-0-

Obsah
Úvodní slovo šéfredaktora ............................................................................. - 2 Aktuality ......................................................................................................... - 3 ŠKOLNÍ AKADEMIE 2016.............................................................................. - 3 P.S. s Tomášem Kirnerem ............................................................................... - 5 Povídka .......................................................................................................... - 9 Nepovedený žertík ...................................................................................... - 9 Encryptus .................................................................................................. - 10 Téma ............................................................................................................ - 12 Rady ohledně aprílových legrácek ............................................................. - 12 Velikonoce v kostce................................................................................... - 13 Jak strach zvítězil aneb když pomáháme nepříteli ..................................... - 14 Komiks ......................................................................................................... - 16 -

-1-

Úvodní slovo šéfredaktora
Drazí čtenáři,
jako každý měsíc Vám i dnes přinášíme nejnovější číslo Wolkrovin, dnešní číslo
bude s jemným nádechem velikonočních svátků které neodmyslitelně k březnu
patří. Podíváme se i na akademii která je pro náš již také tradicí. Abych ale byl
upřímný, občas je velmi těžké vložit do časopisu něco aktuálního, co by se
zároveň týkalo co nejvíce z vás a bavilo vás to. A proto vyzývám všechny naše
čtenáře, nebojte se zastavit třeba na chodbě nás všechny co v časopise
pracujeme a říct nám co se vám líbí, co naopak ne, a co by jste rádi v časopise
viděli. Jsme tu proto abychom naše čtenáře bavili a zaujali. Zpětná vazba je pro
naši tvorbu velmi důležitá, ať už je pozitivní nebo ne.
Užijte si další číslo, v dubnu na shledanou!
Jakub Jílek
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Aktuality
ŠKOLNÍ AKADEMIE 2016
Dne 23.3. 2016 se na GJW konala ,,Akademie školy“. Letošním tématem
byla černá a bílá, a hned na začátek je nutné podotknout, že tento ročník se
opravdu vydařil! Cílem akademie nebylo jen pobavit studenty a učitele, ale také
vybrat to nejlepší vystoupení, které nás bude reprezentovat na Majálesu.
Do školní akce se se skvělými zapojily všechny třídy z vyšších stupňů, ale našlo
se i pár odvážlivců z nižších tříd, kteří se také snažili pobavit. Nebyla nouze o
taneční vystoupení, zpěv, vtipné scénky, hudební dovednosti na klavír, kytaru či
bicí.
Celým programem provázel moderátor Dominik Petyrek, díky němuž dostala
akce správný šmrnc. Jako první se na pódium vydal duet z 2.B s písničkou
Clouds, po kterém následovala krátká reklama na prací prášek v podání 02.A.
Dále nás potěšila 06.A baleťáky a hiphopačkami v působivém tanečním
vystoupení. 2.A si připravila vtipnou scénku s názvem ,,Ohlédnutí do minulosti",
v podobě televizního zpravodajství kterým nás provázeli Tereza Pinďáková a
Kuba Jílek v rolích velmi ,,mužného" pana moderátora a velmi ,,klidné" paní
moderátorky. Scénky zpestřili jejich spolužáci z 2.A krátkými tanečky. Dále nám
3.B předvedla hraní s notami. Lépe řečeno, vyťukávání not, přilepených na
pozadí,
pomocí
podřepů.
Do puntíku promyšlenou pohádku 101 dalmatinů nám zahrála 07. A. Nechyběla
v ní ani Cruella de Vil s jejím oblíbeným doutníčkem. Toto vystoupení sklidilo
obrovský potlesk a bylo velkým kandidátem na reprezentaci GJW na Majálesu.
Následovala dvě taneční vystoupení. První pojmenované ,,From white to black"
od třídy 05.B a druhé od dívek z 06.A, které připomínalo kankán, jen s trošku
obtížnějšími podmínkami, jak se můžete podívat na fotografiích. Na svobodě,
tak se jmenoval další tanec spojený s příběhem lupiček, prchajících z vězení,
zahraný žačkami z 03.A. Taneční scénku, kde nechyběla pantomima nebo
společenský tanec, si vymyslela třída 3.A. 1.A zapojila společným zpěvem
písničky ,,Cesta" celou aulu, s doprovodem tří kytar a klavíru. V předposledním
vystoupení nás okouzlila úžasnou choreografií 04.B a na závěr to rozbalila 07.B.
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Jejich Black and White Battle vyplnil rachotem způsobeným plastovými lahvemi
a bubny kombinovaným s ninjovskými pokřiky celou aulu.
Tato dlouho připravovaná událost všechny pobavila a navodila pozitivní
atmosféru do velikonočních prázdnin. Tak příští rok znovu!
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P.S. s Tomášem Kirnerem
1. Pro začátek by bylo nejlepší přiblížit našim čtenářům vaši profesi. Co je
tedy vaší přesnou specializací?
To bude asi nejhorší otázka na začátek. Měl bych upřesnit, že jsem teď
v září dostudoval práva a potom nastoupil do advokátní kanceláře, která
má sídlo v Británii, ale de facto máme pobočky po celém světě, takže
všechno co dělám, se nějakým způsobem vztahuje k mezinárodnímu
obchodu, ale i soutěži mezi společnostmi. Stejně jako soutěží lidi třeba ve
fotbalu, soutěží i firmy. A i firmy mají svá pravidla. Dvě firmy nemůžou
postupovat tak, aby odstranily nějakou jinou z trhu, stejně jako tak se dva
týmy nemůžou dohodnout na tom, kdo vyhraje zápas. Tohle je první
oblast. Druhá je prakticky poradenství pro banky. Když banka dělá
obchody s jinými bankami, nebo potřebuje peníze pro další obchod, musí
je někde získat a za tím je obrovská škála mezinárodních obchodů, ale to
nejspíš nebude třeba rozebírat do detailů. Třetí oblast je zajímavější a jde
o spory, kde už se lidé hádají. Z těch prvních dvou oblastí se řeší spory na
mezinárodní úrovni, kdy vlastně rozhoduje soukromý soud, kolikrát
z doktorů, právníku, techniků, atp., protože ti mají mnohdy větší znalost
v oboru.
2. Jaký z vašich případů považujete za nejzajímavější? Pokud to lze popsat
alespoň v obecné rovině.
Teď už to bude jednodušší. Například na Krasické byl Interspar ale byl to
takový obchod, který obsahoval to, že Albert skoupil všechny Interspary
v ČR. My jsme řešili, jak k tomu poskytnout právní poradenství. Bylo
třeba sepsat nějaké smlouvy, ale my řešili právě soutěžní právo. Jak jsem
říkal před tím, nemůžou se spojit dvě velké firmy a vytvořit jednu obří.
Proto v ČR existuje entita, která se jmenuje Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, který dělá prakticky rozhodčího ve fotbale. On by
tohle musel povolit, zkrátka říct „Můžete!“, ale to by Albert mohl tahat
peníze ze zákazníků. My jsme právě zkoumali transakce ve všech
oblastech v ČR, jestli by tam mohlo něco takového nastat – to trvalo asi
tři čtvrtě roku – data jsme poskytli úřadu a museli se s Albertem nějak
dohodnout. Například, že nekoupí všechny, ale jeden třeba prodá Tescu,
aby to bylo vyrovnanější, prostě aby tu nebyla jen modrožlutá barva.
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Tohle bylo spíš abstraktní, ale mám tu i něco konkrétnějšího. Jedné
kanadské bance ukradli peníze. Nějaké zahraniční osoby napsaly
počítačový program, který vypadal jako klient, který poslal příkaz, aby ty
peníze někam odeslali, ale oni odeslali strašně obrovskou částku a právě
někam do Čech. My jsme řešili, aby ta česká banka tohle zastavila,
protože jsme nechtěli čekat, až peníze odsud odejdou a bude se to
zpětně řešit s policií. Peníze se nám povedlo zastavit na tom účtu a po
nějaké době odešly zase zpátky.
3. Navštěvoval jste několik letních škol. Studoval jste dálkově, anebo jste
země navštívil osobně? Co jste si z cest případně odnesl?
To mi dalo ze všeho nejvíc. Cestování, které jsem zažil, byla snad nejvíc
obohacující zkušenost. Je to docela sranda. Dalo mi to zahraniční přátele
a dalo mi to kontakty (to je rozhodně důležité pro lidi, kteří budou chtít
v budoucnosti mít nějaký vztah k obchodu). A ztratil jsem strach
z neznáma. Je to Španěl, je to Brit, je to Nizozemec, Ital, Rumun,
Ukrajinec, Rus…je to ok. A není to obohacující jen pro právníka, ale úplně
pro každého.
Krom toho, že jsem byl na dvou letních školách (v Norsku a Španělsku),
bydlel jsem například s Italy. A ze začátku jsem je chtěl uškrtit, protože to
je tak líný národ (smích)! Ale de facto mi řekli: „Ok, nestresuj se s tím
životem, buď v klidu. Pojď si zahrát fotbal, půjdem někam na drink, bude
to super!“. No a já jsem pochopil, že je důležité si užívat života, a že to
není jen o tom, aby člověk následoval to, co vám někdo řekne. A právě to
je letní škola. Není to nic, co by bolelo. Je tam téma, které by vás mohla
zajímat, spousta studentů kteří se o vás starají a lektoři vám přednáší a to
vám dají na stříbrném podnose, protože jsou na to specializovaní.
Chodíte po večeřích, poznáváte místní kuchyni, hudbu, kulturu,…je to
super.
4. Mnoho lidí si myslí, že dnes už máme tolik zákonů a předpisů, že se
v nich mnohdy nevyzná ani odborník. Jak na to nahlížíte vy?
Na to je jednoduchá odpověď. Když máte lékaře, tak ten se taky nezajímá
o celé tělo, ale jen o určité části. Je totiž hrozně těžký, aby byl někdo
specialista a rozuměl celému lidskému tělu. A stejně to funguje i u práva.
Dneska je hlavně komplikovanější svět. V jednom městě už nejsou jen
dvě auta, lidé jsou jiní,…Je to výzva pro ty právníky, aby se rozhodli, že už
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nebudou dělat všechno, ale budou se specializovat. Například tady
v Prostějově spousta právníků dělá všechno, ale všechno udělá jen na
čtvrt, a to není dobře. Můžou vám napsat smlouvu a podobně, ale to je
dneska všechno na internetu. Takže ano, je to komplikovanější, ale jen
proto, že svět je komplikovanější.
5. Pokud můžete hodnotit a srovnávat, ve kterém státě je zaručen
nejrychlejší průchod spravedlnosti?
To je poněkud těžší otázka, protože nemám dost praxe na to, abych mohl
říct, jak je to rychlé z vlastní zkušenosti. Neměl jsem případ, co by trval
deset let a pět, co by trvaly půl roku. Nedá se nic dělat, jsem na to moc
mladej (smích). Z toho co vím, jsme na tom v rámci EU dobře. Hodnotíme
vlastně rychlost procesu, transparentnost (to jak dobře soudce odůvodnil
rozsudek, proč k němu došel) a třetí je odbornost – soudci tomu musí
rozumět. Nejspíš bych to srovnal s Británií a s Itálií, protože alespoň
trošku vím, jak tam ty soudní systémy fungují. Co se Itálie týče, říká se, že
ty soudy zdržují, mají čas, jsou s tím pořád v pohodě, a podobně je to i u
Řeků, Španělů, ale i jiných. Na druhou stranu jsou tu strašné rozdíly.
Například v Česku je mnohdy hodně špatná komunikace mezi soudy (jako
když pan ředitel řekne „a“, zástupce „b“, učitel „c“ a doma se vás zeptají,
proč mátě pětku). Jestli se u nás zlepší komunikace mezi soudy, určitě
bude všechno o hodně rychlejší. Například ve Velké Británii si sedm set,
osm set let rozhodují, skoro jak se jim zachce. Když to zjednoduším, mají
obrovskou pravomoc, protože se rozhodují na základě starších a vyšších
soudů. Ti výborně popsali danou situaci a dnešní soudci vychází z toho.
Může to třeba trvat delší dobu, ale když se to postaví na předchozích
správných rozhodnutích, tak je větší šance toho, že ten proces bude
úspěšný. Tím bych to shrnul. Česko na tom není nejhůř, ale dala by se
zlepšit i komunikace i rychlost, zvlášť u ministerstva spravedlnosti. Vždyť
jsme měli patnáct ministrů za posledních patnáct let, což je zhruba tolik,
kolik jsem měl učitelů angličtiny.
6. Stalo se vám, že jste si s některým případem nevěděl rady?
Asi tak každý, který dostanu (smích)! Vždycky se podívám na ty materiály
a nemám tušení jak na to. Upřímně si nikdy nepamatuju, že bych se
podíval na nějaké zadání a hned věděl, jak se to vyřeší. Ale to je právě ta
výzva, není to rutinní. Tím pádem mám ale potřebu, anebo spíš nutnost
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se do toho pořádně ponořit. Většinou se opřete o zákony a přemýšlíte,
jak se s tím sám poprat. Potom si přečtete komentáře k zákonům, které
už někdo z oboru napsal, protože zákony samotné bývají často dost
strohé. Na druhou stranu nevíte, jestli právní teorie funguje, dokud ji
nepoužijete na případ. Je to jako rychlost světla – počítat se s tím dá, ale
neznám moc lidí, kteří by s tím lítali...dost by mi to urychlilo cestu do
práce…
Většinou už té problematice rozumím, ale málokdy je to správný názor,
proto mám vždycky i další postupy. Hlavně jsem hodně kritický a
především k sobě. Proto se vždycky snažím vyvracet si svoje názory, a
když přijdu na radu, u které neznám důvod, proč by nefungovala, zvolím
to jako řešení. Takže: Ne, nikdy nevím, co dělám, a potom se vždycky
samozřejmě ptám advokáta, aby mi to potvrdil nebo vyvrátil (smích).
7. Jaké jsou vaše mety do budoucna?
Jsou super. Krátkodobé? Chtěl bych už dodělat ekonomku, ale není to
snadný s prací. Rozhodně se nenudím. No a když se zadaří, rád bych chtěl
studovat na rok v Británii nebo v USA. A potom? Postupovat kariérně
nahoru! Nebo pomáhat společnosti nějak jinak. Přeci jen jsem vystudoval
mezinárodní vztahy, takže možná i jiná oblast, ať už u nás nebo
v zahraničí.
8. Pokud máte volný čas, jak ho nejraději trávíte?
Ten je rozhodně důležitý. Určitě se snažím sportovat, protože pořád
sedět není ideální. Hraju hokej, jezdím na snowboardu, hraju squash – co
je možný. Kino, vaření (které jsem si pak na čas znechutil pořadem
Prostřeno), trávit čas s rodinou, přáteli….hlavně mám rád adrenalinové
sporty. Jezdím na motorce – třikrát jsem se málem zabil – a samozřejmě
miluju cestování. S kamarády jsme byli stopovat po Norsku. To upřímně
teprve potom poznáte kulturu. Naposledy jsme byli třeba v Maroku a
poznali, že ne všechno je super a že vás můžou klidně okrást, můžete
skončit kvůli kamarádovi prvního ledna v nemocnici. Jde o to poznávat
kultury, to hodně otevírá mozek.
9. Jak vzpomínáte na vaše středoškolská léta? Jaký jste měl vztah ke
studiu?
Na jednu je to věk spojený s velkým padáním a stoupáním nahoru.
Poznáte ty první věci jako zrady, lásky, přátele, nepřátele, souboje
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s učiteli, učení se, neučení se – u mě spíš to neučení – beru to tak, že
jsem potkal spoustu zajímavých lidí a dokonce i někteří učitelé mi něco
dali. A potom jsem hodně poznal, když jsem jel po druháku pracovat do
Ameriky a to mi ukázalo, že život není jen sranda. Ale doporučil bych to
všem studentům. To poznají sami.
10.Jaké jste měl v mládí koníčky? Pomohl vám nějaký v současném životě?
Těžko říct. Hodně jsem sportoval, ale teď na to není tolik času, ale vztah
k tomu mi vydržel. Spíš to ve mně nechalo zážitky. Třeba karate bylo
skvělý. Naučí vás to trošku pokory, trošku trpělivosti, a když vás někdo
párkrát zmlátí, naučí vás to být ticho a neprovokovat to (smích).
11.Je tu něco, co byste chtěl vzkázat našim čtenářům na závěr?
To je těžký. Kdybych mohl říct něco mladšímu já, tak abych se nezavíral
před věcmi, kterým nerozumím a před lidmi které neznám. Cestovat, co
nejvíc to jde, poznávej lidi, kteří jsou úplně jiní než ty a když něčemu
nerozumíš, běž a zjisti, co to dělá! A nebuď tak naivní a nevěř každému,
kdo se hezky usměje. A snad to nejdůležitější: Vždycky dokonči, co jsi
začal. A když to bude bolet, tak to určitě dokonči. A když to chcete vzdát,
zvažte pro a proti. Protože ne za rok, ne za dva, ne za dvacet (dobře, za
dvacet už jo) zjistíte, že vás trápí, to co jste neudělali mnohem víc, než to
co jste udělali. A jinak heslo YOLO. Užívej si, snaž se nezabít se a
poznávej srandu na vysoké škole, tam se těš! Pak už to nemusí být taková
sranda. Ale život nekončí s vysokou školou, to bych chtěl ujasnit.
Ela Filoušová a Tomáš Kirner

Povídka
Nepovedený žertík
Blížil se Apríl, a já jsem tak se svým kamarádem Lojzou přemýšlel, co komu
uděláme. Chtěli jsme, aby to bylo nezapomenutelné, a zároveň jsme se snažili
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vyvarovat se stereotypních žertíků typu „legrační“ cedulky apod. Chtělo to
prostě něco, co má grády.
Přemýšleli jsme o tom nevím jak dlouho, a dospěli jsme k závěru, že by
neškodilo dostat se do kabinetu matematiky a něco tam provést. Nenapadlo
nás, co se může stát, ale představa, že si náš učitel vezme kružítko s gumovým
hrotem, nás dokázala spolehlivě pobavit. Ovšem každá akce musí mít přípravu,
a tak jsme si nejprve vypracovali plán, který zdánlivě působil úplně
neprůstřelně, ale jednu chybu přece jen měl. A tou bylo, že jsme podcenili
protivníka. Náš pan učitel totiž vůbec neměl smysl pro humor.
Hned po škole jsme šli do papírnictví, kde jsme si koupili již zmíněné kružítko za
velice příznivou cenu. Pak jsme se dohodli, že se zítra přihlásím na doučování (i
když mi matematika docela jde) a po chvíli Lojza odláká pozornost. Ve chvíli,
kdy bude pan učitel duchem (i fyzicky) nepřítomen, já vyměním kružítka,
dopočítám příklad a půjdu na oběd.
Všechno šlo podle plánu až do té doby, než jsme ráno zjistili, že Lojza to
kružítko ztratil. Vzpomněl si, že ho nechal někde ve škole, a tak jsme rozjeli
pátrací akci, která v dějinách naší třídy dosud neměla obdoby. Prohledali jsme
snad všechno možné, ale nic.
Přesto jsem šel na to „doučování“ a doufal jsem, že mi pomůže stará dobrá
improvizace. Nepomohla. Nakonec jsme kružítko našli, ale na místě (nebo spíš
u osoby), kde bychom to vůbec nečekali. „Doučování“ probíhalo úplně
normálně, ale najednou pan učitel otevřel zásuvku ve svém stole, vyndal
kružítko, a zadal mi za DÚ, abych mu s ním sestrojil kružnici opsanou i
vepsanou, že mi to příští hodinu oznámkuje.
A tak nejenom, že se žertík nezdařil, ale nepovedlo se mi ani dostat
z matematiky jedničku na vysvědčení.
Martin Dobeš

Encryptus
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Lukášův monitor se rozzářil velkým světlým nápisem CzERT . Lukáš si řekl, že to
úsilí stálo za to, zatímco na obrazovce se mu zjevovala slova a dohromady
Lukášovi sdělila, že tato hackerská skupina je nejlepší, ale nejhledanější
skupinou na světě. I přesto, že to bylo absolutně nelogické, všechny Lukášovi
pochybnosti a obavy jakoby odpluly. Úkolů mnohonásobně přibylo, stejně jako
se zvýšila jejich obtížnost. Byly to výzvy, na které by si nikdy netroufl, velké a
známé firmy jako Apple, ale i vojenské základny v Americe. Lukáš nad tím tak
užasl, že ho vylekal zvuk, který signalizoval novou příchozí zprávu na
Facebooku. Zalekl se, když opět viděl nápis z podivných znaků. Znovu mu psal
člověk, díky kterému přišel na heslo, které ho dostalo do této hackerské
skupiny. Text vypadal krátce a stručně:
„Vítej v CzERTu, právě ses dostal do té nejprofesionálnější hackerské skupiny
zde ve střední Evropě. Musím tě ale upozornit, že zde hackování rozhodně není
tak jednoduché jako přijít na naše heslo. Informace o dalším přihlašování na
naše stránky ti byly zaslány na tvůj E-mail. Přeji krásný den.“
Lukáš se zachvěl. Opravdu to začínalo být děsivé. Jak se kdokoli ze školy mohl
dozvědět o tom, že před chvílí se mu podařilo zjistit heslo na vstup do CzERTu?
Měl snad v pokoji kameru a někdo z jeho spolužáků ho sledoval? Rychle tuto
absurdní myšlenku zahnal, musel se smířit s tím, že mu tyto zprávy posílal
někdo jiný. Podíval se na E-mail, kde se psalo o tom, aby si založil účet
s přezdívkou a s těžko prolomitelným heslem. Chtěl si ale zakládat účet na
hackerské stránce? Tohle se mu vůbec nechtělo líbit. Vypnul Encryptus, zavřel
E-mailové okno i Facebookovou konverzaci a domluvil se s Monikou na filmu
plném akce i lásky, aby to vyhovovalo oběma.

8
Když vyšli z kina, oba měli dobrý pocit z filmu. Vybrali jsme ho dobře, říkal si
Lukáš. Procházeli se potom po tichém a klidném parku. Vykládali si o škole, o
kamarádech a poté se jí Lukáš zmínil o jeho problému s Encryptusem. „Ani
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trochu se mi to nelíbí,“ řekla mu. „Měl by ses o tom zmínit někomu
z dospělých,“ pověděla, ale Lukáš to už v hlavě jednoznačně zamítl. Kdyby se
jeden z jeho rodičů dozvěděl o tom, že si nelegálně stáhl hru a rozšířil ji po
škole, měl by z toho pořádný průšvih. To ani nepomyslel na to, kdyby se o tom
dozvěděl některý z jeho učitelů, vždy dbajících na zákony. Stále si uvědomoval,
že samo o sobě to, co udělal, je nezákonné. Když Monika viděla, jak se tváří,
dodala: „Nebo ten Encryptus aspoň přestaň hrát, třeba ti ty divný zprávy
přestanou chodit. „K tomu jsem se rozhodl už doma, když jsem o tom uvažoval.
Když mi to říkáš aji ty, asi na tom něco bude.“
A to, co slíbil, dodržel. Kvapem se blížil konec června, a Lukáš od té doby
Encryptus nezapnul, přestože pokušení bylo velké. Jak ale Monika správně
odhadla, od té doby už žádné zprávy nedostával. On sám s Monikou vycházel
lépe než kdy jindy, chodili spolu ven téměř každý večer a užívali si letní
atmosféry. Známky se Lukášovi také vyvedly, takže na něho rodiče byli hrdí.
Často si říkával, že to už nebude lepší. Pravda ho ale brzy vrátila zpět na zem.
Jednoho večera, když se vrátil z venku, si sedl k počítači a zapnul Facebook.
Chvíli brouzdal po internetu, za chvíli ale zaslechl upozornění na novou zprávu.
Už doufal, že by to mohla být Monika, i přestože se s ní před chvílí rozloučil.
Spatřil ale opět změť podivných znaků a pod ní opět krátký text:
„Myslíš, že se z toho vykroutíš jen tím, že nás budeš ignorovat? No, to ses teda
mýlil chlapečku, rozluč se s tvým operačním systémem a tvůj Facebook si také
půjčím. Sbohem.“
Hned poté se náhle zjevil příkazový řádek, ale nebyl to Lukáš, kdo do něj psal
příkazy. Po asi minutě plné mačkání všemožných tlačítek na ukončení procesu
se jeho počítač zasekl, a po pěti sekundách nadobro vypnul. Lukáš poprvé plně
pochopil, že Encryptus není jen obyčejná hra.

Téma
Rady ohledně aprílových legrácek
Zdravím. Blíží se Apríl a to znamená, že nám (vtipálkům) začne šichta. Proto
byste si vy, všichni, měli dávat pozor na to, zda nemáte na zádech nalepené
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legrační cedulky s nelichotivými nápisy, sůl v cukřence a naopak nebo zda vám
někdo náhodou nepotřel kliky od dveří zubní pastou.
Nejlepším řešením, jak se vyhnout nepříjemným překvapením, a přitom si Apríl
užít se vším všudy, je, když sami pokusíte nachytávat své blízké i vzdálenější
pomocí různých triků. Nemusím snad zdůrazňovat, že čím originálnější, tím
lepší. Nečekejte ode mě však žádné příklady, to je na každém z vás, jaký trik si
vybere. Pokud nechcete, aby se nevinná zábava zvrhla v závažné činy proti
slušnému chování, měli by jste si přečíst následující rady.
Být vámi, nedělal bych nic, co by vám mohlo způsobit kázeňské prohřešky. Ať už
jsou to všelijaké krádeže, či snad lživé pomluvy na veřejnosti. Šíření jakýchkoliv
pomluv vypovídá mnoho o nevalné kvalitě člověka, ale když jsou to ještě ke
všemu lživé pomluvy nebo polopravdy, tak to je tedy vrchol. Tak pozor na to,
ano?
Dále bych vám nedoporučoval brát si na paškál zdravotní pomůcky. Ono brýle
posypané pepřem nebo hůl položená na skříni jsou to nejmenší, ale doufám, že
nikoho z vás by nenapadlo provádět něco s inhalátory, léky, inzulínem atd. A
pokud by to někoho z vás napadlo, tak to nedělejte! Já jsem pro legraci, ale vše
má své meze.
Jinak máte volnou ruku. Sice jsem slíbil, že vám nebudu dávat konkrétní
příklady (chci si vyzkoušet vaši kreativitu), ale stejně mi to nedá a na závěr vám
jeden musím napsat. Pokud máte v rodině někoho, kdo rád čokoládu,
nenápadně mu ji vezměte, snězte a do krabičky dejte papírek s nápisem:
„Nežer!“
Tak úspěšný Apríl!
Martin Dobeš

Velikonoce v kostce
My slavíme Velikonoce trochu jinak než v cizích zemích. Zde v České republice,
zdobíme vajíčka, pečeme beránka, ale třeba v Anglii není barvení vajíček tak
rozšířené. Většinou se tam setkáte s čokoládovými vajíčky. V Rakousku se říká
že když sníte na zelený čtvrtek vejce, které slepice snese, přinese vám to štěstí.
Dodržuje se tu tradice Zeleného čtvrtku, kdy se musí sníst něco zeleného. Na
bílou sobotu se dělají ohně, které mají za úkol spálit zimu. Nikde ve světě se
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však ženy nešlehají jako u nás nebo na Slovensku. V Maďarsku polívají muži
ženy vodou a na Filipínách se ve vesnici San Pedro Cutud shromažďují věřící,
kteří podobně jako Ježíš Kristus nesou kříž a nechávají se na něj přibít. Zkrátka
každá země slaví Velikonoce odlišně, co je ale podle mého názoru důležité je
fakt že tradice se musí udržovat a předávat se z generace a generaci.

Jak strach zvítězil aneb když pomáháme nepříteli
Před nedávnem Belgií otřásly exploze způsobené partou teroristů hlásících se k
organizaci Islámský stát. Zemřelo 35 lidí. Následoval mnohem závažnější
bombový útok v Pákistánu, který vzal život 70ti lidí, zraněno bylo téměř pětkrát
tolik. Pozastavovat se nad tím, že média nás další týden nezaplavovala stejnou
vlnou opakujících se informací o detailech útoku tak jako tomu bylo u těch v
Belgii snad ani nemá význam. Přitom v Pákistánu byla většina obětí
křesťanského vyznání, jelikož k útoku došlo uprostřed velikonočních oslav.
Takže i přes to, že byli masově zavražděni vyznavači té víry, kterou tady tak
zuřivě bráníme a o kterou máme strach, že bude zadupána do země nějakými
pomatenými džihádisty, i přes tento fakt, jako by se ta zpráva do Česka snad ani
nedostala. To s Belgií je to jiný příběh, rozhodně nechci poměřovat zda byl ten
či onen útok závažnější, každý takový útok je závažný, je důležité se ale
zamyslet proč jsou tyto útoky páchány. Důvodem není aby zemřelo co nejvíce
lidí, to je snad jasné každému, takovýto "boj" by neměl smysl, bylo by to
neefektivní ale hlavně postrádající logiku. Pravým smyslem je šířit strach, strach
že hordy islamistů už nám klepou na dveře, chystajíc se obsadit a zislamizovat
celou Evropu. Hloupost, jistě, ale podívejme se, mnoho lidí tomu dokáže věřit a
bát se toho. Jenže ono se není z části čemu divit když samotná hlava státu,
světový představitel naší republiky lže o počtech islamistů mezi uprchlíky z
Blízkého Východu stejně jako už v minulosti lhal o počtu uprchlíků samotných. Z
televize na nás ještě teď občas vykouknou obrázky strašící terorismem. Jaký to
má výsledek? Obavy, obavy z neznámého a z velké části zveličeného strašáka
kterého si sami tvoříme. Takže tato sebranka fanatických teroristů vyhrává,
jejich propaganda se šíří Evropou, lidé se bojí a bouří. A přesně tohle je cílem
terorismu, rozvrátit společnost a zasadit sémě nenávisti. A nedopadne to
nakonec tak že se začneme napadat mezi sebou navzájem, protože ten má na
to názor takový a ten zase jiný? Doufám že se něco změní a že se nenecháme
nadále manipulovat teroristickými hrozbami. Zaujala mě zpráva v rádiu: "V
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Bruselu byl ze strachu z dalšího teroristického útoku zrušen Pochod proti
strachu.". Tak takhle asi ne. Na závěr aspoň jeden pozitivní fakt: Za posledních
deset let je terorismus v Evropě na historickém minimu. Opravdu to není tak
hrozná jak mnozí tvrdí.
Zdroje: The Independent, The Huffington Post, Britské listy
Jakub Jílek
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