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Vaším objektivem
MF DNES přináší čtenářské fotografie
z internetového fotoalba rajce.idnes.cz.
Dnes jde o záběry ze dne otevřených dveří
v brněnském Technickém muzeu
ze 30. dubna.

Technické muzeum v Brně minulý týden tak jako každý rok
uspořádalo den otevřených dveří.
3x foto: Tomáš Ertl, thomas.25@rajce.net

Jaký už dnes nepotkáte
Veteráni

Jak se jezdilo nejen po Brně, odhalili minulý víkend
v Brně.

Výstava historických vozů u Technického muzea.

Jsou Češi malý, nebo velký národ?
» Studenti čtou a píší noviny Slavný český krteček letí do vesmíru. Kam spěje český národ? Na co mohou být Češi pyšní?
Studenti jihomoravských a brněnských středních škol a gymnázií se
vyjadřují k tomu, jak vnímají český
národ a jeho přínos světu.

Jsem Češka. Mám být
hrdá, nebo se stydět?
Když přemýšlím o hrdosti na své
češství z jedné strany, jedněmi růžovými brýlemi, vidím malý stát
v srdci Evropy, který má být hrdý
a pyšný na své historické památky,
krásnou přírodu, bohatou kulturu,
na veliké osobnosti, jejich činy,
díla a přínos pro svět.
Jsme přece národ, ke kterému
neodmyslitelně patří dobré pivo,
pěkné holky, 12 památek UNESCO
a významné osobnosti, vynálezci,
lékaři, literáti a řemeslníci, kteří
zdokonalili spoustu odvětví. Taky
máme Káju Gotta!
Růžové brýle mi ukazují zemi,
na kterou bych měla být hrdá. Jenže mi spadnou a já spatřuji problémy a ostudu naší země.
Celý svět se může České republice smát a já rudnu a stydím se. Především se stydím za naše politiky,
kteří se jenom hádají, kradou, tunelují, dělají si naschvály a světu
se ukazují jako banda rozhádaných uličníků.
Korunu naší politické scéně zasazuje „tatíček“ Václav Klaus, který prezentuje především sebe
a své názory a ČR zesměšňuje „ne-

nápadnými“ krádežemi propisek
nebo tvrzeními, že globální oteplování neexistuje.
Vidím Čechy jako dětičky, tvořivé, talentované, šikovné pracanty,
jejichž rodiče se o ně špatně starají, využívají je, místo aby se jimi
chlubili kamarádům. Do zlatých českých ručiček vkládají
motyky, rýče
a lopaty a posílají je do roboty.
Myslím, že
máme co ukázat světu, ale potřebujeme podporující milující rodiče, kteří by nám
umožnili rozvoj a růst, jinak pořád
budeme malý nevýznamný stát
plný skandálů.
Kateřina Schanzerová
ISŠ-COP Olomoucká 61, Brno

Problém Čechů není prezentace
či reprezentace v cizině
Náš republikový problém začíná
i končí v politickém jednání. A bohužel musím podotknout, že politická situace v České republice je
velmi žalostná s ohledem na skandály, nevyrovnanost a s prominutím až cynismus, se kterým se musíme dnes a denně potýkat.
Už ve svých téměř devatenácti
letech vím, že rozprodat majetek

Fórum čtenářů
Otázka viny a trestu?
O tu teď nejde
» ad podezřelé tituly politiků
Dlouho jsem o problému potrestání
neoprávněných vysokoškolských titulů u politiků přemýšlel a dospěl
jsem k názoru, že se jedná o mnohem složitější komplex jevů, který
nelze odbýt jednoduchým označením viníka a jeho potrestáním. Ono
je to pravda, jako všechno, dost složitější. Pokusím se pojmenovat alespoň některé jevy. Politická kultura
v této zemi pozoruhodně zdegenerovala. Dnes vesměs nejde o prosazování nějakých cílů, ale o zcela obyčejné politikaření a uchopení, resp.
udržení moci a hlavně vlivu. To koneckonců k politice patří, ale způsob, jakým se provozuje u nás, je primitivní pimprlové divadlo toho nejmizernějšího typu obohacené o některé prvky absurdního dramatu,
jaký by snad nevymysleli ani Ionesco a Havel ve svých nejlepších
časech. Přiznat jakoukoli chybu je
pro naprostou většinu těch, kdož nalezli momentálně celkem výhodnou
obživu v politice, pod jejich rozlišovací úroveň. Když na suverénně nejpopulárnějšího současného německého politika, ministra hospodářství
a posléze obrany Karla Enocha zu
Guttenberg prasklo letos v únoru,
že ve své doktorské práci, kterou obhájil „cum laudo“ na jedné z nejprestižnějších právnických fakult
v SRN, v Bayreuthu, leckteré části
prostě opsal, aniž by uvedl prame-

státu za cílem rychlého zbohatnutí
je hyenismus, ne z toho důvodu,
že by byla krize a pomocí měla být
vydatná finanční injekce, která
měla rychleji pozdvihnout a rozproudit náš trh. Ale z dlouhodobého hlediska to hyenismus je. Protože každý, kdo
umí do desíti napočítat, ví, že pokud něco vlastní a dobře to
spravuje, pak
mu to přináší
zisky bez ohledu na to, zda to
je státní majetek či soukromý.
Česká republika má spoustu prvenství v průmyslu či výrobě. Také
v minulých letech zářila se svým
hokejovým týmem. Ale co doopravdy můžeme nabídnout? Jsou
to rozbité silnice, počmárané a posprejované vlaky nebo snad rozbitá skla u autobusových zastávek?
Popravdě mě až mrazí, že státní
bohatství je už spíše fiktivní než reálné, protože jak už jsem zmínil na
začátku tohoto článku, státní pokladna je prázdná, ba dokonce zadlužená a majetek rozprodaný.
Jednoduše řečeno: Pokud nemáme nic, co bychom mohli nabídnout, tak to také nemůžeme reprezentovat. Máme spousty služeb, které můžeme nabídnout

výběr z dopisů, kráceno
ny, z nichž čerpal, po pár týdnech rezignoval ze všech funkcí. Byl jednoznačně pokládán za budoucího spolkového kancléře a přesto, že velká
část Němců mu vyjadřovala svou
podporu a snažila se ho podržet
i paní kancléřka, nakonec z politiky,
při nejmenším alespoň dočasně,
odešel. Inu – noblesse oblige – šlechtictví (urozenost, noblesa) zavazuje.
Takového postoje se v našem plebej-

„U nás nestačí být dobrý
poslanec, primátor,
zastupitel a tak dál.
Nějaký ten titul dodá na
vážnosti.“
ském prostředí nadít nelze. U nás je
morálním imperativem axiom dr. Plzáka: zapírat! zapírat! zapírat! Dalším problémem české společnosti
je titulománie. Tento jev, zcela neznámý v anglosaském světě, má své
kořeny v c. a k. monarchii, kultivoval se v dobách reálného socialismu
pod vlivem ruského byzantinismu,
a tak jsme byli svědky výskytu různých Rozhodnutí Strany Doktorů
a dalších rychlokvašek a tato praxe,
bohužel, dnes kvete dál. A v bývalém vídeňském předměstí Brně je
tento jev mimořádně rozbujelý. Nestačí být dobrý poslanec, primátor,
zastupitel etc., nějaký ten titul dodá
na vážnosti. Nabylo to až vyloženě
směšných podob, ale funguje to.

Proboha, kdybych měl politika, kterého si jinak opravdu hodně vážím,
oslovit, pane bakaláři, připadal
bych si jako blbec. Nastoupili jsme
potřebnou a dobře míněnou cestu
zvyšování úrovně vzdělanosti. Jenomže, ono to zase chytlo zvláštní
faleš. Prostě jsme se rozhodli postupovat podle vzoru osvědčeného
v ne tak vzdálené minulosti – urychleně dohnat a předehnat Západ –
a začali jsme houfně zakládat nejrůznější vysoké školy, pokud možno
v každém okresním městě. Vznikla
zvláštní kategorie létajících profesorů a docentů, kteří si ke svým bídným platům přivydělávají všude,
kde je to možné. Prof. Václav Černý
(pro rychlokvašky: významný český
literární kritik, historik, všestranná
renesanční osobnost) ve svých skvělých Pamětech (3. díl) hořce bědoval nad úpadkem českého vysokého
školství humanitního typu v sedmdesátých letech. Co by asi říkal
nyní?
A korunu tomu všemu nasazuje
současný ministr školství, který hodlá zavést přímo systém rychlokvašných bakalářů s jednoduchou specializací, abychom pozvedli vzdělanost českého národa.
Pokud budou existovat tyto a další
faktory, které vedou k tomu, aby se
za každou cenu získávaly prázdné tituly, o nichž sami jejich nositelé
vědí, že vlastně nemají žádnou
cenu, jeví se mi otázka po vině
a trestu jako podružná.
Mojmír Weimann, Brno

společnosti, ale hmotné bohatství, kterým by se zastřešil a zajistil „bezstarostný“ a jistoty plný život našeho občana, to bohužel nikoli. A pokud by si stát chtěl zlepšit reputaci, měl by podle mého
úsudku začít právě tady –
„u hmotného majetku a spokojenosti občana“.
David Soudek
Gymnázium Židlochovice

Jsme malí, a přece velcí
Verzatilka, remoska, semtex, silon
a kontaktní čočky, velorex, analýza dvojité šroubovice, nanovlákna, kostka cukru, léky (Vistide, Viread), zákon o dědičnosti, hlubotisková rotačka, čtyři krevní skupiny,
vlaková pneumatická brzda, patentka...
Ptáte se, co mají tato slova spo-

lečného? Odpověď je snadná, je to
Čech. Ano, všechny tyto „věci“
byly vynalezeny nebo objeveny
českými občany.
Mnoho Čechů trpí pocitem méněcennosti, který přetrvává už od
Rakouska-Uherska. I když jsme
byli svobodní, třásli jsme se hrůzou, aby nějaký větší stát nerozhodl o našem obsazení. Málokdy
si ovšem uvědomíme, že bez našeho přičinění by byly ty větší státy nahrané (kdyby Jan Jánský neobjevil krevní skupiny, muselo
by zemřít mnoho lidí, než by byly
objeveny někým jiným), vždyť
čeští lékaři a vědci, hudebníci
a jiní umělci patří mezi světovou
špičku.
Měli bychom dát světu vědět, že
to, co dnes a denně používají,
nebo to, co jim zachránilo život,

pochází od nás. Měli bychom být
pyšní na to, že jsme Češi, ale tato
pýcha by se neměla projevovat,
jen když vítězíme na mistrovství
světa v hokeji, když do vesmíru letí
náš animovaný krteček (myslím si,
že většina světa stejně nebude vědět, že je od nás) anebo když český
seriál koupí americká televize (protože je údajně velmi dobrý a nikoho zajímat nebude, že se odehrává
u nás).
Měli bychom se pyšnit těmi velkými osobnostmi, jejichž jména
udělala pro svět mnoho. Nesmíme
na ně zapomínat a také se nesmíme stále schovávat za větu JÁ NIC,
JÁ MUZIKANT, protože ta – teď,
v současné době – nejlépe vystihuje naši povahu.
Iveta Novotná
Gymnázium Boskovice
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Tento projekt je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost
a státního rozpoètu Èeské republiky.

Nemáte nárok na podporu v nezamìstnanosti a hledáte zamìstnání?
nebo naopak

Uvažujete o rozšíøení výroby, podnikání nebo zmìnì sortimentu?
vstupte do projektu

"KLÍÈ K NEZÁVISLOSTI
v Jihomoravském kraji"
CZ.1.04/2.1.00/13.00081

Co mùžeme nabídnout úèastníkùm projektu?
Zjištìní Vašich dovedností, schopností a možností profesního uplatnìní.
Individuální poradenství v øešení Vašich problémù.
Poradenský program finanèní gramotnosti.
Doškolit Vás v nových pracovních èinnostech formou rekvalifikace
(Barman, Kuchaøské práce, Manikúra vèetnì nehtové modeláže, Montáž suchých staveb,
Obsluha CNC strojù, Obsluha elektrovozíku a motovozíku, Obsluha motorové øetìzové pily a køovinoøezu,
Odborná zpùsobilost k øízení motorových vozidel, Pedikúra vèetnì nehtové modeláže, Pracovník/ce
grafického studia, Prodavaèské práce, Øidièské oprávnìní sk. C, C+E, D, Sváøeèské kurzy, Tvorba
www stránek, Úèetnictví s využitím výpoèetní techniky, Vazba a aranžování kvìtin, Základy podnikání,
Zednické práce, kurzy v sociální oblasti, kurzy ECDL a kurzy dle vyhl. 50/1978 Sb., Tìžba døeva s ruèní
motorovou øetìzovou pilou).

Pøi splnìní stanovených podmínek získáte finanèní podporu na úhradu cestovného a stravného,
pøíspìvek na péèi o dítì a další závislé osoby, úhradu zdravotní prohlídky èi oèkování, pøíspìvek
za výpis z rejstøíku trestù a správního poplatku za provedení závìreèné zkoušky k získání ØO.

Co mùžeme nabídnout zamìstnavatelùm?
Výbìr pracovníka na míru a zaškolení pøímo na pracovišti.
Možnost získání úèastníkù projektu na krátkodobou praxi.
Možnost získání mzdových pøíspìvkù (dle metodiky OP LZZ) na vytvoøené nové pracovní
místo pro úèastníka projektu.

Jak se pøihlásíte do projektu?
Navštivte na kontaktním pracovišti Úøadu práce ÈR svého zprostøedkovatele zamìstnání,
který Vám poskytne veškeré informace nebo kontaktujte pøímo vzdìlávací centrum RCV, s.r.o.,
Slovákova 8, Brno, telefon: 541 420 070, e-mail:mailbox@rcv.cz.
Realizátor projektu:

Èeská republika – Úøad práce Èeské republiky
se sídlem na Karlovì námìstí 1359/1, 128 01 Praha 2
Krajská poboèka v Brnì, referát projektù EU
Dodavatel projektu

Republikové centrum vzdìlávání, s.r.o.,
MARLIN, s.r.o., COFET, a.s., spoleènì vystupující ve sdružení
nazvaném “Klíè k nezávislosti v Jihomoravském kraji",
zastoupené Republikovým centrem vzdìlávání, s.r.o.,
Kubánské námìstí 1391/11, 101 00 Praha 10

Bližší informace na WWW.KLICVJMK.CZ

