se mi líbí/nelíbí
16 Zamyšlení
17 Příroda
Chodíte do přírody, přemýšlíte
o ní, o jejím stavu? Zamýšlíte
se nad rovnováhou mezi jejím
využíváním pro turistiku a její
ochranou?
19 Děti a škola
20 Zajímavé osudy
Víte o nějakém zajímavém osudu,
který potkal vás nebo někoho ve
vašem okolí? Můžete napsat i o
osudu vaší obce nebo krajiny, pří-
rody nebo pamětihodnosti.
22 Z naší obce
Strana u nás doma nabízí rovněž
prostor k prezentaci obcí, jejich
zájmových, folklorních, sportov-
ních a společenských organizací a
spolků. Na této straně se mohou
pochlubit s kulturním, sportov-
ním a společenským životem ob-
ce. Nabízíme spolupráci i místním
kronikářům a pamětníkům. Ne-
chceme, aby historie regionu
upadla do zapomnění.
23 Plesy a bály
Nastává plesová sezóna, a tak by
bylo škoda se vaším plesem ne-
pochlubit i na naší straně.
27 Zaujalo mě

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 i pozvání na výlet.
Fotoaparátem zachycujete zajímavosti i dění kolem vás.

Svěřujete nám své úvahy, básně, zamyšlení, názory. Pokud jste
viděli nebo zažili něco zajímavého, poučného, veselého,
neobvyklého, nenechávejte si to pro sebe a dejte nám vědět.
Fotíte? Neváhejte a podělte se o své foto „úlovky“ s námi.

děti a škola

ŽÁCI SOUTĚŽILI V RYCHLOSTI SVÝCH PRSTŮ

HBITÉ PRSTY. Jak už se stalo na Obchodní akademii Břeclav tradicí, před Vánocemi se konala Talentová soutěž v psaní všemi deseti prsty na klávesnici počítače - v pořadí již sed-
má. Cílem akce bylo seznámit žáky základních škol s prostředím školy a výukovým programem pana Zaviačiče, který se běžně na škole využívá již druhou desítku let. Na akci se při-
hlásilo třiatřicet soutěžících ze čtyř základních škol - Břeclav, Slovácká, Na Valtické, Komenského a Tvrdonice. Po úvodní přednášce o historii záznamu textu následovala exhibice
absolventa naší školy Zdenka Konečného, který se stal v roce 2003 mistrem České republiky v psaní na klávesnici počítače. Ačkoliv od té doby se již soutěžení nevěnuje, předvedl vý-
kon přes šest set třicet čistých úhozů za minutu. Vlastní soutěž trvala půl hodiny a úkolem soutěžících bylo postoupit ve výukovém programu co nejdále. Nejlépe se to povedlo Mar-
kétě Mužíkové ze Základní školy Břeclav, Slovácká (89 cvičení), Janu Špičkovi ze Základní školy Tvrdonice (75 cvičení) a Filipu Garšicovi ze Základní školy Břeclav, Slovácká (68 cvi-
čení). Po zásluze byli odměnění věcnými dary, které věnovala firma Bajtservis Břeclav. Pořadatelé nezapomněli ani na nejlepší ze zbývajících dvou škol, kteří se s desetiprstovou hma-
tovou metodou setkali poprvé. Byli jimi Radek Barabáš ze Základní školy Břeclav, Komenského a Martina Machačová ze Základní školy Břeclav, Na Valtické. Fota: Tomáš Novák

Smýšlení politiků o sociálním smíru
FRANTIŠEK ŠTVÁN

Zhistorických pramenů.
Chceš-li vědět, co drábo-

vé byli při robotě: Lidé horší
než katové. Pracující lid souži-
li. Křičeli zlostně a bili.

Na jednu stranu naši politici
srdnatě bojují za ochranu na-
šeho přírodního a kulturního
dědictví, včetně ochrany názvů
krajových kulinářských speci-
alit. Na stranu druhou si od
nich necháváme demontovat

jedno z největších a nejpotřeb-
nějších bohatství lidstva, kte-
rým je sociální smír.

Památky státu
Nepochybně je správné, že

máme v Evropské unii chráněn
název Třeboňský kapr a Olo-
moucké syrečky a že Vila Tu-
gendhat je zapsaná na seznamu
světového kulturního dědictví.
V žádném případě bychom
však neměli zapomenout, že je-

nom důstojný sociální smír
umožní většině lidí se z těchto
třešniček na dortu lidského ži-
vota radovat.

I kdybychom měli deset Ná-
rodních filharmonií, bezpočet
vyšperkovaných Hradčan a
kdyby „co Čech to muzikant“
opět platilo v míře vrchovaté,
ale na druhé straně bychom
ruku v ruce s tím demontovali
důstojnou pracovně-právní
ochranu zaměstnanců.

Naši důchodci by živořili,

místo aby žili. Narození dítěte,
včetně návštěvy lékaře by do-
stalo statut sociální rozmaři-
losti.

Kulturní národ
A pokud by smysl života vel-

ké části obyvatelstva spočíval
pouze v plnění životních cílů
obyvatelstva a byl degradován
jen na biologické přežívání, tak
se v žádném případě za kultur-
ní národ nemůžeme považovat.

Pokud by taková situace na-
stala, pak by z ní nešlo vinit jen
současnou politickou elitu, ne-
boť záleží jen na nás, jestli ji i
nadále dovolíme stíhat vše, co
je sociální, s lačností loveckého
ohaře. Osmého prosince jsme
měli šanci ohaři utáhnout obo-
jek a donutit ho, aby přátelsky
vrtěl ocáskem a olizoval ruce
každého, koho potká. Jeden z
nich se jmenuje Drábek a není
důvod připustit, aby se choval
jako dráb.

kde nás najdete

Kontakty

Fintajslova 3163/52,
690 02 Břeclav
MMS: na číslo 605 447 744.
Info: 602 669 297

zamyšlení
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