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VALENTÝNSKÉ ČÍSLO 2017 

 Milí  čtenáři, 

je únor, měsíc zamilovaných. Obchodní centra překryta růžovou barvou, 

internet přeplněný srdíčky, ale eMko  v netradiční modrofialové a černé! 

Nejenže toto číslo zvolilo i jiné a netradiční barvy, i obsahem si trochu rýplo do 

sv. Valentýna. Neváhejte a přečtěte si právě básep o tyranii na Valentýna a 

spoustu jiných poutavých článků. 

 Petra Adamčíková, šefredaktorka 
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RECENZE—JOSEF A JEHO PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ 

Bára Kalíková, PA 

 Obsazení, hlavní role: Josef - Tomáš Novotný 

      Vypravěčka - Vendula Příhodová 

      Jákob - Libor Olma 

      Putifar - Petr Miller 

      Faraon - Jaroslav Rusnák 

 Se školou jsem dne 31. 1. 2017 

navštívila divadelní představení Tima 

Riceho s hudbou Andrewa Lloyda Webbera. 

Inscenace se mi celkově líbila. Hra 

představuje divadelně zpracovaný biblický 

příběh, Příběh Josefův, což mi přišlo dobré, 

protože Biblické příběhy jsou zajímavé. 

 Některé momenty mi však přišly 

přehnané, když v této, jinak poutavé a 

velmi pěkné hře s dobrým 

provedením, krmí sluhové faraona 

mlékem z kojenecké lahve. 

 Vypravěčka, Vendula Příhodová 

sehrála svou roli, podle mého názoru, 

velmi dobře. Sólo faraona v podání Jaroslava Rusnáka, který zpodobnil Elvise 

Presleyho se mi líbilo, přišlo mi ale zbytečné, když zpíval své sólo znovu. 

 Inscenace přesně nevystihuje biblický příběh, jsou tam malé změny, ale to 

není důležité. Důležité je, že je hra jinak poutavá, s dobrým obsazením. Postava 

Josef byla také autentická a děti byly zajímavou vsuvkou. 
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SNĚHULÁCI PRO AFRIKU 

Anna Kuropčáková, SB 

 Den „Sněhuláci pro Afriku“ se uskutečnil na podporu dětí v africké Gambii. 

Projekt na podporu Afriky se konal po celé České republice. Africké děti si ve 

své zemi pochopitelně sněhuláky nikdy nepostaví, některé z nich se ale bohužel 

nedostanou ani do školy. Sníh jim do Afriky samozřejmě poslat nemůžeme, 

můžeme jim ale pomoci 

v tom, aby mohly 

chodit do školy. 

 Stavění sněhuláků 

se zúčastnily třídy 

prima A, prima B, 

sekunda A a sekunda B. 

 Všichni sněhuláci 

se moc povedli a 

během jejich stavění se 

odehrálo ne zrovna 

málo bitev v koulování. 

Někteří sněhuláci byli 

zbořeni a jejich stavitelé 

museli začít od začátku. První sněhuláky postavila sekunda A a sekunda B. Jejich 

sněhuláky ale zničila prima A a prima B a postavili na nich ty své. 

 Po „vyhlášeném příměří“ byli sněhuláci vyfoceni, a tak můžete i vy hlasovat 

v naší anketě o co nejvíce „cool sněhuláka“. Nejdůležitější na závěr, každý žák 

věnoval pro gambijským dětem 10 korun a ty už jsou na cestě do Afriky.... 

 

„Své dívce jsem tak často psal dopisy, až se zamilovala do 

pošťáka.“  



 5 

BESEDA O CHARTĚ 77 

Hana Kroupová, SXB 

 Letos v lednu proběhlo výročí 40 let od vzniku Charty 77. Všichni jsme si 

mohli opět přečíst zajímavé články nebo shlédnout různé reportáže a 

rozhovory, jak už tomu tak bývá, když se slaví významná výročí. 

 My jsme se ale rozhodli jít ještě o něco dál a dozvědět se víc než nám je 

předhazováno v médiích. Proto skupina asi 30 studentů vyrazila v pátek 13. do 

centra PANT na besedu s Petruškou Šustrovou a Janem Rumlem. Ve velice 

příjemném prostředí jsme poslouchali jejich volné vyprávění, kterým se nám 

snažili přiblížit podmínky, které vedly ke vzniku Charty, a jak Charta vlastně 

fungovala. Nechyběly ani zábavné historky z životů všech signatářů, ale slyšeli 

jsme i ty ne tak krásné – jako například příběhy z výslechů Statní bezpečnosti. 

 Jako hlavní poselství ale tato dvojce zdůraznila naši důležitost ve světě. I my 

můžeme přispět ke změně. Nesmíme však zapomenout respektovat naše 

oponenty a snažit se najít společné řešení. Budoucnost patří nám. 
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MÓDNÍ TRENDY 2017 

Ester Pelikánová, TB 

 Chcete vědět, co se bude nosit v letošním roce? Jaké si pořídit módní 

doplpky, abychom byli in? Jakými účesy uděláme dojem, a v jakých barvách se 

ponese duch odívání? 

 Pro letošní rok nasadíme vintage džíny a cokoliv s výraznými rukávy. Dále se 

budou objevovat roláky, šaty se špagetovými ramínky a bílé košilové šaty. 

In budou také průstřihy, které byly v módě i loni, ale tento rok budou na 

neočekávaných místech. Co se týče vzorů, v největší oblibě budou kostky 

(šachovnice) a námořnické proužky. 

 V neposlední řadě 

bych Vám ráda nastínila 

barvy, které budou hýbat 

módním světem. 

Hořčicově žlutá barva a 

další odstíny žluté, khaki 

barva, metalická, stříbrná 

a svěží jarní zelená. Tak 

takové budou odstíny 

letošní sezóny. 

 Barevný tón, bez kterého se zajisté neobejde žádný šatník je optimistický, 

šťavnatý a velmi výrazný. Představovat bude nový začátek a první jarní den. 

Budete ho moci kombinovat s krémovou, béžovou i hnědou barvou. Když si k 

tomu vezmete černou, budete působit dramaticky a slavnostně. 
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 Tyto outfity lze 

skvěle doplnit šperky, 

které se taktéž 

ponesou ve stylu 

retro a vintage. Dále 

se můžete ozdobit 

chockry, plackami a 

brožemi. 

 Co se týká našich 

vlasů, barevné přelivy už nebudou výjimkou. Přírodní i obarvené blondýnky 

zazáří pastelovými barvami. Barva do střihu bude čím dál tím běžnější. Střihy 

vlasů letošního roku nabádají k asymetrii a kontrastním vrstvením a jen stěží 

dokážete říci, zda půjde o dlouhé či 

krátké vlasy. Ženy s přírodními 

kudrlinami si přijdou na své, neboť 

„květákové hlavy ala 80 léta“ se opět 

dostanou na výsluní. 

 A jestli se Vám odstíny roku 2017 

budou líbit, anebo ne, toť ponechám na 

Vašem osobním vkusu a smyslu pro 

módu. A pokud se obáváte, že Vám tyto 

odstíny nebudou slušet, pořiďte si 

kabelku, která bude v záplavě hnědých a 

zelených odstínech příjemnou změnou. 
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WILL GRAYSON, WILL GRASON 

Eva Maléřová, TB 

 autoři: John Green, David Levithan 

 žánr: román 

 nakladatelství: Yoli 

 Wil Grayson a Will Grayson jsou dva 

středoškoláci z opačných částí Chicaga, kteří 

spolu nemají vůbec nic společného. Drobek je 

nejlepší kamarád prvního z Willů a je to “fakt, 

ale fakt gay, a taky největší gay, který je fakt, ale 

fakt hromotluk” a rád píše muzikály. Když tak 

Will jednou bloudí městem, dojde až k 

místnímu sexshopu a rozhodne se kamarádům 

dokázat, že není srab a tak vejde. V obchodě 

narazí na Willa Graysona... 

 Druhý Will se tam měl sejít s kamarádem z internetu, do něhož se zamiloval 

(ačkoli to popírá), avšak nakonec se z toho kamaráda vyklube holka, která s 

druhým Willem chodí do školy. Druhý Will je na tom kvůli tomu dost špatně, ale 

pak ho první Will seznámí s Drobkem. 

 Čím dál tím víc se blíží uvedení Drobkova muzikálu a vztah mezi druhým 

Willem a Drobkem jde k šípku. Ale oba Willové se snáží situaci změnit... 

 Skutečně jsem si ze začátku myslela, že je to blbost! Ale nakonec to byla 

strašně super knížka se zajímavým dějem, u které jsem se smála snad na každé 

druhé stránce. Už u prvních pár kapitol jde poznat, který spisovatel co vymyslel 

a každý charakter má své světlé stránky, ale i zápory. Doporučuji pro všechny. 

NE PRO HOMOPHOBY!!! 
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GoT O VALENTÝNU—ROMANTICKÉ VZTAHY 

Karel Weiss, SXB 

 Máme tady další článek na téma Hra o Trůny, ale né tak ledajaký. Jelikož je 

ten Valentýn, jedná se o rozbor vztahů seriálových a knižních postav z našeho 

oblíbeného seriálu. Předem upozorpujeme, že tento článek obsahuje spoilery. 

 Zkusme si společně trochu zavzpomínat na 1. sérii / knihu. Vztah Daenerys 

a Khala Droga se vyvíjel opravdu zajímavě. Daenerysin bratr Viserys „prodal“ 

svou 

sestřičku 

tomuto 

barbarovi 

výměnou za 

armádu, 

kterou 

dobude 

Západozemí 

zpátky. 

Daenerys v 

té době 

bylo dvanáct let (v seriálu 19) a provdala se za něj. Khal si s ní dělal doslova co 

chtěl, bylo to trochu zvrhlé, což je možná slabé slovo. Postupem času si jej ale 

Daenerys oblíbila, protože v jádru byl hodný a časem se k ní začal chovat lépe a 

byl z nich pěkný pár. Dokonce jej nechala zabít vlastního bratra Viseryse. 

Bohužel, tento vztah skončil poněkud smutně. Když byl Khal zasažen zbraní a 

rána mu začala hnisat, nezbývalo nic jiného než zkusit ho zachránit pomocí 

černé magie. To povedlo, ale s tou drobností, že Khal měl nadosmrti ochrnuté 

celé tělo. Na to se Daenerys nemohla dál dívat, a tak z lásky ukončila jejich 

vztah tím, že jej zabila. Nebylo to ale zbytečné, protože zase byla použita černá 

magie a výměnou za jeho život se narodil jeden z draků. 
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 Dále tady máme vskutku romantický vztah Jaimeho Lannistera a Cersei 

Lannister. Jak už jejich příjmení napovídá, jsou to příbuzní—dvojčata. Kdokoliv 

se o něm dozvěděl nebo po tom začal pátrat, ať už se jedná o Branna nebo o 

Jona Arryna, tak všichni byli odstraněni, nebo na ně byl spáchán pokus o 

vraždu. Královna Cersei s ním má dokonce tři děti, které nadevše miluje a 

vydává je za potomky krále Roberta Baratheona. Ze seriálu již víme, že všechny 

tyto děti jsou již po smrti a Cersei v jejích šílených činech není už nějak 

omezována. O vztahu ví jen Jamieho bratr Tyrion, který to neřeší, protože je 

chytrý a moc dobře ví, co by se ním stalo, kdyby to řešit začal.  

 Sám byl časem donucen vzít si Sansu Stark, která byla mezi Lannistery 

držena jako rukojmí. Tyrion věděl, jak se musí cítit, protože mu bylo 36 a jí 14. 

Taky to byli právě Lannisteři, kdo nechal vyvraždit část její rodiny. Sansa ale 

nevěděla, že Tyrion je jeden z těch „hodných“, kteří ji chtějí pomoct. Choval se k 

ní hezky a nedělal nic co ona sama nechtěla. 

 A na závěr tady máme vztah 

Jona a Ygritte – severskou 

romanci. Poprvé se potkali, když 

byl Jon za zdí a vzal ji jako zajatce. 

Časem se ale sám stal zajatcem 

Divokých a postupně se 

začlepoval do jejich kolektivu a s 

Ygritte se blíže seznámil. Po 

nějaké době s Ygritte a divokýma se dostal zpátky na Zeď na Černý hrad a myslel 

si, že se s ní už nikdy neuvidí. Tomu tak ale nebylo, protože zanedlouho po 

Jonově příchodu byl hrad Divokými napaden. Strana na zdi zvítězila a plno 

divokých padlo. Mezi nimi i Ygritte, která Jonovi zemřela v náruči. 

 Hra o Trůny je opravdu bohatá na tyto romantické vztahy, ty však málokdy 

končí šťastně. Přece jenom, je to Hra o Trůny a ne pohádka! 

 Ptá se snoubenec své dívky: „Myslíš, že ti můj plat bude stačit?“ 

„Mně určitě, ale z čeho budeš žít ty?“  
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EDGAR ALLAN POE 

Kristýna Drmelová, TB 

 Narodil se v roce 1809 jako nejmladší ze tří dětí Davida a Elizabeth 

Poeových. Jeho otec byl alkoholik a rodinu opustil, když byl Edgarovi pouhý rok. 

Matka zemřela v následujícím roce na tuberkulózu ve věku 24 let. Jeho 

sourozenci byli mentálně postižená sestra a bratr William, který po vzoru otce 

trpěl alkoholismem. 

 Když mu byly 3 roky adoptovala ho rodina Allanů. V dospělosti studoval na 

univerzitě literaturu, školu však kvůli svým dluhům z hraní nedokončil. Edgar se 

ve finanční tísni zapsal na vojenskou akademii, z níž je pro svou chabou 

disciplínu vyloučen. 

 Se svou adoptivní rodinou si nerozuměl, možná proto, že za něj odmítali 

platit dluhy. Vyhledává tak svou původní rodinu, u které nějaký čas bydlí. 

Zamilovává se do své půvabné sestřenice, ve věku jejích 13 let se s ní ožení. 

Dívenka umírá 11 let poté na tuberkulózu. Edgar je zcela zdrcen a propadá ještě 

více do spárů alkoholu a omamných látek. Po zbytek života byl velmi 

poznamenán smrtí Virginie, v jeho dílech se často objevuje smrt mladé dívky 

(Havran, Annabel Lee). 

 Osobnost světoznámého autora se vyznačovala vysokou inteligencí a 

zdvořilostí, ale také neopodstatněnou prudkostí. Většinu svého života prožil ve 

velké chudobě. V roce 1849 byl nalezen na ulici pod vlivem alkoholu a 

pravděpodobně i drog. Skonal čtyři dny nato v nemocnici. 

Ale havran neslet, sedí, stále sedí, na mne hledí,  

nade dveřmi sochy bílé černým křídlem stíní líc,  

jeho očí lesk mne svírá, démon spící takto zírá,  

ampy zář jej obestírá jeho stín kol vrhajíc,  

a má duše z toho stínu nevzchopí se zoufajíc,  

nevzchopí se — nikdy víc! (Havran)  



 12 

MĚSÍČNÍ TANEC 

Anna Hinterreiter , Adéla Děrgelová , PA 

Měsíc pluje po obloze, 

jako tanec se to zdá. 

Právě svítí k mojí noze, 

je to Luna půvabná. 

 

A dva, tři, dva, dva, tři, 

našlapuje měkce. 

Houpe se sem a tam, 

nádherně a lehce. 

 

Hvězdy k tanci zpívají 

půlnoční písep svou. 

Měsíc se bere na západ  

a tím končí hru svou. 

 

Další noc vrátí svůj jas, 

předvede novou show nám zas. 

Hvězdy zase zazpívají, 

tak že se nám dech zatají. 



 13 

VALENTÝNSKÉ TÝRÁNÍ 

Anna Hinterreiter , Adéla Děrgelová , PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodím sem 

a chodím tam, 

nic zvláštního 

nečekám. 

 

Kašlu na ty Valentýnky, 

pro holky i pro maminky. 

Sedím doma u počíku, 

Mamka volá: „Vyrob už tu Valentýnku.“ 

 

Táta na mě v devět volá: 

„Vstávej synku, už je škola!“ 

A pak běžím do školy, 

už zas nemám úkoly. 
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Úča řekne: „Valentýnky!“ 

Všichni nosí, 

kromě mě a Týnky. 

 

Doma máma vydírá: 

„Kde mám moji Valentýnku? 

Jsem tvá matka, ty debílku!“ 

 

Já však na ni 

tupě zírám. 

Do mého pokoje  

se ubírám. 

 

Prásknu dveřmi, 

sednu na zem, 

pak napíšu  

tuhle básep. 

 

Žena se probudí na Den svatého Valentýna a oznamuje nadšeně 

svému choti, ´Právě se mi zdálo, že jsi mi na Valentýna věnoval 

perlový náhrdelník. Co myslíš, že to znamená?´ S jistotou v hlase 

muž prohlásí:´To se dozvíš dnes večer.´ Večer muž přijde domů s 

malým balíčkem a slavnostně jej předá ženě.Žena jej dychtivě otevře a najde 

knihu s názvem: Význam a vykládání snů.  

Na Valentýna říká středoškolačka spolužákovi: "Přijď dnes večer k nám, nikdo 

nebude doma!" Kluk se doma vykoupe, oholí, navoní, slušně oblékne, přijde 

večer ke spolužačce a opravdu - nikdo není doma. 
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SVOBODA INTERNETU—OTÁZKA SMĚŘOVÁNÍ NAŠÍ 

SPOLEČNOSTI 

Anonym 

 Internet je v současné době nejvyspělejší a nejčasteji používaný prostředek 

ke komunikaci s okolním či vzdáleným světem, trávíme desítky hodin týdně na 

sítích. 

 V dnešním světě reprezentuje symbol modernity a hlavně symbol svobody, 

jen si uvědomme, jaký šok to je pro nás, když zjistíme, že v KLDR je cenzurovaný 

internet. 

 Proč je tedy cenzura internetu nemorální, od koho a v jaké formě nám 

hrozí? 

 Začalo to v květnu odhlasováním zákona o hazardu, který mimo jiné 

obsahuje dva sporné články o blokování webových stránek, které obsahují tzv. 

"nelegální hazard", či blokuje všechny společnosti, které v česku nezískaly 

licenci. Tady se objevuje první naprostá technická nepřipravenost MFČR... 1. 

ledna neměla a ještě nějakou dobu mít nebude licenci ani jedna z online heren, 

včetně zkušených hráčů na tomto trhu, jako je - Pokerstars, PartyPoker, Unibet, 

atd. 

 Loterjní zákon má ovšem jednu zásadní technickou vadu  - nejasnost, jak se 

má ono blokování stránek dělat. Ministerstvo financí nutí ISPčka (poskytovatele 

připojení), aby blokovaly tyto "závadné" stránky přímo na síti poskytovatele. Do 

této doby se blokování provádělo na úrovni provozovatele serveru, nikoliv toho, 

kdo zajišťuje připojení. 

 Všechna zodpovědnost se přesune na poskytovatele, který si navíc bude 

muset zajistit techniku v hodnotě několika miliónů = vyšší náklady  --> pro 

spotřebitele to znamená dražší připojení k internetu. 

 Dále loterijní zákon nedefinuje rozsah blokace... Tedy poskytovateli hrozí 

pokuta za překročení pravomocí od ČTÚ, zároveo za neuposlechnutí příkazu 

může očekávat   pokutu od Ministerstva financí, tak teď si vyberte...  
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 Ze strany MFČR důkaz opětovného amatérismu v kombinaci s nerespektováním 

názorů IT odborníků, v čele s předním správcem domény u nás - CZ.NIC. 

 Druhá várka svobody přišla v listopadu, kdy se projednávala novela zákona 

o Vojenském zpravodajství, která by umožnila plošné sledování uživatelů. 

 Jednoduchá myšlenka - umístění tzv. black boxů do serverů poskytovatele. 

Soudy by měly pravomoce na spuštění plošného sledování, ale samotné 

umístění black boxů by měla na starosti vláda. Brilantní filosofie, musím uznat - 

vy si to zaplaťte a my vás za vaše peníze budeme sledovat. Naštěstí se tato 

fantasmagorie za peníze dapových poplatníků neodsouhlasila... 

 Poslední a zatím největší várka svobody přišla v Novém roce, když začalo 

fungovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH). Jak kouzelný 

název, přeloženo do normálního jazyka - Orwellovo ministerstvo pravdy... 

 Na Loterijním zákonu a CTHH je nejvíc zarážející to, že cenzuru (či 

poukázaní na něj) "závadného" obsahu nenařizuje soud, jak tomu bylo zvykem, 

ale vláda samotná. A toto je cesta do pekla, nikoliv do svobodné společnosti. 

Jedná se o jasný zásah exekutivy do jurisdikce, bohužel už z historie víme, že to 

nikdy nevěstí nic dobrého. 

 Teď tyto snahy znamenají pouze zmatek, ale postupně se mohou 

převrhnout až do zrůdností, kdy soudy budou fungovat pouze na oko a zrodí se 

opět autoritářský režim. 

 Je důležité si uvědomit, že každý další krok tímto směrem pouze vytváří 

živnou půdu pro více vyhrocené zákony, které v budoucnu jistě přijdou, proto i 

na zdánlivě nedůležitých zákonech musíme hledat jejich pravou podstatu - proč 

vznikly? Co by mohly dále přinést? komu prospějí?, atd... 

 Podle oficiálního prohlášení ministra Chovance nebude CTHH cenzurovat 

internet, pouze bude informovat o dezinformačních kampaních (i na sociálních 

sítích), které ohrožují vnitřní bezpečnost státu. Také by uživatelé měli do pár 

hodin dostat tu "správnou a pravdivou" informaci.  

 Omluvte mě, ale po tolika skandálech, které masmédia zažila, včetně státní 

České televize, v níž se několikrát objevila dezinformace či hoax, si myslím, že by 

si měl stát radši zamést před vlastním prahem. Navíc, kdo dal státu pravomoce 

na to být morální autoritou, která má monopol na pravdu. Obzvlášt když se 

často jedná o ideové, silně subjektivní záležitosti - například názor na migrační 
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 vlnu. Každý víme, jak toto "informování" o dezinformaci probíhá - propojení na 

neziskovky, které stránku několikrát nahlásí a stránka do desíti hodin už 

neexistuje  - jeden příklad za všechny - stránka Islám v ČR nechceme, která byla 

z facebooku smazána rychlostí světla. Tímto jsem nechtěl obhajovat iniciativu 

této stránky, pouze jsem chtěl poukázat na potenciální možnost vymazání 

stránky ze sociálních sítí/ internetu. 

 Je totiž jen otázkou času, kdy se pojem extrémismus aplikuje na všechny 

názory, které se odlišují od toho "správného" - v souvislosti s např. migrační 

vlnou, NATO, EU, atd. Tímto způsobem budou perzekuováni lidé, kteří prosazují 

jiné názory, což přímo koliduje s demokratickými principy. Každý, kdo kritizuje 

CTHH je předem dehonestován a dostane nálepku ruského propagandisty. 

 Zastánci CTHH totiž postrádají věcné argumenty, tak radši nálepkují. 

Přiznejme si to - je to jednodušší. Koneckonců - potřeba cenzurovat názory 

znamená, že cenzorovi došly argumenty. 

 Už přes 3 roky se aktivně pohybuji na darknetu a současné cenzorské 

tendence nejsou nikde jasnější, než paradoxně v tomto nejtemnějším koutě 

kyberprostoru. Necenzuruje se obchod s drogami či dětská pornorgrafie, ale 

politický obsah. 

 Ano, darknet už dávno není svobodný - najít zajímavé dokumenty, leaky, 

přepisy knih, a podobně, je čím dál tím těžší, zatímco koupit zbrap je 

jednodušší. Vidíte tu zvrácenost? Nějak podobně bude fungovat boj CTHH proti 

terorismu a "hybridním hrozbám". 

 Bohužel cenzorské a autoritářské tendence v (ne)jen kyberprostoru jsou 

globální - projevují se jak na Západě, tak na Východě. V poslední době se tyto 

tendence schovávají za agendu bezpečnosti, boje proti terorismu, atd.Dnes 

nebudu probírat špatnost bipolarizace světa, ale většina politiků v této době se 

snaží hodnotově přiblížit k Západu. A proto poukáži hlavně na něj. 

Nejen Snowden, ale i Julian Assange, Jeremy Hammond a další (h)acktivisté 

upozorpovali na kritickou míru sledování a sběru dat uživatelů v USA - jak na 

internetu, tak v telefonních komunikacích. 
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 Co se týče sledování a sběru dat, tak už dlouho je nejsilnějším hráčem na 

hřišti americká NSA. Jen pro představu, přidávám lehkou statistiku - NSA denně 

sbírá až 200 miliónů SMS zpráv po celém světě, zachytí a uloží 1,7 miliard e-

mailů a za jeden měsíc zpracovává kolem 180 miliónů nových záznamů (audio, 

foto a video). To vše pomocí vládních programů jako je ECHELON, PRISM, a 

bohužel mnoho dalších... V posledním roce přestaly platit NSA některé 

pravomoce - na sledování telefonní komunikace, což beru jako krok vpřed 

směrem ke svobodě. 

 Pořád ale na pozadí běží desítky dalších programů, i přes to, že neexistují 

žádna data, která by potvrzovala tvrzení, že by toto sledování nějak významně 

přispělo k zabránění či omezení teroristické činnosti. Vyplývá to ze studie, 

kterou si nechala v roce 2015 vypracovat americká vláda na téma plošného 

sledování. 

 Naštěstí v současné době je cenzura internetu stále prakticky nemožná a 

doufejme, že to tak zůstane - možností jak obejít cenzuru je mnoho - pomocí 

VPNky či proxy serveru...  

 Obdobně pomocí šifrování (např. OpenPGP) si lze zachovat v kyberprostoru 

anonymitu a bránit se tak sledování elektronické komunikace. 

 A proč tedy cenzurovat symbol modernity a svobodné společnosti? 

Záměr či idea je stejná, jako když v osmačtyřicátém komunisté cenzurovali 

média a prováděli také čistky lidí s "nesprávným" názorem, kteří ohrožují státní 

bezpečnost. Doopravdy svobodná společnost se totiž nikdy nemůže zakládat na 

násilí, strachu či cenzuře a na to pamatujme i v tomto případě. Ať se náhodou 

po 70 letech opět nevydáme 

špatnou cestou...  

 "Argument, že se nemusíme starat o svoje soukromí, protože nemáme co 

skrývat, je stejně nesmyslný, jako říkat, že se nemusíme starat o svobodu slova, 

protože stejně nemáme co říct" - Edward Snowden. 

 Článek nevyjadřuje názory redakce—ta pouze 

publikovala zaslaný text. 


