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Uršula Kluková

Mgr. Petr Michek

Normální je pomáhat!

Jeden za všechny, všichni za jednoho, společně za Moravu

Proč kandiduji

Milí přátelé, vážení spoluobčané, obracím se na vás s žádostí o laskavou
podporu v senátních volbách. Přestože vím, že tyto volby se u nás netěší
příliš velké oblibě a pozornosti, rád bych, zejména na Prostějovsku, tento stav zlepšil. Jsem totiž přesvědčen o tom, že jako senátor vyvinu úsilí
mnohé neblahé věci napravit.
Především se jedná o zvýšení životní
úrovně seniorů a zabezpečení jejich spokojeného stáří. Olomoucký kraj vykazuje
bohužel nejnižší průměrný důchod ze všech
krajů ČR. Jsem přesvědčen o tom, že stejně
jako existuje minimální mzda, měl by stejné výše dosahovat i minimální důchod
se zárukou pravidelné valorizace.
Dalším kritickým neduhem je neúměrné
zatížení mnohých našich občanů exekucemi. Mnohé z toho má na svědomí nepřehledný stav v organizaci exekučního řízení.
Nepochybně by mohla vzniknout náprava
prostřednictvím zestátnění exekučních
úřadů.

Nepředstavuji se vám jako světaznalý protřelý politik, ale jako zkušený právník, který v uplynulých měsících organizoval pro
občany našeho regionu bezplatnou poradnu a v současné době připravuji provoz této
poradny v nových prostorách v Prostějově.
Na Prostějovsku hospodařím na Čertových rybnících, vychovávám své tři děti
a starám se ovdovělou 86 letou maminku.
Protože dobře vím, že život nikoho z nás nekončí za dveřmi jeho soukromého domova,
tak se s radostí hlásím k veřejně prospěšné
práci. Chtěl bych tím přispět k tomu, aby se
nám na Prostějovsku žilo lépe a radostněji.

Mgr. Petr Michek

Proč podporujeme kandidaturu

Petra Michka…
ativu k nápravě problémů v oblasti sociální politiky, jak o tom ostatně sám píše ve
svém volebním programu. I já se s vámi
budu nadále rád setkávat v poradenské
činnosti organizované Petrem Michkem.

Uršula Kluková
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ského soužití a mezilidských vztahů. Harmonické intimní soužití přispívá k pocitu
Možná by se na první pohled zdálo, že spoje- životní spokojenosti a štěstí.
ní zkušeného právníka s lékařem – porodníkem a gynekologem je poněkud nesourodé. Mgr. Petra Michka si hluboce vážím pro
Přesto jsem však už více než rok spolupra- jeho lidsky procítěný vztah ke každému
coval s prostějovskou Občanskou poradnou individuálnímu problému. Jsem přesvědMgr. P. Michka, zejména v oblasti partner- čen, že jako senátor vyvine účinnou inici-
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Mgr. Petr Michek mě požádal o spolupráci
ve volební kampani před volbami do Senátu, což jsem s radostí přijala. Prezentujeme se zde i s doktorem Radimem Uzlem
v roli tří mušketýrů, kteří jsou symbolem
pravdy, lásky, čestnosti a práva. Velice
sympatické je mi také heslo „Normální
je pomáhat“ a s oběma svými spolumušketýry ho s hrdostí podepisuji. A pokud
by měl někdo námitky, že mušketýři byli
vlastně čtyři, nechť zde stojí názor doktora Uzla, že každá žena vlastně vydá za dva
mužské!
Spolu s Radimem Uzlem se na vás těším na
našich společných vystoupeních, kterými
bychom mohli tento vážný předvolební
boj zpestřit trochou humoru a dobré zábavy.

MgrPetrMichek

Mgr. Petr Michek - kandidát na senátora

Můj životopis

Mgr. Petr Michek
Narodil jsem se dne 1. prosince 1973
v Brně. Podle rodové kroniky má náš rod
své kořeny na Českomoravské vysočině
v okolí Nového Města na Moravě ve vsi
Křídla. Zde v roce 1583, v sobotu v den
sv. Petra a Pavla, je uváděn jako rukojmí
při půjčce peněz, nejstarší známý předek
celého rodu Havel Michků z Křídel. Z uvedeného vyplývá, že patříme mezi staré
moravské rody na Vysočině, a že jsme Moravané.
Základní školu i gymnázium jsem navštěvoval v Brně. Po maturitě jsem se rozhodl
studovat práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1992 – 1998).
Studium jsem ukončil v roce 1998 státní
zkouškou a promocí, když jsem obhájil diplomovou práci na téma Moc a právo.
V letech 1998 – 2000 jsem pracoval
jako koncipient v advokátní kanceláři
JUDr. Špatného v Brně. V roce 2000 jsem
složil kvalifikační zkoušky pro správce
konkursní podstaty a stal se členem Komory správců majetků a likvidátorů.
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V letech 2002 – 2004 jsem byl advokátním koncipientem v advokátní kanceláři
JUDr. Kalendové v Brně a v letech 2005 –
2006 jsem byl zaměstnán jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři
Mgr. Pleskala v Brně.
Mezitím jsem začal podnikat a již v roce
2000 jsem se stal předsedou představenstva firmy Geocart CZ, a. s., v roce 2001
předsedou představenstva společnosti Brněnská realitní, a. s. a v tomtéž roce
jsem byl jmenován správcem konkursní
podstaty firmy Chvojka, s. r. o.
V roce 2013 jsem se stal generálním ředitelem a později prokuristou firmy Geodis
v Brně, která hospodařila tzv. „v červených číslech“. Bohužel „díky většinovému
akcionáři“ se firmu nepodařilo stabilizovat a restrukturalizovat a firma byla
správcem konkurzní podstaty v dražbě
prodána novému zájemci.
V letech 1998 – 2010 skupina policistů z brněnské hospodářské kriminálky zneužívala
informace ze spisů a vydírala řadu podnikatelů na jižní Moravě. I já jsem se stal středem
jejich zájmu a byl jsem vydírán a bylo mi
vyhrožováno likvidací mé osoby i členů mé
rodiny pokud nebudu platit tzv. „výpalné“.
Proto jsem jako jeden z prvních poukázal
na podivné praktiky brněnské hospodářské
kriminálky a upozornil policii ČR. Na dlouhou dobu jsem dostal policejní ochranku
a stal jsem se jedním z hlavních svědků proti
členům tzv. „Toflova gangu“, kteří byli v roce
2011 zatčeni a později odsouzeni k trestu
odnětí svobody.

Pod vlivem svého otce jsem v roce 1992
vstoupil do ČSSD, ale po osmnácti letech
jsem vystoupil, neboť jsem nesouhlasil
s některými praktikami, zejména mladých členů ČSSD. V roce 2010 jsem byl
kontaktován členy krajského vedení nově
vzniklé strany Strana práv občanů – Zemanovci a krátkou dobu jsem tuto stranu
sponzoroval. V roce 2011 jsem vstoupil do
řad členů nově zakládané strany Národní
socialisté – Levice 21. století, kde jsem byl
předsedou Olomoucké krajské organizace. V roce 2013 jsem byl v Praze zvolen
místopředsedou strany a v roce 2015 jsem
se po Jiřím Paroubkovi stal předsedou
strany NS - Lev 21 s úkolem ji konsolidovat a stranu přivést k programové konferenci, což jsem splnil.
V roce 2014 jsem v koalici NS-Lev 21 s politickou stranou Moravané neúspěšně
kandidoval v senátních volbách na Znojemsku. Následně po neúspěšných volbách prošla strana NS-Lev 21 atomizací
a rozpadla se na několik frakcí, a proto
jsem ze strany vystoupil. Nyní jsem bez
politické příslušnosti a v letošních senátních volbách kandiduji v senátním volebním obvodu č. 62 - Prostějov jako nestraník a ucházím se o přízeň voličů na volební
kandidátce politické strany Moravané.
V současnosti žiji v Prostějově, kde opravuji dům a podnikám na Čertových rybnících
u Čunína. Se svoji manželkou Martinou jsme
se poznali ve studijních letech a po dvouleté
známosti jsme se vzali. Máme tři skvělé děti,
dceru Karolinu a syny Davida a Petra.

Jiří Krampol a Mgr. Petr Michek - zakladatelé Občanské poradny v Prostějově, která pomáhá lidem
v tíživých životních situacích již od roku 2016.

3

MgrPetrMichek
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V roce 2017 rozšířil řady zakladatelů Občanské poradny MUDr. Radim Uzel, CSc. a jeho odborné přednášky z oboru partnerského poradenství, rodičovství a sexuální výchovy vždy zaujaly.

Mezi mé záliby patří nejen zájem o literaturu, zejména o moravské historii, ale také
myslivost, rybolov a cestování. V mládí
jsem hrával na klavír, mám rád moravské lidové písničky, moravská vína a jídla

ze zvěřiny. Díky zájmu o historii Moravy
mám silný emocionální vztah k Moravě
a k Prostějovsku kde žiji. Domluvím se anglicky a částečně rusky a německy.
Rovněž mám rád citáty Winstona Churchilla

a zemitý humor a vtipy Bolka Polívky.
Není mi jedno, že statisíce obyvatel
České republiky ohrožuje dluhová
past, následné exekuce a chudoba. Proto jsem na podzim v roce 2016 společně
s hercem Jiřím Krampolem, který má
své rodové kořeny v Kandii u Laškova,
založil v Prostějově Občanskou poradnu, kterou doposud navštívilo několik
stovek klientů, aby získali radu jak řešit své životní problémy.
V roce 2017 rozšířil řady zakladatelů Občanské poradny známý gynekolog a sexuolog MUDr. Radim Uzel, CSc. a jeho odborné přednášky z oboru partnerského
poradenství, rodičovství a sexuální výchovy rozšířily nabídku služeb Občanské
poradny. Jeho zábavná vystoupení společně s Jiřím Krampolem, vždy nejen poučila
přítomné, ale také pobavila, neboť jak říká
staré moravské přísloví „veselá mysl, polovina zdraví“.

V současnosti jsou připravovány nové prostory pro
Občanskou poradnu v Prostějově a doufám, že je co
nejdříve zpřístupníme pro veřejnost.

Více se o mně můžete dozvědět na mých webových
stránkách www.petrmichek.cz

Moje oblíbené citáty Winstona Churchilla

„

Není lepšího argumentu proti
demokracii, než pětiminutový
rozhovor s průměrným voličem.“

„

Jeden člověk s přesvědčením
přemůže sto těch,
co mají pouze názor.

„

Lež oběhne půl světa dřív,
než má pravda příležitost
si natáhnout kalhoty.

„

Člověk nakažený islámem
je nebezpečnější,
než pes nakažený vzteklinou.

www.petrmichek.cz 

“

“
“

„

Strach je reakce.
Odvaha je rozhodnutí.

„

Dobrý proslov by měl být
jako dámská sukně – dost dlouhý,
aby zakryl subjekt
a dost krátký, aby vzbudil zájem.

“

Pokud nejsi ve dvaceti liberální,
nemáš srdce.
Pokud nejsi ve čtyřiceti konzervativní,
nemáš mozek!

“

„
4

“

Národ, který zapomene svou minulost,
nemá žádnou budoucnost.

„

“

“
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Má představa práce senátora
- můj volební program
Senát Parlamentu České republiky je ústavní institucí, která spolu
s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR vykonává moc zákonodárnou.
Hlavní náplní činnosti Senátu je jeho účast v legislativním procesu při
projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv a evropské legislativy, které mu postupuje k projednání Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých
30 dní. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas se jmenováním
soudců Ústavního soudu a volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů, a pod. Každý senátor má právo zákonodárné iniciativy a tohoto
privilegiia bych v práci senátora, s vaší pomocí, rád využil.

Zvýšení životní úrovně
seniorů.
Není mi lhostejno, jak se na Prostějovsku žije, že průměrný republikový důchod našich seniorů byl v loňském roce
cca 11 850 Kč, z toho u mužů byl 13 076 Kč
a u žen pouze 10 758 Kč, přičemž v Olomouckém kraji dosáhl průměrný důchod
výše pouze 11 496 Kč, což je nejnižší částka ze všech krajů v republice. Proto mým
cílem bude zasadit se o zvýšení životní úrovně seniorů cestou prosazení
státem garantovaného minimálního
důchodu. Tak jak existuje minimální
mzda (12 200 Kč), tak by měl stejné
výše dosahovat i minimální důchod,
který by byl pravidelně valorizován
a zajišťoval by důstojné podmínky pro
spokojené stáří.

Podpora porodnosti
- přežití našich národů.
Rovněž jsem přesvědčen, že matkám,
které vychovaly děti a při tom chodily
potřebnou dobu do práce, by důchody
měly být navýšeny určitou částkou
(1000 Kč), neboť v současnosti jsou de
facto svými nízkými důchody trestány za
to, že se věnovaly výchově nové generace.
Také budu prosazovat, aby se jim za
každé vychované dítě snížil věk pro
odchod do důchodu o jeden rok, takže
při třech vychovaných dětech by matka
odcházela do penze v 62 letech. Mateřství
je potřeba si vážit, neboť porodnost v ČR
už dlouho klesá a stát by měl ocenit práci
matek při výchově dětí.

www.petrmichek.cz 

Proto podpořím navrhovanou koncepci rodinné politiky – v rodinách,
kde alespoň jeden z rodičů řádně pracuje
a druhý se stará o děti podpořím zvyšování mateřských a rodičovských dávek,
včetně porodného na každé dítě. Rovněž
podpořím pravidelnou valorizaci přídavků na děti, možnost získání novomanželské půjčky s odečtem určité částky na
každé narozené dítě (což už zde bylo v 70.
létech minulého století). Také podpořím
možnost legálního vzniku mikrojeslí,
výstavbu mateřských školek a dostupnost školních družin, aby opět bylo
normální, že v každé nové rodině budou mít minimálně tři – čtyři děti. Pokud podpoříme porodnost, zajistíme tak
přežití našich národů do budoucna.

Zřízení sociálního bydlení
dostupného pro mladé
rodiny i seniory.

Rozhodně podpořím schválení zákona
o sociálním bydlení, o kterém se hovoří
více jak dvacet let, neboť jeho realizace
by mohla vyřešit bytovou nouzi lidí, kteří
se ocitli ne vlastní vinou na ulici nebo žijí
v nevyhovujícím bydlení. Podpořím zřizení všech třech tipů sociálního bydlení – krizového, sociálního a dostupného, včetně startovacích bytů pro mladé
rodiny a azylových bytů pro seniory.
Realizaci jejich výstavby vidím v komunální sféře a v rozvoji a v podpoře
stavebních bytových družstev. Nájemné v těchto bytech by nemělo být tržní,
ale pouze nákladové a tedy ekonomicky
výhodné pro jejich uživatele.
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A kde na to vezmeme finance? Rezervy
lze najít na několika místech.
Neziskový sektor v České republice ročně požaduje ze státního rozpočtu cca 13,5
miliardy Kč. Určitě by stálo za to provést
kontrolu jejich hospodaření a ověřit
si, jak se svěřenými financemi hospodaří a naopak podpořit ty organizace,
které se věnují záslužné pečovatelské,
vzdělávací a sociální činnosti.

Sociální dávky samy
vytvářejí své příjemce…
Budu prosazovat uskutečnění kontroly neziskových organizací sociálního
začleňování, jejichž výsledky práce
za desetiletí existence nejsou vidět,
ale přesto pořád berou platy. Nejvyšší
kontrolní úřad zjistil, že na podporu bydlení bylo v letech 2012 – 2016 vyplaceno
61 miliard korun, přitom se během této
doby zvýšily roční náklady státu ze sedmi
na dvanáct miliard korun. A přes deklarované velké nasazení sociálního začleňování, jak je nám to v masmédiích prezentováno, tak se zvýšil počet osob pobírajících
příspěvek na bydlení ze 165 na 215 tisíc.
Počet lidí žijících v tzv. vyloučených lokalitách, kde jsou nejhorší podmínky k bydlení neklesl, ale naopak vzrostl z 80 na 115
tisíc osob. Dnes už ta čísla budou patrně
vyšší. Když si uvědomíme, že to vše se
odehrálo v období, kdy ekonomika našeho státu úspěšně rostla, pak je těžko hledat lepší důkaz pro tvrzení, že sociální
dávky samy vytvářejí své příjemce!!!

MgrPetrMichek
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Je nutné skončit s tolerováním vzniku vybydlených domů. Dnes je u nás více pracovních nabídek, než poptávka po zaměstnání. Každý si musí uvědomit, že práce
není rasistické vydírání. Kdo chce slušně žít, tak by měl pracovat a nespoléhat se
na sociální dávky.

Efektivní hospodaření

Druhou oblastí, kde by se dalo ušetřit je nevysílání našich vojáků do zahraničních
misí, což nás ročně stojí cca dvě miliardy
Kč. Tam kde je to pod hlavičkou Rady bezpečnosti OSN je to v pořádku, ale tam, kde
tomu tak není, bychom naše vojáky neměli
vysílat. Ušetřené finanční náklady můžeme využít efektivněji doma.
okresy, které se v naprosté většině osvědčily. Nově zřízeným samosprávným zemím
Návrat k zemskému
zvýšit rozhodovací kompetence, umožnit
jim daňovou samostatnost a regionální rozuspořádání státu
voj ve všech oblastech, včetně možnosti čerA třetí oblastí, kde se dá ušetřit je ve- pání dotací přímo z Bruselu, tak jako je tomu
řejná správa (státní správa a samo- ve spolkových zemích v Německu.
správa). Samosprávné kraje v České republice vznikly k 1. lednu 2000 a po osmZestátnění exekučních
nácti letech lze konstatovat, že 13 krajů +
úřadů
Praha jsou příliš drahým experimentem.
Kraje jsou svou velikostí, počtem obyvatel Jedním z problémů, který sužuje řadu občaa daňovou výtěžností nevyvážené a podle nů naší republiky je problém dluhové paspremiéra vlády ČR A. Babiše, jsou semeni- ti, do které se dostali např. z důvodu ztráty
štěm korupce! Podle údajů ministerstva zaměstnání při krachu firem či společností,
financí spotřebovaly kraje v roce 2015 na ve kterých byli zaměstnáni a následně se jim
svoji činnost téměř 9 miliard Kč, přičemž nepodařilo uzavřít nový zaměstnanecký
na platy krajských zaměstnanců bylo po- poměr, aby mohli dále splácet půjčky, které
třeba 3,4 miliardy korun. Za roky 2011 – v minulosti uzavřeli. Potom nastupuje to
2015 nás kraje stály cca 44 miliard korun. nejhorší co je může potkat – exekuce jejich
Chceme-li být dobrými hospodáři ve svém majetku. Jelikož v minulosti bylo exekutorstátě, tak bychom se měli vrátit k osvědče- ské povolání nešťastně privatizováno, tak
nému zemskému uspořádání státu.
dnešní exekutory především zajímá jejich
Vzorem nám mohou být naši souse- prospěch a jejich zisk. Zde vidím východisdi Rakousko a Německo, kde zemský ko a zajištění nápravy prostřednictvím
princip správy státu je doveden téměř podání návrhu zákona na zestátnění
k dokonalosti. Jeden úředník veřejné exekučních úřadů, kde by exekutoři pobísprávy zde připadá na 18 – 19 obyvatel. rali plat a nebyli závislí na zisku.
Zatímco v České republice je jeden úředník na 9 obyvatel, což svědčí o dvojnásob- Ochrana zemědělské půdy
ných nákladech na správu státu.
V našem případě vidím jako nejeko- Další problém, který by měl být zákononomičtější správní uspořádání České dárnou normou ošetřen je zákaz proderepubliky ve vytvoření čtyřech samo- je lesní, zemědělské a stavební půdy do
správných zemí – Země české, Země mo- zahraničních rukou, abychom jednou
ravské, Země moravsko-slezské a Prahy, nezjistili, že většina půdy již patří zahrajako samosprávného metropolitního ničním majitelům. Negativním příkladem
regionu. Je potřeba zrušit kraje a regiony benevolentní politiky v této oblasti jsou nesoudržnosti a obnovit samosprávné země jen západočeské Teplice, kde arabští invess vlastními zemskými sněmy. Pověřeným toři skupují půdu, aby zde pro své soukmeobcím odebrat agendu státní správy, která novce stavěli arabské vesnice a sídliště. Již
je pouze zatěžuje a přenést ji na obnovené dnes máme v ČR čtyři mešity (Praha, Brno,
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Teplice a Karlovy Vary) a více jak deset muslimských modliteben a lze jen konstatovat,
že tyto jsou základnou pro plíživou islamizaci naší země, kterou zásadně odmítám!

Zákaz propagace islámu

Proto jsem pro uzákonění zákazu propagace islámské ideologie v České republice, neboť islám je ve své podstatě
rasistickou ideologií, která se skrývá
za náboženstvím, neboť propaguje nerovnost žen a smrt pro jinověrce!!! Takovou zvrácenou ideologii nelze na našem
území trpět a její výskyt je potřeba trestně stíhat a fanatické hlasatele této ideologie je nutné z České republiky vyhostit!!!
Nesmíme si nechat líbit vyhrožování tipu:
„Až nás zde bude více, pak s vámi zatočíme, pak vás vyženeme nebo podřežeme!!!
V současnosti není Česká republika připravena čelit skutečnostem, kdy nepřátelský stát nebo neprůhledné firmy napojené
na možné teroristy nebo nadnárodní monopoly se zajímají o koupi nebo převzetí,
či podřízení našich strategických firem
(např. pro distribuci plynu, nafty, vody,
elektřiny či těžbu strategických surovin – zlato, uran, lithium, rubidium), a to
za účelem získání vlivu na naše hospodářství, hospodářskou politiku našeho státu,
s cílem ohrozit bezpečnost a hospodářskou suverenitu naší republiky. Z těchto
důvodů je nutné pečlivě sledovat příchozí
zahraniční investice s ohledem na možný
negativní dopad na naši národní bezpečnost. Energetickou infrastrukturu státu je
nutné chránit před cizími vlivy a před zcizením. Proto podpořím připravovaný
návrh (bezpečnostního) zákona, který
tato rizika ošetří a zamezí ohrožení
České republiky a jejich zájmů.

MgrPetrMichek

Mgr. Petr Michek - kandidát na senátora
Důchodový fond
- jistota pro seniory

nebo nových bloků v jaderných elektrárnách, atd.), stanovení priorit, vymezení
časového rámce k jejich uskutečnění, včetRovněž podpořím oddělení důchodové- ně stanovení zdrojů a cílových oblastí.
ho fondu od státního rozpočtu (jak to
ve vládním prohlášení navrhuje současná
Naše potraviny
vláda České republiky), aby nemohl být
pro všechny!
zneužit a použit pro sanování možných
hospodářských neúspěchů, tak jak se to Jedním z prvních úkolů pro zabezpejiž v minulosti stalo za vlády Občanské de- čení našeho státu bude opětné zajišmokratické strany (ODS)!!!
tění potravinové soběstačnosti České
Také budu prosazovat vytvoření legislativ- republiky, a to zejména významnou
ního rámce, který by umožnil vytvoření podporou našich zemědělců, tak jak je
finančního rezervního fondu České re- to běžné v západoevropských zemích.
publiky, kam by plynuly zisky ze státních S tím souvisí i státní podpora ochraně
a polostátních firem. Podobné rezervní fon- životního prostředí a vodních zdrody má řada vyspělých západoevropských jů, neboť naše krajina vysýchá a voda
zemí a dokonce i Ruská federace. Přitom se tak stává strategickou surovinou.
staré přísloví říká: „Pamatuj na zadní koleč- Zprivatizované vodní zdroje a soustavy je
ka“, což znamená mít vždy rezervy v záloze! nutné bezpečnostním zákonem vrátit do

Moravo, Moravo, Moravičko milá,
co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.
Chasa ušlechtilá, žádostivá boje;
a jaké potomstvo rodí půda tvoje.
Zákonnou normou zdanit
vyvážené zisky.
Řada tuzemských, ale i zahraničních komentátorů charakterizuje Českou republiku jako velkou montovnu. Zahraniční
firmy i nadnárodní korporace každý rok
z České republiky vyvádějí do zahraničních
bank stovky miliard korun v dividendách,
aniž by je u nás zdanily. Známá ekonomka
doc. Ing. Ilona Švihlíková charakterizuje tento stav jako koloniální podřízenost.
Proto v souladu s jejími doporučeními prosazuji vznik zákonné normy, která by
stanovila zdanění vytvořených dividend
s tím, že část zisků zahraničních firem by
se musela povinně investovat v České republice do rozvoje technické infrastruktury našeho hospodářství!
Zároveň je nutné si zákonnou normou
stanovit národní zájmy, vypracování
dlouhodobé vlastní vize (představy)
rozvoje republiky (např. dlouhodobý
plán výstavby dálnic, modernizaci železnic, vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe
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dávno mi jeden známý řekl: „Nezdá se
vám komické zpívat
na Moravě, že Země
česká domov můj, když jsem se narodil
v moravském Prostějově? A proč máme
ve vlastní zemi opěvovat zemi sousední?
To si doposud tohoto anachronismu ještě
nikdo nevšiml? Proč nemáme jako druhou sloku státní hymny zlidovělou píseň
Moravo, Moravo?“ Proto v rámci novely
zákona o státních symbolech navrhnu
jako druhou sloku státní hymny právě první sloku písně Moravo, Moravo.
Obyvatelé Moravy na to mají plné právo!

Požadujme po Německu
výplatu válečných reparací

V zahraniční politice našeho státu
budu iniciovat otevření jednání naší
vlády (společně s vládou Slovenské
republiky) s vládou Spolkové republiky Německo o vyplacení německých
válečných reparací z II. světové války,
které nám byly přiřknuty. České republice ani Slovenské republice, nebyly
doposud žádné reparace uhrazeny!

Budu rád, pokud mi dáte
šanci něco změnit!

Abych svou představu práce v Senátu parsprávy našich měst a obcí, aby zisky neod- lamentu České republiky mohl navrhnout,
cházely do ciziny, ale byly investovány do iniciovat, prosazovat a uskutečnit, tak jsem
vodárenské sítě.
se rozhodl kandidovat v letošních senátních
volbách jako nestranický kandidát s podpoMoravo, Moravo
rou politické strany Moravané. Občanská
poradna, kterou jsem založil v Prostějově
Jelikož Moravané nejsou v České republice společně s Jiřím Krampolem a MUDr. Radiuznávání jako národ, ani jako národnost, mem Uzlem, a do které se rovněž zapojila
tak jako roduvěrný Moravan budu poža- Uršula Kluková, pomohla za dobu svého
dovat zákonné uznání moravské národ- působení několika stovkám občanů z Prosnosti a její zrovnoprávnění s českou. Na- tějovska při řešení těžkých životních situací.
vrhnu novelu zákona o národnostech, A s touto pomocí potřebným občanům bych
neboť v Listině základních práv a svobod, chtěl pokračovat. Ve své senátorské práci se
která je součástí ústavního pořádku Čes- chci stát ochráncem Vašich práv a zájmů, Vaké republiky je v článku 3, v odstavci 2. uve- ším ombudsmanem!
deno: „Každý má právo svobodně se roz- Proto se na Vás vážení občané a voliči
hodovat o své národnosti. Zakazuje se obracím s žádostí a prosbou o podporu
jakékoliv ovlivňování a všechny způsoby v nastávajících senátních volbách a za
nátlaku směřující k odnárodňování“. každý Váš hlas předem děkuji. Více se
Není žádného důvodu, proč bychom se měli o mně dovíte na mých webových stránstydět za svoji moravskou národnost!
kách www.petrmichek.cz
Rovněž připravím novelu zákona o státních symbolech, neboť dosavadní státní S volebním heslem
hymna reprezentuje pouze západní část
republiky, Zemi českou. O Moravě, natož
o Slezsku v ní nejsou žádné zmínky. Ne- Vás zdraví Mgr. Petr Michek
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Jeden za všechny, všichni za jednoho, společně za Moravu
Článek, který v novinách nevyšel. Byl odmítnut.

Vychovává pozitivní diskriminace parazity?
V minulosti masmédia informovala o nepokojích v Českých Budějovicích,
kde dětský konflikt na pískovišti přerostl ve srážky s rasovým podtextem mezi majoritními občany a minoritními Cikány – Romy. Po nepokojích ve městech Šluknovském výběžku, v Litvínově, v Mostě atd., byl zde
opět nastolen problém soužití minority s majoritní společností.
Problém zní – jak začlenit, tzv. integrovat,
Cikány – Romy do naší společnosti? Je deprimující, když řadový občan jde ráno do
práce a spokojení a rozesmátí Romové,
sedící u kiosku, na něj pokřikují: „Makej
Gadžo, ať máme na pivo“. V poslední době
se k této otázce začíná vyjadřovat daleko
více lidí, kteří žádají vládu, aby před tímto
problémem nezavírala oči a začala jej řešit.
Jedním z nich je senátor Jaroslav Zeman,
který je zároveň podnikatelem i starostou Albrechtic v Jizerských horách. Cituji:
„Cikáni už druhou generaci nedělají. Já na
rozdíl od těch všech Kocábů a spol., kteří se proklamacemi o právech Cikánů od
revoluce dobře živili, jsem za těch dvacet
let, co mám fabriku, zaměstnal ročně, tak
šest Cikánů, čili dohromady cca 120 osob.
Jejich pracovní výkony byly vždy katastrofální, trvale pracovat byli schopni dva,
tři, čtyři. Zbytek po několika dnech či týdnech skončil. Bylo tam i vysoké procento
těch, kteří u nás něco provedli a dostali
následně podmíněné tresty. Tedy, že něco
ukradli a podobně.
Všichni ti lidsko-právní zmocněnci pro
romskou otázku, co se na Cikánech po léta
bezostyšně přiživují, jsou mi k smíchu.
Myslím si, že stát, který dává Cikánům
peníze, by po nich měl chtít bez pardonu
a v první řadě, práci. Ať dělají veřejnou
službu, ať uklízí veřejné prostory. Z mého
pohledu má každý právo být líný – pak může
ležet v příkopě, na to má svaté právo!
Ale vy ani já nemáme povinnost někoho
takového živit. Když je někdo nemocný,
slabý, má problém, tak pomozme – to je
naše morální povinnost. Ale když je někdo
líný, má na to svaté právo – ale nesmí se
pak divit, že nedostane peníze“.
„Když tu bude nevládní organizace provozovaná ze soukromých peněz, tak ať je jich
tu třeba 300. Ale žádné peníze ze státního
rozpočtu bych jim nedával. Tyto organizace jsou plné lidí, kteří se tzv. začleňováním
Cikánů do majoritní společnosti dlouho-
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Ten, kdo zcela programově
nepracuje, se má lépe než ten,
kdo poctivě pracuje.
S tím mám obrovský
problém…
době a bez jakýchkoliv viditelných či měřitelných výsledků velmi dobře živí.
Další nemravností jsou dávky, vyplácené
Cikánům jako příspěvek na bydlení, kdy
jim ze státních peněz dáváme na nájem.
Proč? Já to vidím sám v podniku. Některé
mé zaměstnankyně jsou např. rozvedené, jsou samoživitelky, je jim třicet a jsou
rády, když u nás na severu mají 12 tisíc
hrubého, čili 10 tisíc čistého. A pokud jim
exmanžel neplatí dlouhodobě výživné,
tak kde pak jsou? Na státní podporu samozřejmě nemají nárok, zatímco Cikáni
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dostávají v naší oblasti osmi-devítitisícové dávky, jako příspěvek na nájem. To je
prostě úplně zvrácený svět: Ten kdo
zcela programově nepracuje, se má
lépe než ten, kdo poctivě pracuje. S tím
mám obrovský problém…
Přitom v případě Cikánů jsem viděl zpracovaný modelový příklad, kde mohou dosáhnout při čtyřech dětech – nevyučený,
nevyučená, nikdy ještě nepracující – až na
37 tisíc, to je 50 tisíc hrubého. Srovnejte
si, kolik si vydělají naší lidé ve fabrikách?
Ať povinně vykonávají Cikáni veřejnou
službu! Alespoň si vypěstují pracovní
návyky. Obecně by měla platit zásada, že
dávky musí být tak nízké, aby je to nutilo
pracovat. A pokud pracovat nechtějí, tak
ať si leží v příkopu. S tím nemám problém.
A myslím si, že 95 procent obyvatel naší
země s tím problém také mít nebude“.
Druhým známým podnikatelem i politikem je Tomio Okamura. Svůj příspěvek
pod názvem – Sociální programy ožebračují chudé a vychovávají z lidí lenochy,
podvodníky a parazity, publikoval dne
6. května 2013.
Cituji: „Sociální programy ožebračují chudé. Cíleně vychovávají z lidí lenochy a podvodníky, učí je parazitovat na systému.

MgrPetrMichek
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Pozitivní diskriminace menšin ve školách
vede k úpadku kvality školství a v důsledku nijak pozitivně neovlivní společenský
úspěch příslušníků menšin. A je fakt, že
inteligence různých etnik a ras je různá
a žádný vzdělávací program s tím nepohne.
A naopak emancipace žen bílé rasy v důsledku přináší duševní úpadek celé rasy,
to proto, že talentované a chytré ženy mají
čím dál méně dětí, protože se věnují kariéře. Naopak ženy s minimem duševních
schopností se živí tím, že rodí stále dokola
děti, na které berou sociální dávky“.
„Kdybych výše uvedené napsal a podepsal
já, tak jsem za rasistu. Autorem těchto
myšlenek je americký sociolog Charles
Murray. Při čtení Lidových novin jsem na
jeho jméno narazil ve velmi inspirujícím
textu českého sociologa Petra Hampla.
Problematice chudých a sociálně vyloučených menšin, tedy černochů v USA, věnoval Murray tři knihy. Jedna z nich, vyšla
i v ČR, jmenuje se – Příliš mnoho dobra
a věřte, stojí za přečtení“.
„Na základě tvrdých dat autor doložil to,
co sice všichni víme, ale co se snaží nejen
americká vláda, ale i ty naše vlády nevnímat. Tedy to, že pokud někdo celý život nepracuje, tak to zpravidla není výhradně vinou společnosti. A že jediný, kdo se svým
osudem může pohnout, je člověk sám“.
„Americký sociolog nesvádí vinu na menšiny – říká: „Chovají se racionálně – dělají
jen to, co jim systém dovolí, chovají se tak,
jak jsme je to naučili“. Murray dost trefně
pojmenovává další problém – tedy podpora matek s dětmi – americký systém, stejně jako náš, vede k tomu, že matky, které
by jinak děti neměly, rodí stále dokola
a berou děti jako výdělečný byznys. Nejvíce ovšem rodí matky s nízkým intelektem, bez pracovních návyků a přivádí na
svět a vychovávají další generaci parazitů.
Omluvte mne, ale neznám přesnější slovo – ten, kdo systém cíleně jen využívá
a nic mu nedává, je parazit!!!“
„Murray sledoval a analyzoval statistiky
a věcně doložil, že po dvaceti letech vládních
programů pro chudé a menšiny, po miliardách dolarů vynaložených na jejich podporu a vzdělávání, se počet chudých nezměnil
ani o jedno procento. Naopak zvětšil se rozestup mezi bílými a černochy, kteří před
zahájením menšinových programů bělochy
celkem úspěšně doháněli. Před vyhlášením
sociálních programů za prezidenta L. Johnsona alespoň část chudých bojovala o lepší
existenci a vedla k tomu své děti a dělala
maximum, aby alespoň ony žily lépe“.
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„Sociální programy převrátily jejich myšlení. Sociální pracovníci začali chudým
tvrdit, že když se jejich dětem ve škole
nedaří, je to vina společnosti. Skutečnost
je opačná, krutá a nekorektní – tím, že se
ve škole snažíme udržet ty, co by před lety
byli vyloučeni nebo přeřazeni na „zvláštní“ školu, tím ničíme celý systém. Snižuje
se kvalita vyučování, za cenu toho, že ve
škole udržíme jednoho nepřizpůsobivého
studenta a ničíme tak budoucnost všem
ostatním. Snižováním hranic kvality, ale
také disciplíny potřebné pro učení i práci vyrábíme další nepřizpůsobivé. Tohle
není popis české školy – takhle Američan
popisuje důsledky takzvané pozitivní diskriminace, která se pokusila otevřít školy
ponejvíce nepřizpůsobivým menšinám“.

Výplata sociálních dávek
musí být podmíněna
odpracováním běžné
pracovní doby
při veřejných pracích.
A že by obce a města
práci nenašly,
tak tomu nevěřím.

„Intelektuálové z celé země (z USA) se snažili Murrayova tvrzení zpochybnit. Americká psychologická asociace dokonce
sestavila speciální tým, který měl Murrayovy teze vyvrátit – ale smůla. Podle Petra Hampla zatím nikdo Murrayova fakta
a čísla nevyvrátil. Pravda a fakta se prostě
přebarvit nedají“. Tolik Tomio Okamura.

Třetím
člověkem,
který se nebál veřejně na problém
upozornit je senátor
Miroslav Krejča. V rozhovoru s ním vedeném řekl, že si myslí, že v České republice Romové diskriminováni nejsou. Podle
něho je to spíše naopak a diskriminována
je většinová společnost a neměří se všem
stejným metrem, atd.
Že vám to něco připomíná? Totéž po vzoru
USA i naše vlády, co tu po sametové revoluci byly, praktikují vůči Cikánům. Štědrými dávkami je odnaučily pracovat a oni
pouze využívají systému. Často je proto
dnes slyšet. „Zlatí komunisti, za těch Cikáni museli pracovat, ti na ně platili“.
Jediným řešením jak tento problém vyřešit je povinnost veřejných prací pro všechny práce schopné Cikány - Romy od 18 –
63 let. Výplata sociálních dávek musí být
podmíněna odpracováním běžné pracovní doby při veřejných pracích. A že by obce
a města práci nenašly, tak tomu nevěřím.
Alespoň bychom měli spravené a zametené chodníky, vysbírané odpadky podél
silnic a potoků, natřená zábradlí, vysekané břehy příkopů podél silnic a to nejen
v intravilánech obcí, ale také i v jejich okolí, atd. Prozatím je při těchto pracích vidět
pouze nezaměstnané mladé lidi bílé pleti.
Cikánů je zde jako šafránu.
Na základě výše uvedeného si proto myslím, že tzv. pozitivní diskriminace je špatným řešením pro začleňování romské
minority do většinové společnosti. Ačkoliv to nebylo úmyslem, tak ve skutečnosti
vychovává parazity. A s tím by se již mělo
skončit! A jaký je Váš názor na tuto problematiku?
Mgr. Petr Michek

e-mail: info@opkm.cz
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Voda už je strategická surovina
Když jsme před lety slyšeli informaci, že voda se bude v budoucnosti prodávat v obchodech, tak jsme tomu ani nechtěli věřit. Na venkově měl každý svoji studnu a ve městech tekla voda z vodovodu. Za kubík vody jsme
tehdy platili 60 haléřů a za stočné 20 haléřů. Tak proč ji kupovat? Za pár
let bylo všechno jinak. Cena vodného a stočného se dnes v mnoha okresech blíží k hranici 90 Kč za kubík vody a v některých okresech ji už překročili.

Čertovy rybníky v Čuníně jsou nejen vyhledávanou relaxační a rybářskou lokalitou, ale také ukázkou toho, jak by se měla voda v přírodě přirozeně a účinně zadržovat.

V obchodních řetězcích v současnosti
kupujeme vodu balenou a můžeme si dokonce vybrat, od které firmy si ji koupíme.
Většina vesnic je již napojena na obecní
vodovody, takže dnes i na venkově pijeme
chlorovanou vodu z vodovodů. Přitom již
víme, že příliš velké množství chloru ve
vodě je zdraví škodlivé.
Voda vhodná pro kojence je dnes ve většině vodovodů vzácností neboť tyto překračují povolený obsah dusičnanů. Proto
ji kupujeme balenou v obchodních řetězcích. Přitom není zcela jisté, zda umělé plastové láhve, v kterých se voda prodává, jsou
pro zdraví dětí neškodné.
Po plošných melioracích polí a regulacích
toků, které byly v Čechách, na Moravě i ve
Slezsku v minulosti prováděny, dnes mizí
voda z krajiny. Téměř na celém území České republiky máme deficit nasycenosti
podzemních vod. Zmizely remízky a meze
mezi poli a s nimi i drobná pernatá zvěř
jako křepelky, koroptve a bažanti. Vidět
dnes v poli běhat zajíce je téměř zázrak.
Scelováním lánů jsme jim zničili přirozené
prostředí pro jejich rozvoj.

www.petrmichek.cz 

Vysušili jsme mokřady, narovnali toky
a zrušili většinu malých rybníčků a břehových porostů, které byly zdrojem a rezervoárem vody v krajině. Dnes se pokoušíme v rámci technických úprav krajiny
dosáhnout zlepšení daného stavu, ale stojí
to velké finanční náklady. A v rámci klimatických změn nám krajina vysýchá.
Proto vláda České republiky připravuje
koncepci boje se suchem. Bývalý ministr
zemědělství Marian Jurečka (KDU - ČSL)
spolu s ministrem životního prostředí
Richardem Brabcem (ANO) připravili
k posouzení materiál se značně dlouhým
názvem: Příprava realizace opatření pro
zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Tento návrh opatření by
měl posloužit pro zpracování dlouhodobé
strategie pro zajištění dostatku vody pro
potřeby obyvatelstva, zemědělství i průmyslu.
Předpokládá se, že v rámci klimatických změn se v roce 2030 v České republice zvedne průměrná roční teplota o jeden stupeň Celsia, následně se
zvýší výpar, a také se změní i srážkové
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průměry v jednotlivých oblastech. Aby
se voda v krajině udržela bude nutné
budovat malé vodní nádrže, přistoupit
k obnově bývalých rybníků, kterých
je dnes v České republice o dvě třetiny
méně, než v 18. století. Stávající rybníky potřebují odbahnění, aby se zvýšila
jejich retenční kapacita. Tam, kde byly
malé toky napřímeny bude nutné znovu
vybudovat meandry a mokřady, aby se
voda v krajině udržela. Na větších tocích
lze vybudovat přehrady a zejména poldry, které by zachytily vodu při povodních a následně umožnily její vsáknutí
do podzemí.
V České republice bylo vytipováno cca 65
lokalit, kde by se v budoucnosti mohla
uskutečnit výstavba přehradních nádrží.
V současnosti se prověřuje možnost výstavby cca 4 vodních nádrží. Jedná se o Pěčín v Královéhradeckém kraji, Senomaty
a Šanov ve Středočeském kraji a Vlachovice ve Zlínském kraji. Rovněž se mluví
o Nových Heřmínovech v Moravskoslezském kraji. Na základě škod způsobených
povodněmi na Moravě a ve Slezsku, by
bylo záhodno uvažovat o výstavbě několika poldrů v Pomoraví a alespoň dvou
přehradních nádrží na Bečvě. Jinak budou
povodně stále aktuální.
Holou, zemědělsky obdělávanou krajinu,
je nutné oživit pásy větrolamů, které je
na mnoha místech nutno znovu dosadit
novými dřevinami a keři. Dlouhé svahy,
kde hrozí půdní eroze, je nutno zpevnit
remízky a novými mezemi a výsadbou
keřů a ovocných stromů, jejichž plody by
se staly potravou pro malou zvěř a ptactvo. Nedílnou součástí krajiny, než byly
vykáceny, bývaly aleje různého stromoví
podél polních cest. Obnovit by se měly alespoň po jedné straně cest, aby i těžké zemědělské stroje mohly zajíždět bezpečně
na pole. Aby krajina byla opět schopná
zadržet potřebné množství vody nejen
pro zemědělce, bude nutné přesvědčit
uživatele a majitele pozemků o důležitosti pozemkových úprav, nejen pro ně
samotné, ale i pro jejich potomky a celou společnost.
V rámci přípravy strategie šetření
s vodou připravil ministr životního
prostředí Richard Brabec návrh na
ztrojnásobení poplatků za čerpání
podzemních vod do veřejných vodovodů, což vzbudilo všeobecný odpor. Je

MgrPetrMichek

Mgr. Petr Michek - kandidát na senátora
to špatný návrh, jehož realizace by v prvé
řadě poškodila velkou část domácností,
včetně rodin s dětmi a seniory, které jsou
napojeny na veřejné vodovody. Přitom odběr vod z podzemních zdrojů v posledních
letech trvale klesá a obyvatelé, kteří jsou
napojeni na veřejné vodovodní sítě, vůbec nemohou ovlivnit, zda jejich domácnosti odebírají vodu z povrchových nebo
z podzemních zdrojů. Trojnásobné zvýšení poplatků za odběr podzemních vod
by si vodárenské společnosti promítly do
vodného a stočného, které je dnes, oproti
minulosti, příliš vysoké. Zejména to lze
očekávat u zahraničních společností, které u nás ve vodárenství podnikají.
Když Česká republika vstoupila k datu
1. května 2004 do Evropské unie, obdrželo Ministerstvo životního prostředí od
Evropské komise stanovisko, že tato nebude dotovat pro veřejný sektor nevýhodné privatizace vodáren. Přesto i po tomto
datu, došlo k další privatizaci okresních
vodáren.
Dokonce od roku 2006 Ministerstvo zemědělství zcela rezignovalo na svůj vliv
ve vodárnách a dopustilo zrušení tzv. „zlaté akcie“, která sloužila k udržení majoritního podílu a vlivu ve vodárnách. Nakonec zástupci Ministerstva zemědělství ve

správních radách vodáren, kteří zde měli
zastupovat zájmy státu, v mnoha případech hlasovali pro jejich privatizaci.
V letech 1996 – 2006 v řadě měst a obcí
souhlasila zastupitelstva, aby městské vodárny uzavřely se zahraničními koncerny
„podivné“ smlouvy – Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací. Dnes na území České republiky ve vodárenství podnikají tyto zahraniční společnosti: Veolia
(Francie), Suez (Francie), Energie AG (Rakousko), AQUALIA (Španělsko/Japonsko)
a NGW (Německo).
Aby se voda v krajině udržela bude
nutné přistoupit k obnově
bývalých rybníků, kterých je dnes
v České republice o dvě třetiny
méně, než v 18. století.

Naštěstí pro Moravu a Moravské Slezsko zůstala většina městských a okresních vodárenských společností v rukou
měst a obcí. Pouze zastupitelstva Zlína, Prostějova a Olomouce uzavřela
dohody s francouzskou firmou Veolia. V Brně, v Šumperku a v Ostravě
dali přednost smlouvě s francouzskou
firmou Suez a okresy v okolí Ostravy

Řekli o Moravě…
T. G. Masaryk

první československý prezident, Problém malého národa, 1907

uzavřely
smlouvy se Španělsko/
Japonskou firmou
AQUALIA.
Důsledkem je, že města, která uzavřela
smlouvy se zahraničními firmami (většinou na 30 let) dnes nemají právo požadovat evropské dotace na rozvoj infrastruktury. Městům a okresním vodárnám zůstala povinnost financovat
infrastrukturu (obnovu vodních řádů
a čistících technologií), zatímco právo
na zisk z vodného a stočného přešlo na
zahraniční koncerny, které nemusí své
zisky investovat zpět v České republice
a vyvádějí je do svých mateřských zemí!!!
Dnes je všem známo, že voda je strategickou surovinou, kterou je nutno chránit
a Ministerstvo zemědělství místo aby zabránilo vyvedení zisků z vodného a stočného z okresních vodáren na konta zahraničních koncernů, tak jeho mnozí zástupci
dovolili, aby se tak stalo. Proto jsem přesvědčen o skutečnosti, že uzavřené nevýhodné smlouvy se zahraničními koncerny
je nutno s garancí státu vypovědět a správu vodáren opět předat městům a obcím.
Vždyť jak už bylo řečeno, voda je dnes
strategickou surovinou!

Mgr. Petr Michek

Jan Skácel

moravský básník, Vilenica ve Slovinsku, 1988

… moravská otázka je a bude opět zkušebním kamenem české poli- Morava je podivuhodná země už proto, že je a není. Kdysi v dávné hitiky. Je proto žádoucí, aby byl Moravě zachován její specifický ráz, storii bývala markrabstvím volně spojeným s Českým královstvím.
aby se jí dostalo rozsáhlé autonomie, nejen politické, ale i kulturní. Dnes se její jméno vyskytuje už jenom v celostátních předpovědích
počasí a v národních písních.

Jiří Kuběna

ThDr. František Vaňák

moravský básník… vyznání moravské, Střední Evropa, 2/88,
samizdat
arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

…vždycky jsem cítil ponížení, že musím do nějakých obskurních
rubrik psát: národnost česká, když jsem Moravan, ne Čech… Moje
vlast je Morava a žádné Čechy, a už vůbec ne infámní, hrůzné, bohorouhačské Česko…

Chci vyjádřit přesvědčení, že my Moravané jsme stále tím národem,
který nese pečeť vyspělé kultury, vzdělanosti, pracovitosti a tvůrčí
síly, ale také pečeť schopnosti být svorníkem vzájemného sblížení s
ostatními národy, branou porozumění potřebného všem.

Karel Kryl

Vladimír Menšík

moravský písničkář a básník

moravský herec

Když chci svou národnost, svou moravskou národnost, ještě ne- Buďme hrdi na to, že jsme Moravané, buďme pyšni na to, v jak krásmusím být zločincem. Chci být jen Moravanem.
né zemi jsme se narodili.

www.petrmichek.cz 
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Tradice zavazuje

Mezi národní tradice každého státu patří slavení státních svátků, které
připomínají významné dějinné události. Jedním ze státních svátků České
republiky je i státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které si připomínáme od roku 1880 vždy 5. července. Tehdy římský
papež Lev XIII. svým okružním listem „Grande munus – Vznešený úkol“
ze dne 30. září 1880, vyzdvihl jejich zásluhy a určil 5. červenec jako den
uctívání jejich památky. Ale jejich památka se v Čechách, na Moravě, na
Slovensku, v Chorvatsku a v dalšíích zemích uctívala od nepaměti.
Bratři Konstantin Filosof (Cyril - Kyrillos
- Crha), (*827 v Soluni, +14. února 869
v Římě) a Michal (Metoděj – Methodios –
Strachota), (* 813 v Soluni, + 6. dubna
885 na Moravě), pocházeli ze Soluně,
kde vyrostli a dostali základní vzdělání. Jejich otec zde byl v první polovině 9.
století vysokým úředníkem byzantského
císařství a díky svému postavení mohl
umožnit svým synům studium na řeckých školách. Vzhledem k jejich výborné
znalosti slovanského jazyka se soudí, že
jejich rodiče (nebo jen matka) byli slovanského původu.
Konstantin vynikal už od dětství bystrým
úsudkem. Při studiu na cařihradském císařském dvoře oslňoval své učitele svou
pamětí a schopností učit se cizí jazyky.
Po studiu byl jmenován učitelem na cařihradské císařské škole a byl obdařen titulem Filosof. Když mu bylo 24 let, byl císařem vyslán na misii k Saracénům, kde se
osvědčil zejména v disputacích.
Jeho starší bratr Michal, byl nejprve
byzantským státním úředníkem, poté
odešel do kláštera (monastýru), stal se
mnichem a přijal zde jméno Metoděj. Následně získal hodnost diakona.
V roce 860 byli bratři Konstantin a Metoděj vysláni byzantským císařem na
misijní cestu k Chazarům, kteří v té době
žili na východ od Azovského moře a řeky
Donu. Při této cestě se jim podařilo nalézt
a z moře vyzvednout ostatky papeže Klimenta I. (90? - 99?). U Chazarů poté vedli
rozhovory a jednání nejen s Chazary, ale
také s Židy a se Saracény. Výsledkem jejich
pobytu bylo, že chazarský vládce přijal
křesťanství za oficiální náboženství.
Patrně na počátku roku 862 požádal moravský vládce (kníže a král) Rostislav římského papeže Mikuláše I. (858 – 867) o vyslání biskupa a učitelů na Moravu, ale jeho
žádost byla odmítnuta. Proto se ještě téhož
roku obrátil se stejnou žádostí na byzantského císaře Michala III. (842 – 867). Ten
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společně s cařihradským patriarchou Fotiem vybrali bratry Konstantina a Metoděje
a vyslali je jako misionáře na Moravu. Ještě
než se vydali na cestu, tak Konstantin sestavil písmena pro slovanský jazyk (hlaholici), přeložil do něho části Písma svatého,
které se čtou při bohoslužbách východního
obřadu a společně s Metodějem přeložili
všechny obřadní knihy. Na jaře roku 863
dorazila jejich družina na Moravu. Podle
zachované tradice měli na Moravu dorazit
11. května 863 (podle pravoslavného kalendáře), podle dnešního občanského kalendáře přišli 24. května.

Šířili křesťansví mezi
prostý lid

Na Moravě začali šířit křesťanství slovanským, lidu srozumitelným jazykem – staroslověnštinou, který prosadili jako bohoslužebný jazyk, což bylo „trnem v oku“
latinským kněžím. Z moravského lidu si
vybrali vhodné učedníky, kteří se stali
kandidáty pro duchovní stav a vzdělávali je jak ve staroslověnštině, tak i v latině,
aby Moravané měli, co nejdříve, své vlastní kněze. Podnikali cesty po Moravě i po
okolních zemích, křtili, stavěli kaple a kostelíky, hlásali slovo Kristovo. V roce 867,
když už byli čekatelé kněžství dostatečně
vzděláni, vydali se s nimi do Cařihradu,
aby tam byli vysvěceni (rukopoloženi) na
kněze. Po zemi cestovali do Benátek, odkud chtěli dále pokračovat lodí. V Benátkách se museli zdržet, neboť v Cařihradě
proběhl státní převrat. V těch dnech dostali pozvání římského papeže Mikuláše I.,
který si přál je poznat. Ovšem než dorazili
do Říma, Mikuláš I. zemřel. Jeho nástupcem se stal papež Hadrián II. (867 – 872).
Ten potřeboval pomoc nového byzantského císaře Basila I. (867 – 876) proti Mohamedánům, kteří ohrožovali jižní Itálii
i Řím, a tak schválil dílo byzantské misie,
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včetně slovanské bohoslužby. Mezitím
Konstantin těžce onemocněl, a proto požádal představeného řeckého monastýru
v Římě, v němž oba bydleli i se svými žáky,
aby mu udělil velký mnišský postřih. Jeho
žádosti bylo vyhověno a Konstantin přijal
jméno Kyrillos (Cyril). Dne 14. února 869
Konstantin – Cyril v Římě zemřel. V době
jeho nemoci byl Metoděj i někteří jejich
žáci vysvěceni na kněze. Na podzim roku
869, byl Metoděj papežem Hadriánem II.
jmenován (rukopoložen) moravsko – panonským arcibiskupem a následně byl
poslán zpět na Moravu s listem, kterým
papež Hadrián schvaloval slovanskou bohoslužbu s jednou výhradou, že epištola
a evangelium při ní budou čteny ve dvou
jazycích, napřed latinsky a pak slovansky.
Při cestě na Moravu se Metoděj dověděl,
že kníže Rostislav byl přičiněním svého
synovce Svatopluka zajat, sesazen z trůnu, zavlečen do ciziny a oslepen. A také
on sám byl na popud německých biskupů
(solnohradského, frizinského a pasovského) zajat a bez ohledu na papežský list odsouzen a vsazen do vězení. Totéž se stalo
i jeho žákům a propuštěni byli až za dva
roky, a to přímo na samý rozkaz papežského stolce.

Útrapy na duchovní cestě

Po návratu na Moravu pokračoval Metoděj ve své práci. Křtil a vychovával nové
duchovní, kterých již bylo na dvě stovky.
Do tohoto období připadá, podle Kristiánovy legendy, též pokřtění českého knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, jakož
i cesta Metodějova do Polska na Vislansko.
Na základě popudu latinských kněží byl
Metoděj předvolán do Říma, aby zde obhajoval svou pastorační činnost. Nástupce
Rostislava, kníže Svatopluk I. ovšem do
Říma poslal i kněze latinského ritu Vichinga s žádostí, aby byl vysvěcen na biskupa,
což se také stalo a obdržel biskupský stolec v Nitře. Metodějovi se přesto podařilo
přesvědčit papeže Jana VIII. (872 – 882)
o významu svého učení, a ten, stejně jako
jeho předchůdce, schválil slovanskou bohoslužbu. Potom Metoděj odcestoval do
Cařihradu, kde byl slavnostně přijat císařem Basilem I. (867 – 886) a patriarchou
Fotiem. Přinesl s sebou opisy slovanských
bohoslužebných knih, které daroval císaři, a z učedníků, kteří jej doprovázeli, ponechal v Cařihradě jednoho kněze a jednoho jáhna. Ti pravděpodobně byli určeni,
aby se jako misionáři odebrali do Bulhar-

MgrPetrMichek

Mgr. Petr Michek - kandidát na senátora
ska, nebo, což není vyloučeno, do Ruska,
kam patriarcha Fotius v roce 866 poslal
prvního biskupa, Michala.

Stíháni za své učení

Po návratu na Moravu se Metoděj věnoval
překladu těch částí Písma svatého do slovanského jazyka, které dosud přeloženy
nebyly. Když dílo dokončil, jmenoval svým
nástupcem Moravana, biskupa Gorazda I.
Naposledy se Metoděj zúčastnil bohoslužeb na Květnou neděli v dubnu roku 855.
Tři dny nato „šestého dne měsíce dubna
ve třetí indikci roku šestitisícího třístého
devadesátého třetího od stvoření světa“
(dle nového kalendáře 6. dubna 885) zemřel ve věku 72 let a pochován byl „ve velkém chrámu moravském po levé straně ve
stěně za oltářem svaté bohorodičky“.
Několik měsíců po Metodějově zesnutí
papež Štěpán V. (885 – 891) poslal moravskému králi Svatoplukovi I. list, v němž
stanovil pro slovanské kněze nepřijatelné
podmínky, mimo jiné i zákaz slovanské
bohoslužby pod trestem vyloučení z církve, a na jehož základě byli Metodějovi žáci
vyhnáni z Moravy. Někteří odešli do Čech,
někteří odešli na Balkán a další se uchýlili
do lesních samot, kde žili jako poustevníci (černí kněží – černokněžníci) a konali
bohoslužby lidu, který je sám vyhledával.
Cyrilometodějská církev a její tradice se
udržovala v lidových vrstvách ještě dlouho jako církev lidová a národní, ale úřední
církví se stala církev latinská. Přesto vliv
a odkaz sv. Cyrila a Metoděje nezanikl.
Ve 12. století se k němu přihlásil český
král Vladislav. Ve 13. století se jej dovolával vyšehradský probošt a kancléř českého království, olomoucký biskup Bruno ze
Schaumburgu, když pro krále Přemysla
Otakara II. žádal udělení císařské koruny.
Vždy tak bylo činěno s odkazem na křest
knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily na
Moravě. Jejich vliv se zachoval nejen v Sázavském klášteře, ale znovu ožil v době
panování českého krále a císaře Karla IV.
v pražském klášteře Na Slovanech.

Počátek tradice

Český král a císař Karel IV., byl nejen obnovitelem svatováclavské úcty, ale také
jedním z tvůrců cyrilometodějské tradice. Obě tradice propojil pomocí staroboleslavského paladia, mariánského medailonu, který je podle legendy křestním
darem sv. Metoděje sv. Ludmile. Krátce
po založení pražského arcibiskupství
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roku 1344, nechal Karel IV., spolu s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, vyhlásit
věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje patrony
českého království a zřídil jim oltář v katedrále na Pražském hradě. Slavení jejich
svátku stanovil na 9. březen. (Pozn. Podle
Dukljanské kroniky dne 9. března 894 měl
zemřít moravský král Svatopluk I. Veliký).

Patroni Moravy

Od nepaměti jsou svatí bratři ze Soluně,
slovanští apoštolové, sv. Cyril a Metoděj,
spolu se sv. Petrem, považováni za patrony Moravy a v naší vlasti zanechali
hlubokou brázdu zbožnosti. Řada kostelů, kostelíků a rotund je připomíná svým
zasvěcením a další svatyně jsou zasvěceny sv. Klimentovi, jehož ostatky objevili
a přinesli na Velkou Moravu.
Hlavní osobou, která se zasloužila o pozvání soluňských bratrů Konstantina a Metoděje na Moravu je bezesporu moravský
panovník Rostislav, kterého pravoslavná
církev svatořečila v roce 1994 (28. října
v Prešově a 30. října 1994 v Brně).
První slovanský papež, národností Polák,
Jan Pavel II. (1978 – 2005), občanským
jménem Karol Wojtyla, ve svém Apoštolském listu Egregiae virtutis viri, dne
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31. prosince 1980 prohlásil soluňské bratry Cyrila a Metoděje, společně se svatým
Benediktem, za „nebeské spolu-patrony
Evropy u Boha“.

Duchovní odkaz všem
slovanským národům

V letošním roce jsme si tak 5. července připomenuli již 1155. výročí příchodu bratrů
ze Soluně sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. Jejich duchovní a kulturní odkaz
patří všem slovanským národům, zejména Čechům, Bělorusům, Bulharům, Moravanům, Slovákům, Srbům, Rusům i Ukrajincům, ale také Chorvatům, Lužickým
Srbům, Makedoncům, Polákům aj.). Slovanské písemnictví, u jehož počátku stáli,
a které založili, umožnilo vstoupit našim
slovanským předkům do křesťanské Evropy. Kulturní dědictví Cyrilometodějské
misie, zejména zavedení slovanského jazyka do literatury a církevní praxe, převzaté jižními a později i východními Slovany,
jim umožnilo přijímat díla byzantského
písemnictví a kultury a při zachování
politické samostatnosti začlenit se mezi
trvalé členy byzantsko-evropského kulturního okruhu. Více jak tisíciletá tradice
jejich uctívání nás zavazuje připomínat si
jejich odkaz i dnes.

MgrPetrMichek

Jeden za všechny, všichni za jednoho, společně za Moravu

Je potřeba v ČR zavést sektorovou daň?
Dne 28. března 2018 uveřejnila analytička Lenka Zlámalová na serveru
Echo24.cz článek pod názvem „Z Česka se stal krmelec Evropy“. Cituje tu
názory francouzského ekonoma Thomase Pikettyho, který na základě
veřejně dostupných údajů z Eurostatu došel k jednoznačnému závěru, že
společná Evropa je dobrá jen pro některé a jiným, například České republice, přímo škodí!!!
Pikkety to vysvětluje tím, že si zde bohatší
západoevropské země, zejména Německo, udělaly z východoevropských zemí de
facto kolonie, odkud odvážejí bohatství,
které významnou měrou přispívá k jejich
vysoké životní úrovni. A tato skutečnost
naopak přispívá k udržování nízkých
platů v České republice, Slovensku,
Polsku a Maďarsku. Thomas Piketty
srovnal veřejně dostupné údaje a statistiky jednotlivých středoevropských zemí,
ze kterých zjistil, kolik peněz ze střední
Evropy v letech 2010 až 2016 odešlo na
dividendách, tedy rozděleném zisku, do
západoevropských zemí a kolik naopak na
dotacích z Evropské unie přišlo do středoevropských zemí a dospěl k závěru, že
největším poraženým je z celé střední Evropy Česká republika. Ekonom Karel Kříž
to v Salonu Týdeníku Echo popsal slovy, že
jsme „největším krmelcem Evropy“.
Důsledkem je, že se u nás západní investoři chovají jako novodobí koloniální
páni. Vytěží levnou pracovní sílu a zisky
si odvezou domů. Podle oficiálních statistik Eurostatu odešlo, bylo vyvezeno, z České republiky od roku 2010 do roku 2016
na dividendách 7,6 % HDP, což znamená, že
z České republiky bylo vyvezeno 2 biliony
a 252 miliard korun!!! Naopak z evropských
dotací a fondů jsme za tu dobu obdrželi pouze 1,9 % HDP, což v číslech znamená, že jsme
obdrželi pouze 563 miliard korun. Takže
jsme dosáhli rekordního mínusu 1689
miliard korun za posledních sedm let.
Roční mínus dosahuje výše 241 miliard
korun. V poměru k výkonu naší ekonomiky
jsme získali zpět nejméně z celé střední Evropy, ale na ziscích se odtud vyvezlo nejvíce. Pokud by se vyvezené finance rozdělily
na platech mezi cca pět milionů pracujících
v ČR, tak by průměrný plat mohl být o čtyři
tisíce větší, což je sice lákavé, ale neuskutečnitelné, neboť investoři pracují pro zisk. Jedinou možností, jak tuto nerovnost zmírnit,
je zavedení sektorové daně, která by, podle
bývalého středočeského hejtmana a exposlance MUDr. Davida Ratha, jenž kandiduje
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za Českou suverenitu v letošních senátních
volbách, mohla dosáhnout výše až 70 miliard ročně, což by výrazně podpořilo státní
rozpočet.
Pravicoví politici většinou sektorovou
daň odmítají a uvádějí tisíce námitek,
proč sektorovou daň nezavádět. Přitom
sektorové daně nejsou neobvyklé a sektorovou daň mají zavedenu v různých oblastech již Francie, Španělsko, Rakousko,
Slovensko i Maďarsko a úspěšně se tak
brání vývozu kapitálu ze svých zemí. Minulá vláda, pod vedením Bohuslava Sobotky,
zvažovala zavedení sektorové daně v některých odvětvích, ale koaliční partneři ANO
a KDU-ČSL byli proti.
Z ČR bylo mezi roky 2010 - 2016
na dividendách vyvezeno do
zahraničí

2 biliony a 252 miliard
… naopak z evropských dotací
a fondů jsme za tu dobu obdrželi

pouze 563 miliard korun!!!
Sektorová daň bývá zaváděna v odvětvích, která mají abnormálně velké
zisky, např. v bankovnictví, pojišťovnictví, energetice, telekomunikacích
či automobilovém průmyslu. Zisky
bank jsou v České republice v porovnání s evropským průměrem více než
dvojnásobné. Bohužel všechny jsou v cizích rukách a jejich zisky plynou do mateřských společností v cizině. Proto nelze
zavírat oči nad skutečnostmi, že v posledních letech odtekla z bank působících
v České republice více než polovina zisků
do zahraničí. Přitom je známo, že u nás
chybí daň z přidané hodnoty finančních
služeb v jakékoliv formě. A to je nutné napravit. Vždyť ve většině států Evropské
unie je již sektorová daň na finanční sektor uvalena. Tak proč máme být výjimkou
a nadále zůstávat v roli podřízené kolonie
či banánové republiky, která financuje své
zahraniční vlastníky.
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Skutečnost je taková, že všechny banky
v České republice byly privatizovány zahraničními společnostmi. Ani v jedné bance
nemá stát významný podíl a nemůže tak
aktivně zasahovat do vývoje finanční, a tím
i ekonomické situace společnosti. Stát tak
nemůže ani garantovat úspory našich občanů, protože prodal Českou spořitelnu!?
Nám zde dnes schází velká domácí banka, s vlastním kapitálem, která by podporovala rozvoj podnikatelské sféry na
našem území.
Za tímto účelem je potřeba vytvořit legislativní prostor pro vznik Etické či Bezúročné
banky, která by rozvoj malého a středního
podnikání podpořila. Rovněž lze vytvořit,
podle vzoru německých Landesbanken –
zemských bank, zemské nebo krajské banky, což by vedlo k posílení rozvoje regionů
(krajů, nebo ještě lépe historických zemí).
Zde se přímo nabízí oprášit myšlenku obnovy zemského uspořádání státu, což, jak je
známo z Rakouska či Německa, je nejlevnější způsob řízení veřejné správy.
V devadesátých létech byl příchod zahraničního kapitálu do České republiky
vítán se slávou. Zahraniční partneři byli
zahrnováni dotacemi, dostávali daňové
prázdniny a veškerou podporu. Důsledkem této politiky je skutečnost, že ze 150
velkých firem v České republice je reálně
cca 70 % v rukou zahraničního, převážně německého, kapitálu! Cizím majitelům tedy patří 70 % největších firem,
které tak ovlivňují cca polovinu naší
ekonomiky. Ale platy našich zaměstnanců nedosahují ani 60 % výše platů německých dělníků, přičemž produktivitu
práce máme mnohdy lepší!!! Tomu se říká
neokolonialismus.
Česká republika přitom není schopna provést zdanění vytvořených zisků, zabránit
vyvádění financí v rozporu s českými daňovými předpisy mimo území České republiky a nedaří se to ani u peněz, které
pocházejí z trestné činnosti.
Proto jsem pro zavedení sektorové daně
v uvedených odvětvích a její důsledný výběr Finančním úřadem. Když daně musí
platit naši podnikatelé, tak by je také měli
platit i zahraniční majitelé a část zisků by
měli znovu investovat v ČR. Měly by zde
platit stejná práva, ale i stejné povinnosti
pro všechny podnikající subjekty.

Mgr. Petr Michek
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Moudra Bolka Polívky

aneb postřehy Petra Michka a jeho přátel
Jiří Krampol. Mám rád moudra od Bolka Polívky. Nedávno,
když zrovna držel skleničku vína, mu jeden kolega říkal: „Víš
Bolku, že alkohol zabije každý rok více jak sto tisíc Čechů?“
A Bolek s úsměvem odpověděl: „Tož to mám u zadku, mňa se to
netýká, já su totiž Moravák!“

Radim Uzel. Když vzpomínáme Bolka Polívku, tak jeden vtip
od něho. Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí světlo na
konci tunelu a realista vidí světla vlaku. A co vidí strojvedoucí?
Tři debily na kolejách.

Petr Michek. Kdysi dávno jsem sledoval pořad Manéž Bolka
Polívky a Bolek perlil. Bavíja se dvě vlaštovky a jedna praví tej
druhéj: „Bude chcat“. „Jak to poznáš?“ „Lidi na nás čumíja“.

Petr Michek. Od Bolka Polívky se mi líbí vtip o cigánění. Když
ťa tvoji rodiče přistihnů při cigánění, podívaj se jim hluboko do
očí a chladnokrevně řekni: „A co Mikuláš, Ježíšek a čápi…?“

Radim Uzel. Jednou mě Bolek překvapil svým postřehem.
„Říká sa, že čím má žena větší prsa, tím méně má rozumu. Pravda je ovšem taková, že čím větší prsa žená má, tím méně rozumu mají ogaři, co na ňu čumíja“.

Jiří Krampol. Ještě se vrátím ke rčením Bolka Polívky. „Když
majů manželé problémy, tak za to možů vždycky obě strany. Jak
manželka, tak aj tchýňa!“

volte
číslo

4

Hody a dožínky se slaví po celé Moravě. Stárci jsou pohlední zepředu
a stárky i zezadu!

Největší a nejznámější místní festival Keltská noc nám připomíná že Moravu neobývali vždy jen Moravané…

Jsem rád, že moravské tradice nevymírají a stále lze potkat ženy, děti
i muže v krojích, zejména při hodech, např. i letos v Kojetíně.

Na minulost se nesmí zapomínat, jen tak je možné se poučit do budoucna.
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Vyluštěte si… a nezapomeňte 5. a 6. října přijít volit!

volte
číslo

4
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