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         pohled oèima mladých lidí na to, co se dìje mezi námi...
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!!! NOVINKA !!!
Veškeré texty v rámeèku fungují jako odkazy. 

To znamená, že si nemusíte naèítat celý èasopis stránku po stránce, 
ale mùžete rovnou pøejít na stránku, která vás zaujme.
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Už se sice ohlašuje jaro, alespoň tomu naznačuje da-
tum v kalendáři, ale počasí spíše odpovídá podzimu a zimě. 
Ráno už je sice v sedm hodin světlo, ale mlhy, mrazivý vítr, a 
do toho vánice nebo déšť nejsou vyjímkou. Dobře, je špatné 
počasí - a co má být? 

Představme si všechny čtyři roční období. Jaro, roz-
kvétají stromy, po zimě se probouzí příroda k životu. Léto, 
hřejivé slunce a lenošení u bazénu. Podzim s meluzínou 
připomínající uši drásající křik. Zima, chladná a krutá. 
Naše nálady se mění podle toho, co prožíváme. Jsme 
šťastní, pokud se nám něco povedlo. Rozzlobí-li nás někdo, 
cítíme vztek a mnohdy i bezmoc. Důležité je, máme-li spoko-
jený rodinný život. Ten, kdo není sám, řeší problémy lépe, 
než člověk bez jediného přítele. Jaký je pak jeho světlý bod 
v životě? Je přeci nezbytné pro něco nebo někoho žít, mít 

důvod k radosti, těšit se na společně strávené chvíle....
Na jaře  a v létě, kdy vše kvete, se můžeme alespoň radovat ze světla a tepla, těšit se pohle-

dem na kvetoucí stromy, ač je to jen chabý důvod k radosti. Ale přeci, hezké počasí v nás vyvolává 
pocity radosti. Naopak na podzim a v zimě prožívá člověk častěji stavy deprese, beznaděje, 
nechápe vlastní existenci. Svádí ho zoufalý křik větru, děsí tma i stíny v ní. 

Podle statistik dochází právě v druhé polovině roku častěji k sebevraždám. Lidé si berou život 
skokem z mostu, nebo se otráví prášky. Jaké jsou jejich pocity? Co je vede k ukončení života? 
Opravdu neexistuje jiné východisko? 

V Mexiku došlo k společné sebevraždě jedné rodiny. Důvod? Tíživá finanční situace. Me -
xická policie našla v jednom domě oběšeného muže, otce od rodiny a čtyři ženy, otrávené plynem. 
Oběťmi byly sedmdesátiletá babička, matka a dvě dospívající dcery. Opravdu jim nikdo nemohl 
pomoci? Půjčit peníze? Zachránit život.....?

Dvacetiletá dívka si podřezala žíly potom, co ji opustil její 
přítel. Dívčina matka se psychicky zhroutila a je v péči lékařů. 

Psychicky labilní žena skočila za zatím nevyjasněných 
okolností ze svého bytu ve čtvrtém patře. 

Život si berou lidé na začátku i sklonku života. Ženy, 
muži, celé rodiny. Pro psychicky nevyrovnané je záminkou k 
sebevraždě jen špatné počasí. Mnohdy ani nevědí, co vlastně 
dělají. Často je sužují bludy, které jim nedokáží vymluvit 
ani jejich příbuzní. Procitnou v okamžiku těsně před smrtí? 
Uvědomí si....? Lidé se zabíjí kvůli penězům, lásce, zoufal-
ství.... Podřežou si žíly a pak jen čekají....Pustí plyn a poma-
lu upadají do věčného spánku.... Vkročí na most a potom...
Potom se odlepí z bezpečí a padají dolů. V těch několika 
sekundách si uvědomí, že není cesty zpět, že nejde vrátit čas, 
že je konec....

Je opravdu jakýkoliv důvod dost silný na to vzít sám sobě 
život? Je správné soudit lidí, kteří tak učinili? Je sebevražda 
řešení?

Proč dochází k sebevraždám?
Názory

AMu

zpìt na obsah
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Nechci zde vytváøet prùvodce èeským webem v pravém 
slova smyslu, takových již existuje nespoèet a nemìlo by to 
možná ani žádný užitek. Každý ví, že když nìco hledá, použije 
tøeba „seznam“ a podobnì.  Bylo by tedy opravdu zbyteèné se 
do nìèeho takového pouštìt. Tento „prùvodce“ – i když to slovo 
není zrovna stoprocentnì vhodné – se pokusí udìlat obecná 
doporuèení a struèná ohodnocení internetových aplikací. V 
záplavì, která na internetu panuje, se chudák èlovíèek, co se 
poprvé pøipojil na internet tìžko vyzná. Možná mu toto mùže 
pomoci – možná ne. Samozøejmì je èlánek urèen komukoli, 
kdo má zájem. Tøeba i zruèný uživatel internetu narazí na pár 
vychytávek – inu „více hlav více ví“!!

Nejdøíve bych se chtìl struènì zmínit o tom, co sice možná 
každý ví, ale nepøipomenout zák-
ladní pojem by mohlo být chybou. 
Takže co je vlastnì ten internet? 
Odpovìdi uživatelù se budou 
nejspíše lišit podle toho, k èemu ho 
využívají. Nìkdo k poslechu hudby, 
nìkdo k stahování obrázkù spoøe 
odìných sleèen :-) Ale v nejvìtší 
struènosti je internet síś, mám na 
mysli poèítaèovou síś. Síś si mùžeme 
pøedstavit doopravdy jako urèitou 
„síś“, kde všechny stroje jsou vzájemnì propojeny a tvoøí celek, 
kterému øíkáme web. Vnitøní uspoøádání sítì a èím jsou propo-
jeny poèítaèe si mùžeme nechat jako závazek na další èlánek, 
ale není v rámci tohoto to popisovat. Pro nás úplnì staèí tento 
zjednodušený model, kdy se za kabelem od modemu, anténou 
èi konektorem skrývá onen web. 

Bìžný uživatel PC používá nejspíše operaèní systém Win-
dows. Samozøejmì aś používáme Win3.11 nebo WinXP, na 
net se dostaneme a stáhneme tytéž informace. Z toho plyne 
první dùležitá vlastnost – internet je nezávislý na „vìci“, kte -
rou se pøipojujeme. Zámìrnì píši „vìci“, protože jak asi tušíte, 
pøipojit se dá pøes PC, laptop nebo mobilní telefon. Fantazii se 
meze nekladou. K tomu, abychom se mohli na internet pøipojit, 
budeme potøebovat nìjaké zaøízení. Volba zaøízení závisí na 
typu pøipojení, které chceme využít – logicky k telefonní lince 
použijeme modem, k bezdrátovému internetu bezdrátovou 
síśovou kartu a podobnì. Dává to smysl, není v tom žádná zálud-
nost. 

Definujme si bìžného uživatele. Mìjme èlovìka se 
støedoškolským vzdìláním, pøipojením pøes modem èi Wi-Fi 
(bezdrát) a s operaèním systémem WinXP. Pokud bychom si 
mohli dovolit hádat, bude k prohlížení webu používat Internet 

Explorer. To je program, který umožní prohlížet informace z in-
ternetu v celkem pøívìtivé formì.

Nyní se vìnujme internetu jako zdroji dat. Zajisté znáte formát 
MP3 – pokud ne, bude o nìm nìkterý z následujících èlánkù. 
Struènì jde o vysoce komprimovaný formát hudebního souboru, 
který svojí velikostí vyhovuje umístìní na internetu. Pokud by-
chom chtìli z netu stáhnout tøeba nìjakou MP3, asi první, co 
vás napadne bude, že se podíváme do nìjakého vyhledávaèe. 
Zkusíme www.google.com, www.seznam.cz, www.centrum.cz a 
další... možná se poštìstí, možná ne. Avšak tøeba budeme chtít 
stáhnout celé album. A k tomu, abychom stáhli album pomocí 
prohlížeèe je potøeba hodnì èasu, hodnì chuti a hlavnì trpìlivost. 
Neøíkám, že to nejde, ale pøíliš pøíjemná metoda to není. Inter-

net Explorer (dále jen IE) v 
sobì obsahuje program na 
stahování (takové to známé 
okénko s létajícím papírem 
mezi žlutými složkami a mo-
drou zemìkoulí), avšak po 
napø. neèekaném odpojení 
modemu, chybì v nìjakém 
programu a podobnì se pro-
gram prostì zavøe a pokud 
chceme soubor dostáhnout, 

nezbývá, než-li zaèít od zaèátku. V pøípadì frekventovaného 
použití IE takovým zpùsobem doporuèuji touto metodou stáh-
nout program Opera Internet Browser a rovnou nejnovìjší 
verze (k nalezení na www.opera.com). Jedná se o profesionální 
prohlížeè internetových stránek, který šetøí pamìtí, naèítá 
stránky mnohem rychleji a hlavnì „inteligentnìji“ – kdo z vás již 
nechtìl nìjakou informaci na internetu a pøi èekání na text, na 
který èekáme, se v IE nejdøíve naloadují všechny postranní rek-
lamy, tlaèítka, blikající ptákovinky a vyskakovací menu, ale text 
až naposledy. Opera toto øeší velice chytrou metodou – stáhne 
nejdøíve celou kostru dokumentu – tj. vlastní HTML soubor. Ten 
již obsahuje text, co hledáme. A zatímco si v klidu èteme to, co 
jsme našli, Opera pomalu (spíše dost rychle) dostahává ten 
zbytek – vyskakovací obrázky a podobnì. Další velkou kvalitou 
tohoto programu je, že nám „nebleší“ dolní lištu, napø. pokud 
otevøeme v IE 10 oken (ano, obèas se to doopravdy povede), 
nebude dolní lišta plná IE, ale jen jednou OPEROU. Ta v sobì 
obsahuje jednotlivé kartièky a jednotlivá okna jsou jen v rámci 
tìchto kartièek. Dálepak si umí zapamatovat, kde jsme skonèili 
a pøi dalším spuštìní jen obnoví všechny kartièky. Jak prosté. 
A v neposlední øadì obsahuje „chytrý“ stahovaè dat, který i 
pøi náhodném restartu PC umožní ve stahování pokraèovat. 

JAK NA ÈESKÝ A SVÌTOVÝ INTERNET
Takový malý neoficiální prùvodce internetem

PC

zpìt na obsah
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Pøesto, že jak Opera tak Internet Explorer øeší pohled na sta-
hování „po svém“, ani jedna z tìchto možností není úplnì ideální. 
Pøeci jen sedìt u internetu 3 hodiny a stahovat soubor po souboru 
– to asi málokoho baví. Proto existují tzv. Download managery, což 
jsou softíèky zamìøené pøímo a jen na stahování jakýchkoli dat z 
internetu. Mezi takové patøí napø. Download Accelerator. Všechny 
vhodné prográmky lze najít napø. na www.stahuj.cz. Ale avšak ani 
toto není pøíliš vhodná  metoda stahování souborù – pokud to není 
jen nárazovou záležitostí. Pro èasté stahování jsou vytvoøené down-
load managery podporující P2P – z anglického peer to peer – spo-
jení „tváøí v tváø“. Pravdìpodobnì nejznámìjším je program Napster 
a Kazaa. Jsou to automatické managery, které se na nic neptají a jen 
stahují. Bohužel mají oba své nevýhody. U Napster je to jeho placené 
využívání a u Kazaa hlavnì velká pravdìpodobnost totálního selhání 
PC – do PC vám „zatáhne“ asi 100 SpyWare – nechtìných softwarù, 
které vám potom èas od èasu zaènou otevírat rùzná okénka na ploše 
a všelijak zlobit. Takže asi nejlepším øešením je program DC++, který 
je i v èeštinì. Pøi používání programu je vhodné si na nìj zvyknout, 
má celkem zajímavé ovládání a funkce, ale chce to doopravdy pøeèíst 
návod – bez toho to asi dohromady nedáte :-) 

Již jsem se zmínil o programech SpyWare. Jsou to, jak jsem nap-
sal, nechtìné prográmky tropící ne nebezpeènou, ale život otravující 
funkci a to povìtšinou otevírání erotických stránek, neustálé prob-
likávání reklam a hlavnì brutální zpomalení PC. Odstranit je manuálnì 
je celkem solidní alchymie, která se projeví hlavnì strávení nìkolika 
hodin èištìní poèítaèe a poté se SpyWare stejnì objeví znovu – umí 
se schovat. K takovým úèelùm doporuèuji použít software švédské 

skupinky Lavasoft – AdaWare. Opìt je k mání na www.stahuj.cz. Je 
zdarma a pravidelnì se dá aktualizovat z internetu. Program èistí 
automaticky registry, prohlíží disk a hledá možné infekce SpyWare. 
Samozøejmì pøed smazáním se zeptá, zda-li smazat daný soubor èi 
ne :-) Možná budete pøekvapeni, kolik SpyWare se u vás na PC objeví. 
Když jsem ho poprvé já nainstaloval, mìl jsem systém asi mìsíc nain-
stalovaný a jen s Kazou a Download Acceleratorem (a dalším soft-
ware, jako Office apod.) a vyskoèilo na mì neuvìøitelné èíslo blížící se 
ke dvìma tisícùm!!! Od té doby provádím kontrolu alespoò jedenkráte 
dennì – èasu moc nespotøebuje a alespoò mám klid. 

To bylo vše v pøípadì typického uživatele. Ovšem existují i 
„netypiètí“ uživatelé. Nejsou netypiètí vzhledem èi barvou monitoru, 
ale místo OS WinXP používají napø. MacOS nebo Linux. O MacOS 
napíši, že je velmi podobný WinXP, avšak mnohem lepší (ve smyslu 
efektivnìjší). Linux je public-code OS (zdarma) a je prakticky také 
lepší. Ovšem nemá pøímo integrované žádné prohlížeèe èi nástroje, 
všechny se musí instalovat zvlášś. Zde je vhodné taktéž použít Operu, 
je s Linuxem 100% kompatibilní a má všechny „vychytávky“ popsané 
výše.  Jinak nic jiného pro uživatele Linuxu neplatí, bezpeènost systé-
mu je stejnì køehká, jako jinde, takže i zde se vyplácí použít nástroje 
typu AdaWare. V pøíštím èlánku si struènì popíšeme funkci internetu 
– jak jsem slíbil. Podíváme se na základní protokoly, zamìøíme se na 
hlavní funkci a pokusíme se vystopovat data, kudy proudí. Dále pak 
se mùžete tìšit na èlánek o MP3, OGG a kompresi videa!!! 

Hodnì zdaru na internetu a málo „blech z netu“ pøeje        RKl.

PC

zpìt na obsah
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Titulní stránka dámského ma- 
gazínu: Mladá, docela hezká 

slečna ve spodním prádle se smut-
ným výrazem v obličeji a s vyplazu-
jícím jazykem; Billboard vedle auto-
busové zastávky: Žena oblečená do 
obtáhlých krátkých společenských 
šatů z velmi hlubokým výstřihem. 
(Avšak pozor, nejde tady o reklamu 
na oblečení, či na módní salón. 
Až když přijdete blíž, zjistíte, že 
jde o firmu vyrábějící kancelářské 
potřeby). V televizních reklamách 
na jakoukoliv kosmetiku nebo spr-
chový gel, vidíte vždy jen ženy s 
krásnou, lesklou, hebkou, snědou 
pletí, s hubenou postavou a hez-
kým obličejem, nejlépe skoro na-
hou...

Když se tak rozhlédneme kolem 
sebe, může se zdát, že se 

snad už ani nevyplatí investovat do 
značkového oblečení, ale spíš to 
vypadá tak, jakoby se každý snažil 
oblékat co nejméně.

Jedna by se v krátké minisukni, 
obtáhlém tričku bez ramínek 

a ve vysokých podpatcích cítila 
nepřirozeně, jiná v ničem jiném 
nevytáhne paty z domu. Jedna 
se maluje jen při slavnostních 
příležitostech, druhá tráví ráno co 
ráno hodinu před zrcadlem, než 
se nalíčí. Jedna si vytváří svůj styl. 
Chová se a dělá to, co chce ona, 
co ji baví a dělá jí radost. Nosí to, 
co se jí líbí. Druhá pravidelně ode-
bírá dámské magazíny a časopisy, 
aby zjistila, co je nového u její ob-
líbené celebrity, aby nastudovala, 

jaké nejnovější trendy právě letí a 
co kdo nosí. Co by o ní přeci řekly 
její kamarádky, kdyby nebyla v 
obraze?

Už vás třeba někdy napadlo, 
že všechny celebrity nejsou 

ti, za co se vydávají na veřejnosti? 
Viděli už jste někdy nějakou zná-
mou osobnost nenalíčenou? Nebo 
oblečenou do úplně normálního 
oblečení - tepláky, vytahané tričko, 
otrhané tenisky atd..? Ne? Když 
budete chvíli hledat na internetu, 
najdete opravdu zajímavé věci. 
My známe tyto známé osobnosti 
spíše po té jedné stránce: hezky 
upravené, nalíčené tváře; drahé, 
značkové oblečení; moderní domy, 
byty, nábytek, drahé auta atd.. 
Jenže to není všechno. Ta druhá 
stránka těchto lidí také existuje. 
Stejně tak jako my, i celebrity mají 
své nedostatky. Jenom je prostě 
nevidíme..

Prohlédněte si pořádně mod-
elky na billboardech, fotkách 

v časopisech a v reklamách v tel-
evizi. Nikdy vás nenapadlo, že část 
toho, co vidíte, může být upraveno 
na počítači?

Vraťme se zpátky ke krátkým 
sukním a vůbec k vyzývavému 

oblečení. Většina reklamních kam-
paní, sazí na to, že když dají na tit-
ulní stránku časopisu, do televize, 
nebo na nějaký plakát, či leták, 
krásnou, štíhlou postavu – modelku, 
která odhalí svoje přednosti, lidé se 
na to snáze chytnou. Nejhorší na 

tom však je, že to takhle opravdu 
funguje. “Čím víc toho kdo odhalí, 
tím je to lepší.” Ale copak se nikde 
nenajde nějaké jiné téma? Jiný 
symbol, který by lidi přitahoval? 
Nebo to dojde až tak daleko, že za 
chvíli mezi sebou budeme chodit 
nazí jenom proto, aby si nás někdo 
vůbec všiml? Existuje vůbec nějaká 
hranice, která by určovala, co ještě 
jde, a co už je přehnané, krátké 
a vyzývavé? Nevím. Ale jenom 
proto, že vaše nejlepší kamarádka 
se chce oblékat podle ostatních, 
nemusíte vy dělat to samé, nemělo 
by vás to přece ovlivňovat..

Kdo, komu co chce ukázat a 
odhalit a v čem kdo chce chodit, 

o tom by si měl rozhodnout každý 
sám za sebe. Snad k tomu můžu 
jen napsat, že byste se měli rozho-
dovat nezávisle na všech různých 
reklamách nebo ostatních lidech 
(nejenom známých osobností). 
Jste to Vy, kdo o vás rozhoduje, 
jste to Vy, kdo si vybírá a jste to Vy, 
kdo v tom vyjde na ulici.

Nazí nebo oblečení?

TPa

Názory

zpìt na obsah
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     Tak už tì jistì zajímá, co se z HTML nauèíš dnes. Budou to rùzné typy písma, 
                      kterými se píše v aplikaci Microsoft Word nebo Excel... 

Typy písma se stejnì jako barva a velikost píší s pøíkazem <FONT> a </FONT>. 

                        Takže napíšeme:                 <FONT FACE=”Název písma”>TEXT</FONT> 
                        Napíšeme například:            <FONT FACE=”Comic Sans MS”>Comic Sans MS</FONT>
                        A zobrazí se :                        Comic Sans MS 

                                                                  Nìkteré typy písma:
                               Arial Narrow   Lucida Console
                            Book Antiqua   Lucida Handwriting
                      Bookman Old Style Lucida Sans Unicode
                         Century Gothic  Monotype Corsiva
                       Comic Sans MS  Tahoma
           Courier New        Times New Roman
Verdana
                                       Impact     Vogue

Ale POZOR ! 
Některá písma nezobrazují správně písmena s háčky a čárkami! Také nezapomeňte před a za každým 
názvem písma napsat uvozovky! 

Kombinování typů písma, barev a velikosti
Tak například písmo “Comic Sans MS”, modrá barva a velikost +2: 

<FONT FACE=”Comic Sans MS” COLOR=BLUE SIZE=+2>TEXT</FONT> 
a zobrazí se :

TEXT. 

To znamená, že typ písma, barva a velikost se zadává společně v jednom příkazu “FONT”. 

    Škola <HTML> s Honzou...  3.díl
PC

Nìkteré typy písma nepoužívají normální písmena, ale rùzné znaky a symboly. 
Tohle jsou nìkteré z nich: 

Napíše se:      Zobrazí se:

<FONT FACE=”Marlett”>Marlett</FONT>  
<FONT FACE=”Symbol”>Symbol</FONT> φδαγϕκτ
<FONT FACE=”Webdings”>Webdings</FONT> 
<FONT FACE=”Wingdings”>Wingdings</FONT> 

HKr
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Vìdci se snaží zjistit proè hudba uzdravuje.
    To, že má hudba pozitivní úèinky na lidi pøi nemoci, stresu, nebo bolestech, již dnes dokazují mnohé 
vìdecké výzkumy. Stále však zùstává nezodpovìzena otázka, proè hudba zmíròuje bolest, nebo podporuje 
proces uzdravování.

Na konferenci badatelù zabývajících se úèinky hudby, která ve ètvrtek zaèala v Salcburku, se vìdci snaží 
pøiblížit odpovìdi na tuto otázku.

“Existují nesèetné studie o tom, jak pùsobí hudba,” vysvìtloval vedoucí výzkumné sítì Èlovìk a hudba Hans-
Ullrich Balzer v rozhovoru pro agenturu APA. “Otázka, proè tak pùsobí, je však z vìtší èásti nevyøešena,” 
upozornil Balzer.

Odpovìï na tuto otázku by prý snad mohla dát chronobiologie, nauka o biologických rytmech. Posluchaè 
vnímá hudbu jako pøíjemnou, nebo krásnou, když biologický rytmus hudby - jenž zase urèují skladatelé a 
interpreti - je synchronizován s biologickým rytmem posluchaèe, shrnul Balzer jednu z hypotéz, na nichž se 
pracuje v Salcurku. Takové rytmy pøedstavují napøíklad fáze spánku, denní rytmy, nebo adrenalinové cykly, 
vysvìtloval Balzer.

V neurobiologickém výzkumu prý jde o to, abychom se více dozvìdìli o takových základních struk-
turách. “Chceme ještì hloubìji proniknout 
do mechanismù pùsobení hudby,” defino-
val Balzer cíl výzkumu. Dosavadní mìøení 
prostøednictvím poèítaèové tomografie prý 
pøinesla první výsledky. Již je prý známo, na 
které èásti mozku hudba pùsobí.

Pokud se podaøí odpovìï na výchozí otázku, 
bylo by pak prý možno hledat klíè k cílenìjšímu 
užívání hudby pøi léèbì nemocí, pøi zvyšování 
výkonnosti, nebo pøi odstraòování stresu.

Konference v Salcburku slouží k prezentaci 
nejnovìjších výsledkù výzkumu a nynìjšího 
stavu výzkumu úèinkù hudby. Konference 
je pøípravou na velký mezinárodní kongres 
vìnovaný tomuto tématu, který se bude konat 
v mozartovském roce 2006 v Badenu u Vídnì.

V terapii si dosud získala nejvìtší renomé 
právì hudba Wolfganga Amadea Mozarta. 
Napøíklad chicagský neurolog John Hughes 
zjistil, že u pacientù s epilepsií se pøi úpravì 
mozkové èinnosti osvìdèila Mozartova sonáta 
pro dva klavíry. Nechal provést poèítaèovou 
analýzu, která ukázala, že v Mozartovì hudbì 
se hlasitost zvyšuje ve velmi pravidelných 
odstupech a èasto se tu opakují melodie. S po-
dobnou pravidelností se ovšem opakují i výky-
vy pozorované u nìkterých èinností mozku. 
Hudba v tomto pøípadì pomáhá stabilizovat 
prùbìh mozkové aktivity...

Vìdci se snaží zjistit proè hudba uzdravuje.

IHl

HUDBA

zpìt na obsah
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Program je rozdìlen do pìti èástí, tak je uvedu postupnì:
È á s t  p r v n í  –  S o c i á l n í  s p r a v e d l n o s t .    -     Název nevìstí niè špatného, ale jen v „dobrém chápání slova smyslu“ – takže zaènìme:

Za normálních okolností bych tento èlánek vùbec nepsal – ale co 
jsou to také „normální okolnosti“, že ano. Jde o to, že si tak jednou 

brouzdám internetem a co to najednou nevidím? Hledal jsem nìjaké informace 
a odkázalo mi to na adresu http://budoucnost.misto.cz. No stránka na mì 
zapùsobila tak moc, že jsem se rozhodl napsat èlánek. Ale pokud si kliknete 
a podíváte, zjistíte, že ne chvalozpìvy, ale spíše „varovné zpìvy“ :-)  Tedy 
samozøejmì opìt musím na úvod uvést, že úèelem tohoto textu není pobuøovat 
èi urážet osoby propagující totalitní demokratickou spoleènost. Spíše se jedná 
o text typu „jak to vidím já“.
 Takže vraśme se tam, kde jsme skonèili. Sice jsem potøebnou informaci našel, 
ale ze zvìdavosti jsem proklikal všechny odkazy a poctivì pøeèetl veškeré 
texty. Ale pìknì po poøádku. Vìtšina z nás ví, že 17.listopadu v roce 1989 se v 
Praze konala demonstrace a došlo k tzv. „sametové revoluci“. Já si toto období 
pamatuji maximálnì tak, že jsme mìli na zahradì plastový bazének pro dìti 
a že se o tom všichni tak nìjak bavili – jsem poøád nechápal a nedokázal si 
pøedstavit, co to ta sametová revoluce mùže být. Tedy popravdì – v tu dobu 
jsem ani netušil, co to ta revoluce znamená :-) Teï už to vím, také vím, sice jen 
z vyprávìní, ale vím, jaké to bylo pøed ní a jaké je to po ní zažívám sám. 
 Žijeme v demokratické spoleènosti s parlamentní vládou (demokratickou, 
dnes sociálnì demokratickou). Urèitì jste již nìkdy zaslechli slova užitá v 
minulé vìtì. Nìkteøí vìdí o co jde, jiní ne, takže uvedu struènì charakteristiku. 
Mluvíme-li o vládì, mùžeme øíci, že se chová buï „pravicovì“ nebo „levicovì“. 

Do „škatulky pravicových“ mùžeme zaøadit napø. ODS, US a do levicových napø. 
ÈSSD a KSÈM. V souèasné dobì tedy máme levicovou vládu (ÈSSD). Dále pak 
jsem uvedl, že máme „parlamentní vládu“. Napø. v Anglii je to království, tzn. 
Že se nevolí nejvyšší, královské køeslo se dìdí. To znamená, že je to vlastnì 
monarchie. V parlamentní vládì je tomu tak, že se pøedstavitelé volí. Nyní je v 
tom trochu zmatek, protože se do všeho rejpe a sahá, ale struènì – alespoò 
døíve – to bývalo tak, že se volilo do parlamentu jedenkráte za 4 roky, do senátu 
na 6 let a každé 2 roky se volila tøetina nových senátorù. Pøedseda vítìzné 
strany se stal pøedsedou vlády (premiérem). Dále pak znáte jistì slovo „kapi-
talismus“. Souèasná ekonomie má 3 základní faktory – práci, pùdu a kapitál. 
A od kapitálu je i odvozen název. V naší republice funguje tzv. „tržní ekonomie“. 
Znamená to, že – ve struènosti – nìkdo vyrobí výrobek a jiná firmy jiný výrobek 
stejného druhu (substituent – napø. televize Sony a Panasonic). A pokud mají 
stejné kvality a Sony se dá do obìhu za 14000Kè a Panasonic za 12700Kè, 
tak nemohou èekat u Sony, že budou mít tolik prodaných výrobkù, jako u Pa-
nasonic. Samozøejmì toto ovlivòuje spoustu vìcí – od staøí obèanù v lokalitì 
po souèasné poèasí :-). Výrobci se v „tržní ekonomii“ snaží minimalizovat nák-
lady na výrobu a maximalizovat zisky z prodeje. To byl struèný princip našeho 
hospodáøství. 
 Ale teï zpátky k vìci, co jsem èetl. Na stránce jsem si pøeèetl jejich program 
– ten bych chtìl s Vámi projít a uvést nìkteré názory v nìm uvedené:

Jak je to vlastnì s tou politikou?

1.bod: 
Zavést 35-hodinovou týdenní pracovní dobu bez snížení mezd.

V dnešní dobì je osmihodinová pracovní doba, takže za týden je to 40 hodin. 
Takto by se doba práce snížila na 7 hodin dennì. Je to pìkné, ale zvyk je zvyk 
a lidé by stejnì pracovali 8 a více hodin (pøesèasy), které by jim firmy musely 
hradit – takže za stejnou práci více penìz. Neøíkám, že je to nìco špatného, 
ale dle mého touto cestou se k cíli nedostaneme.

2.bod:
Zvýšit minimální mzdu, dùchody a stipendia na 2/3 prùmìrných platù, tj. 

pøibližnì 10000 Kè mìsíènì, jejich rùst s inflací.
Zvýšení minimální mzdy znamená, že minimum, co mùže kdo dostat se 
stane vyšším. V dnešní pøedražené dobì nic špatného, ale zároveò i nic do-
brého, protože nezamìstnaní budou pobírat vyšší èástky a to povede ke snížení 
„prácechtivosti“, protože spíše bude nìkdo lenošit, než za døinu dostávat o dvì 
stovky mìsíènì více.

3.bod:
Zachování prùbìžného financování dùchodù a opìtovné snížení vìkové 

hranice pro odchod do dùchodu.
Další „snížení“ práceschopnosti lidí. Zavedením 35-hodinové pracovní doby a 
ještì tohoto se dosáhne snížení výroby v zemi cca o 30%. To je pìkné. Již 
takhle je zemì zadlužena a ještì snižovat možnou výrobu!!

4.bod:
Zachovat progresivní zdanìní pøíjmù (žádné danì u nejnižších, vyšší danì u 

pøíjmù nad 1 mil. Kè roènì).
Tak tímhle bodem bych si pøipadal, že bychom se vrátili tak o 30 let zpìt. Nevím, 
proè by to tak mìlo být. Když je nìkdo schopný si vydìlat, tak je schopný, když 
je nìkdo nemehlo, tak je nemehlo a daò by mìla být spravedlivá pro všechny. 
Anebo pøinejhorším snížená pro opravdové sociální pøípady. Také mi to trochu 
pøipadá, že ona „nemehla“, co tohle vymýšlela závidí tìm schopným.... ale jen 
mùj názor.

Názory

zpìt na obsah
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5.bod:
Zachování až zrušení nízkých daní u zboží základní potøeby, zavedení danì z luxusního zboží.  Nìco 

podobného, co ve 4. bodì. Nemá význam....

6.bod:
Vrácení výše sociálních dávek a podpor v nezamìstnanosti na pomìrnou úroveò pøed zavedením 

Klausových “balíèkù úsporných opatøení” z let 1996 – 1997.Tak tohle je, dle mého, slepý krok typ-
ického sociálnì demokraticky smýšlejícího obèana. Zvýšení dávek bude mít stejný efekt, jako zvýšení 
minimálního platu. A k tomu ještì probìhne vìtší nárùst chtìné nezamìstnanosti (øíkám tomu „lem-
plovství“). Spíše by to chtìlo, než zvyšovat pøíjmy, kompletnì pøedìlat dávkový systém, pøidal bych 
více tìm, kdo napø. aktivnì hledá práci nebo tìm, kdo pøecházejí mezi zamìstnáními a zrovna jsou v 
jakési „nezamìstnanecké díøe“. A ubral bych již zmínìným „lemplùm“. 

7.bod:
Bezplatné školství - žádné školné, uèòùm a studentùm nejménì minimální mzdu za produktivní 

práci na praxích.
Bezplatné školství – dobrá myšlenka – právo na vzdìlání mají všichni a kdo chce platit za soukromé 
školy, aś si platí – tady neprotestuji. Ale protestuji proti mzdì studentùm na praxích. Studenti se ve 
škole s praxí uèí pracovat a ještì aby za to dostávali? Na druhou stranu by to zase mìlo nìco do sebe 
– motivace a podobnì.

8.bod:
Bezplatné zdravotnictví - státní monopol na výrobu, dovoz a distribuci lékù a lékaøských pøístrojù.

Bezplatné zdravotnictví by bylo fajn, ale dùraznì protestuji na výrobu zmínìného monopolu. Monopol 
je stav, kdy má na trhu postavení výhradnì jeden výrobce a cena se tak neurèí tržnì, jako napø. u 
výše zmínìných televizorù Sony a Panasonic, ale prakticky si ji výrobce nadiktuje – nìco jako pøed 
léty jistá telefonní spoleènost.

9.bod:
Bydlení pro všechny! Za státní program výstavby 

60 tisíc bytù roènì. Ne! privatizaci bytù a domù, ne 
zvyšování nájemného a cen služeb spojených s by-
dlením. Pìkná vize, ty byty. Ale kde by na to stát vzal? 
To by mì fakt zajímalo, když by snížil pracovní dobu, 
mìl bezplatné zdravotnictví a školství, zvýšil mzdy a 
dávky – to by mì zajímalo, kde by pøedstavitelé TO-
HOTO hnutí chtìli na všecko vzít peníze :-)

10.bod:
Zvýšení ochrany zamìstnancù v zákoníku práce 

vèetnì zahranièních dìlníkù.
Tak s tímto víceménì souhlasím – za pøedpokladu, 
že ochrana zamìstnancù nebude na úkor 
zamìstnávajícího (až tak moc..).

11.bod:
Úèinný postup proti všem formám diskriminace na 

základì vìku, pohlaví, barvy pleti nebo sexuální orien-
tace.
Inu proè ne, ale myslím, že o tohle už se stát dlouho 
pokouší a není to tím, že by to nebylo v zákonì, ale tím, 
že lidé jsou už takoví a jiným rasám nevìøí :-)

È á s t  d r u h á  –  S o l i d a r i t a
12.bod:

Potøebujeme jednotu pracujících v nezávislých a bojovných organiza-
cích!.
Trochu mi uniká význam... ale to je jedno :-)
Trochu pøeskoèíme – zde jsou hodnì specifické požadavky, kterými se ale 
nebudeme zaobírat, skoèíme rovnou na...

13.bod:
Aby byla zajištìna spoleènost, která bude odpovídat potøebám vìtšiny 

a ne zisku jednotlivcù, musí pracující pøevzít kontrolu nad bankami a 
velkými podniky. Jsme za dìlnickou samosprávu a demokracii tak, aby 
politická a hospodáøská moc byla v rukou vìtšiny, jsme za demokratický 
plán výroby, který zamezí jak chaosu trhu, tak plýtvání zbyrokratizovaného 
centrálního plánování.
Celkem vyvedená vìta, až na ten „chaos trhu“ – myslím, že cestou 
„pøikázaných“ cen se nikam daleko nedostaneme, spíše to povede k obno-
vení veksláctví a pøekupnictví. 

14.bod:
Zmrazit výdaje na zbrojení; okamžité vystoupení ÈR z NATO a zrušení paktu, 

okamžité stažení jakýchkoliv vojenských jednotek ze zahranièních akcí NATO, 
vyjma èistì humanitárních složek sloužících místnímu strádajícímu obyvatelstvu 
(napø. nemocnice).
Zbrojení fakt neholduji, také bych ho nemìl rád, avšak vystoupení ÈR z NATO – dle 
mého – nepøipadá v úvahu. Jinak bych nemìl výhrady – prostì nemontovat se do 
všeho :-)

15.bod:
Ne vstupu do EU! - spojení s levicovou, odborovou a sociální opozicí na západì 

a východì za srovnání životní úrovnì a podmínek v celé Evropì, spoleèný postup 
proti diktatuøe nadnárodních koncernù a jejich politice zneužívání levné pracovní 
síly. Referendum!.
Mno... tak na toto si dovoluji poprosit – udìlejte si názor sami. Je vìcí každého, 
jestli vstoupit èi ne (teï už je to stejnak jedno).

D a l š í  è á s t  –  N A T O  a  E U

Názory

zpìt na obsah
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Tak jsme se prokousali jejich programem – øeknìme, že nejnudnìjší èást 
by byla za námi. Pro èlovìka bìžnì smýšlejícího je to asi šok, co?  Tito lidé 

si dostateènì neváží práce našich zákonodárcù, naší vlády. Neøíkám, že naše 
vláda je bezchybná, ale v posledních letech si všímám, že veøejná média prop-
agují jakousi myšlenku „politici jsou hnùj“. Poøady typu Kotel èi nìkteré bul-
vární plátky – to je ten pravý hnùj. Tedy abych nehanil jednohlasnì. Nemyslím, 
že pøímo poøad Kotel sám o sobì je špatný, dává politikovi i bìžnému obèanovi 
prostor na vyjádøení názoru. A to je velice správné. Ale Tím, že média v poslední 
dobì provozují onu èinnost s „hnojem“, tak i kvalita tohoto poøadu a jakéhokoli 
poøadu upadá a pøibližuje se k hromadì oné ošklivé biologické hmoty. Na tento 
poøad nekoukám, protože fakt na nìj nemám náladu, ale když už ho nìkdy 
vidím, spíše je to „fraška“ než diskuze. Však se podívejme – pokud by nìkdo 
z cizincù mìl zájem navštívit naši republiku a nevìdìl, tøeba by zapnul místní 
televizi a teï by zaèal náš poøad, o kterém se bavíme. A už by to jelo – první 
dùchodce vykøikuje: „proè nám lžete, pane Kalousek,  proè nám kradete...“ a 
další hned: „Jo, jak to, že máte tohle a my ne?“ a podobnì – bez pøípravy a spíš 
tam blekotají a jsou k smíchu – nic než k smíchu. A takové lidi by onen cizinec 
vidìl. No myslím, že by radìji jel do Iráku :-)
  Ale vážnì – proè by mìli politici øešit problém „majetku Grosse“? Já 
tedy nevím, ale mì to až zase tak nezajímá, kde to vzal – samozøejmì pokud by 
to ukradl a ještì pøi tom nìkoho zabil, to by bylo jiné, ale takhle? Souèasná poli-

tika se zabývá malichernostmi, spojují se rùzné koalice a aliance pod rùznými 
námìty – ale trochu se obèas nìkdy zapomíná na to, proè zde jsou – jako 
zástupci lidu, jako volení pøedsedové s vyjednávacími zkušenostmi. Možná je 
dobré do oèí nìjakému politikovi nìkdy øíci svùj názor, ale myslím, že oni jsou 
vzdìlaní dostateènì na to, aby vìdìli, co dìlat. Lid je mùže jen usmìrnit. A 
pokud nìjaký øidiè Dvanáctsettrojky z Pøevoøova u Mìlníka chce na politika 
vykøikovat, že vládne špatnì – aś si zkusí øídit malou firmu – on ho ten smích 
pøejde, jaké to je na vlastní pìst podnikat. Podobná je i politika – je to vlastnì 
jeden velký podnik, bohužel však ne „na vlastní pìst“ – ale vìøme, že politik je 
obèan moudrý a dokáže se postarat o naše dobro. Nesmí to však být „slepý“ 
politik, který pøijme jednorázovou nabídku na zvýšení pøíjmu do pokladny, ale 
dlouhodobì spíš prodìlku. To je poslední rozdíl, co uvedu mezi pravicí a levicí 
– levice dá každému, co chce, ale dlouhodobì prodìlává (viz dnešní doba), 
zato pravice inteligentnì rozdìluje a jde jí o dlouhodobou prosperitu, aby mohla 
za pár let z èeho rozdávat a pomáhat. Já nechci politiku, kde se lehkomyslnì 
hází s miliardami jako ... už je to tu zase :-) ... s HNOJEM, ale takovou vládu, 
která i na úkor nìèeho dobrého trochu ušetøí a „vrazí“ to do nìèeho moudrého, 
do nìèeho, co pøinese zemi prosperitu a poøádek.

Tak to by byl konec zase jednoho nudného èlánku o politice – ale nezlobte se, ona stránka na 
mì fakt tolik zapùsobila, že jsem to musel hodit na papír... tedy vlastnì na monitor :-)

RKl

Názory

zpìt na obsah
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Na mohutném døevìném stole
píšu ti snad desátý psaní,

ale ty to nevíš,
zradils a odešel jsi za ní.

Pøipadáš si dùležitý,
každý se Tvému umìní

sbalit holku, kloní.
Ale já ne...

Je to už týden, co øekls mi o ní

Jsi zamilovaný a nevidíš,
že nìkdo slzy roní,

nevnímáš to,
máš oèi jen pro ní.

Vlastnì mì to nemìlo pøekvapit,
tyhle myšlenky se mi dlouho hla-

vou honí...
Tvá bývalá dívka vypadala 

skromnì,
ale tys jí opustil pro ní-PRO MÌ

Okénko poezie

Mandle-tak krásnì hnìdý byly 
oèi Tvý-...

Hoøký-hoøký mandle-stejnì, jak 
život poté, cos odešel...

Pøesto je miluji, protože miluji 
Tebe

a hoøké je to, že to nevíš...

Dva potùèky po tváøi
v pøedvánoèní èas.
ne krásné zážitky,
ale hádky a stres..

žádné poselství, koledy a mše,
pouze hlas z televize

a pøihlouplé proslovy o lásce a 
míru.

Na co se jednou za rok tváøit,
že je vše v poøádku,

když za chvíli je to tu nanovo.
Kdo pøišel na to,

že vánoce jsou svátky klidu,
když já o posledním adventu

chci, aby byly pryè.

PSu

Poezie

zpìt na obsah
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TY
prstem po mapì

Hoøký mandle na stole
Stejnì jako kafe

Stejnì jako tvùj život...

ONA

Holka z mìsta
Zkažená holka zvrací na bílej 

plot
Nechce, ale neví jak utéct pøed 

životem

ON

Leží na lùžku a umírá ,
není mu pomoci,

je smrtelnì nemocný.
Pøed oèima se mu promítá celý 

jeho život

JÁ

Pisatel smutných básní,
život mám pøed sebou.

Jediné, co øeším,
je otázka pøátelství.

Sedím na okraji postele,
kromì Vašeho dechu
ticho jako v kostele...

Pod maskou, 
kterou skrývám svoji pý-

chu, 
pozoruji Vás, 

obìś svýho høíchu.
Obìś dnešní noci.

Myslel jste, že nevinnost se 
nosí?

Mám ve zvyku odejít nad 
ránem, 

jenže ukonèit to s Vámi, 
dalším milým pánem, 
tak jednoduše nejde.

Poezie

PSu
zpìt na obsah
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Úsměvný příběh tří sourozenců - šestadvacetileté Jany 
(Tatiana Vilhelmová), šestnáctileté Anny (Karolí-
na Kaiserová) a jejich nevlastního šestatřicetiletého 

bratra Vladimíra 
(Jan Budař) - je 
současnou son-
dou do světa 
lidí, kteří v životě 
hledají to nejdůležitější: lásku a porozumění.

Na pohřbu otce, za účasti jeho nesčetných milenek, se Jana 
a Anna dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra. 
Nejmladší Anna toužící být krásnější a dokonalejší, se brzy 

dočká své první lásky. Její sestra Jana se zatím 
všemožně snaží zachránit rozpadající se pětileté 
manželství s Janem (Ondřej Vetchý). Bratr Vladimír 
se shodou řady neuvěřitelných okolností ocitá na 
životní křižovatce: přehodnocuje svůj vztah k bývalé 
ženě Marcele (Petra Jungmanová) a neslyšící dceři. 
Partnerské šarvátky neminou ani manželství do-
bráckého Františka (Saša Rašilov), který je až příliš 
často na služebních cestách, zatímco jeho žena Ka-
rin (Alice Veselá) si užívá života s tajným milencem. 
Mozaika osudů, do níž zcela zapadá příběh matky 
obou sester (Vilma Cibulková), opraváře aut (Filip Blažek), ale i náhodných kolemjdoucích, 

se skládá střípek po střípku a divákům je předkládána s 
přesným množstvím nadsázky a humoru.

Propletenec lidských vztahů, kdy člověk na cestě za štěstím 
udělá stokrát stejnou chybu, aby ji až po stoprvé napravil, 
má tak, jako ve skutečném životě, hořkosladkou příchuť. 
Režisér Milan Cieslar se při psaní scénáře nechal inspirovat 
opravdovými lidskými osudy – v příbězích hlavních hrdinů 
se tak může poznat každý z nás.

Duše jako kaviár
Nekousej do rukou co tě chtěj hladit

Film

TPa

zdroj: internet

zpìt na obsah
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    www.mezinami.dien.cz

rubrika
“Poradna”

- pokud máte nějaké starosti, 
nebo problémy, napište nám 

e-mail na adresu:
 mezinami@dien.cz

rubrika
“inzerce & seznamka”

- pokud chcete něco inzerovat, 
seznámit se, nebo si udělat rek-
lamu na cokoliv, napište nám 

e-mail na adresu:
mezinami@dien.cz

Obě tyto rubriky závisí na počtu 
e-mailů, které nám pošlete. 
Reklama a inzerce  budou 

individuálně řešeny protislužbou 
případně poplatkem.

redakce

Pøipravuje se:
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