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Bezmocným
se může, nebo
musí pomáhat?
Země, které jsou světovým hegemonem a mají moc, by mohly řešit
situaci v chaotické zemi. Má-li
země nadvládu a začne řešit cizí
problémy, změní se to v narušování svobody té země? Kdy začne dělat vše pro svůj prospěch?
Moc vládnout je zrádná. Je to opium, kterým se člověk přiotráví a začne dělat hlouposti. Vezměte si našeho bývalého prezidenta Klause.
A to byl prezident malé země bez velikých pravomocí. Co teprve americký prezident. Pokud tedy chce pomoct, měl by to být člověk, který netouží ovládnout celou zemi, ale touží ji doopravdy pomoci.
Na řadu však přichází otázka,
zda ta země přijme pomoc od jiné
země. Někdy je ona země příliš
hrdá a nepřizná si, že potřebuje
tzv. „helfnout“. Zbytečně začnou
umírat lidé kvůli pýše člověka.
A už jsem u problému s lidstvem.
Dalo by se říct, že nebýt lidí, neby-

ly by problémy. Přijít však o skutečnost být, by bylo kruté. Musíme
tedy stále hledat způsoby, jak žít
bez konfliktů a v míru. Smutné je,
že se nám to nedaří již řadu let.
Dojde-li k porušování lidských
práv, mám radikální názor: Vždy zasáhnout! Začít s konferencemi, upozorňováním a vybízením k zastavení narušování lidských práv. Pokud
ani tehdy nepřestane narušování,
mělo by dojít k zásahu ozbrojených
sil. Kolikrát se už stalo, že se nezasáhlo, a kam to vedlo? K vyvraždění
šesti milionů lidí a málem zničení
židovské rasy.
Jistě by v té zemi došlo k revoluci
a lidé by se vzbouřili, ale já se ptám,
za jak dlouho? Za kolik mrtvých? Samozřejmě je tu názor, že to vše
zhorší a může to vést k válce, ale raději se budu bránit a nečekat, dokud mě nenapadnou. Lidé by umírali, i kdyby se poklonili. A já osobně se nepokloním. Teď jsem začala

uvažovat až moc radikálně na můj
vkus. Sama však upřednostňuji mír
nad válkou a jsem za něj vděčná.
Otroci se ale vzbouří, aby jimi
nebyli. Musíme zabránit, aby se
jimi vůbec nestali, když máme svobodu. Věřte mi, že kdyby bylo možné prodávat mír a svobodu, darovala bych je.
Právo vtrhnout do země by však
neměl mít žádný hegemon bez
souhlasu OSN. Někdo by to mohl
pochopit jako vyhlášení války.
I kdyby to bylo dobře myšleno.
Jak jsem si potvrdila, politika
není jednoduchá. Co máme tedy dělat? Pomáhat bezmocným se musí.
Nebo může? Zase bych mohla odpovědět radikálním slovem musí. Já
věřím v dobro lidí a že se v nich
také najde radikální slovo musí!
A pokud ne, má stále naivní duše
tomu věří! Vždyť věřit je jen první
krůček je štěstí!
Monika Mašková,
Gymnázium P. de Coubertina, Tábor

Vzpomínka na VŘSR V sobotu
se sešli recesisté v penzionu Vila
Helena v Prachaticích, aby oslavili
VŘSR. Součástí byl lampionový
průvod, slavnostní projev a retrodiskotéka.
Foto: Jan Klein
(honzikovo1.rajce.idnes.cz)

Každé společenství má právo
na vlastní morálku a zásady
Velké množství nejrůznějších společenstev, kultur, náboženství, zvyků. Podle toho, v jakém státě žijeme, jak jsme vychováváni a i podle
politiky naší země, se učíme jakési
morálce.
Například rozdíl kultur. Masajská kultura v Africe a česká u nás.
Dvě ve všem naprosto rozdílné
země. Není možné, abychom my
po nich nebo oni po nás chtěli, abychom se přizpůsobili jejich zvykům a náboženství.
Existuje někdo vyšší? Někdo, kdo
by se mohl pokládat za vedoucí ze
společenstev? Ne. Každé společenství má právo na vlastní morálku a
na vlastní zásady. V dnešním světě
podle mě nemůže existovat něco
jako globální morálka. Při množství

kultur není možné, aby všichni byli
sjednocení do jednoho názoru.
Musíme tedy ctít všelijaké náboženské kultury a máme právo si
také ponechat tu naši. Pokud se
rozhodneme z jakéhokoli důvodu
žít jinde, můžeme se pokusit přizpůsobit se cizím zvykům, ale není
to nutnost, každý jsme jiný a každý
můžeme vyznávat něco jiného.
Čas strávený v jiné zemi nás
podle mého názoru stejně donutí
alespoň trochu se přizpůsobit. Nikdo by ale po nás neměl chtít, abychom vyznávali jeho víru a praktikovali jeho zvyky. Stejně tak ani my
nemůžeme chtít po lidech, kteří se
přestěhovali do naší země, aby
změnili své zvyky a náboženství.
Všechno má svou míru. Všechno

je v pořádku, dokud není narušována nebo neohrožována kultura
a náboženství druhých. Měli bychom respektovat každou jinou kulturu a každé společenství.
S politickými principy ale může
být problém. Přestěhujeme-li se
do jiné země, předpokládáme, že
budeme respektovat politiku tohoto státu. Můžeme mít jiný názor
a můžeme ho vyjádřit, ale když
tam žijeme, musíme se smířit s její
politikou.
Všichni bychom se měli snažit
směřovat k určitým morálním hodnotám, které by se daly nazvat
jako globální – tolerance, čestnost,
spravedlnost a stop násilí.
Monika Přibylová
Gymnázium Milevsko

Světlo v ulicích rozzářilo Písek Kamenný most se od čtvrtka 24. do neděle 27. října měnil před očima.
Netradičně nasvícené bylo i okolí děkanského kostela.

Foto: Jana Vacková (jjajina.rajce.idnes.cz)

INZERCE

Andy-auta
auta s nejširší zárukou

na nákup vozu v Andy-auta s úvěrem od GE Money Auto

Prodej jen zánovních vozů
100% kvality se servisní knihou,
stáří vozů je 2 až 7 let.
300 vozů v Táboře, Vožická 2504
100 vozů v Č. Budějovicích u Globusu

www.andy-auta.cz

✁

Mobil: 606 687 687

Jak získat slevu? Vyberte si vůz na www.andy-auta.cz, vystřihněte kupon
a předložte ho v naší provozovně nejpozději do 31. 12. 2013.
Podmínky akce:
- Pro poskytnutí úvěru musí zájemce složit minimálně 10 % z ceny vozu po slevě.
Délka splácení úvěru 24–72 měsíců.
- Na poskytnutí úvěru není právní nárok a rozhodnutí o poskytnutí úvěru je závislé výhradně na posouzení
jeho rizik a bonity zákazníka.
- Tuto slevovou akci nelze kombinovat s žádnou jinou slevovou akcí. Hodnoty slevových kuponů nelze sčítat.
- Platnost kuponu do 31. 12. 2013.

