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První téma: Tradice versus pokrok aneb
Uměl by svatý Václav s mobilním telefonem?

Ulehčení práce bratra Boleslava

L idstvo se neustále po-
sunuje dopředu. Nej-

větší pokrok zaznamenává-
me určitě v technologiích.
Máme letadla, raketoplány,
televize, mobily a tak dále.
Pořád se zabýváme nevy-
světlitelnými věcmi. Co by
se ale asi stalo, kdybychom
třeba mobilní telefon uká-
zali někomu, pro koho je vr-
cholem technologie meč?
Třeba svatému Václavu?

Co byste dělali vy, kdyby
vám někdo ukázal nějakou
věc, kterou byste si nemohli
nijak racionálně vysvětlit?
Já osobně bych byl vyděše-
ný a toužil bych se dozvědět,
co to je. Takže co by teda

udělal Václav? Záleželo by
taky určitě na modelu toho-
to zařízení. Kdybychom mu
ukázali starou Nokii 3310,
tak by si řekl, že je to jen ně-
jaký kámen. Ale po tom, co
by z tohoto kamene začaly
vycházet zvuky, by se asi le-
kl. Jenomže my už máme to-
lik různých modelů, že by se
strach a zděšení ve Václa-
vových očích dalo několi-
kanásobně zvýšit. Existují
totiž i mobily s dataprojek-
torem. A teď si představte tu
reakci, když by mu na zeď
pustili z dataprojektoru tře-
ba pochod nějaké armády.
Já myslím, že by buď začal
utíkat, nebo by se zbláznil,

anebo by to chtěl koupit
a podle mě by byl za to ochot-
ný dát veškerý svůj maje-
tek. To by však byl jeho ko-
nec, protože dnešní mobilní
telefony mají výdrž maxi-
málně den až 2 dny.

A jelikož ve středověku
ještě neznají elektřinu, tak
by se mu ten magický před-
mět rychle vybil. Takže na-
konec by skončil s bezcen-
ným vybitým mobilem a asi
by spáchal sebevraždu a tím
by usnadnil práci svému
bratru Boleslavovi.

TomášMálek,

GymnáziumOtrokovice,

tř. Spojenců907, Otrokovice,

obor: gymnázium

Krok za krokem: Co by patron
české země s mobilem udělal

N a takovou otázku se
jenom těžko hledá od-

pověď, protože nikdo z nás
nepoznal svatého Václava,
který byl zavražděn ve Sta-
ré Boleslavi svým bratrem
Boleslavem.

Mobilní telefon je vyná-
lez až 20. století. Proto si
nejsem zcela jistá, že se na
takovou zrovna nelehkou
otázku dá najít odpověď.
Když vidím v dnešní době
starší lidi, kteří s mobilním
telefonem nic neumí, tak
nevím, co by dělali lidé ve
středověku s takovým za-
řízením. Ale svatý Václav
nebyl jenom tak ledajaký
člověk, byl vzdělaný a veli-
ce moudrý člověk. Podle
mého názoru by byl na mo-
bilní telefon pyšný, kdyby
se mu dostal do rukou. Byl
by za ten objev rád, ale ne-
rozuměl by, k čemu že by
mu byl vlastně dobrý. Mys-
lel by si, že mu ho posílá
Bůh. Ale kdyby ho někomu

ukázal, asi by se vyděsil,
myslel by si, že je to ďáblo-
va lest.

Technoskop
Svatý Václav by tedy nevě-
děl, k čemu ho používat, ta-
ké jak ho používat. Šel by
k nějakému hodně vzděla-
nému člověku, aby mu řekl
co je to a jak to používat.
Svatý Václav by mu pevně
důvěřoval, že si to nechá jen
pro sebe, ale on to řekl Vác-
lavovým nepřátelům. Ti by
ten objev chtěli získat pro
sebe. Svatý Václav by za-
tím zjistil, jak s mobilním
telefonem zacházet, a dal by
mu název Technoskop, pro-
tože udělal velkou díru
v tehdejší technologii a ve
vědě.

Ale nepřátelé by Tech-
noskop chtěli získat čím dál
více pro sebe, ale Václav by
nevěděl, jak Technoskop
ochránit, aby ho nedostali

Václavovi nepřátelé. Svatý
Václav denně mluvil a roz-
jímal o Technoskopu s Bo-
hem, ale to nepřinášelo
žádné výsledky, jak Tech-
noskop ochránit před ne-
přáteli českého krále. Jeho
chamtiví nepřátelé zatím
dorazili až do Prahy, kde
Václav čelil útoku.

Do pece s ním
V poslední chvíli Václava
napadlo: „Když nebudu mít
Technoskop já, tak moji ne-
přátelé už vůbec,“ a vhodil
Technoskop do rozžhavené
pece. Z Technoskopu nic
nezbylo, nepřátelé utekli,
protože měli za to, že svaté-
ho Václava posedl ďábel.
Ale nic z tohoto by se prav-
děpodobně nikdy nestalo.

JanaMüllerová,

Obchodní akademie Prostějov,

Palackého 18,

79601 Prostějov,

obor: obchodní akademie

Ze začátku s přístrojem zápasil,
stejně jako naši někteří prarodiče

D nes se mi zdál zvláštní
sen. Cestovala jsem

v čase a dostala se na dvůr
knížete Václava, jednoho
z panovníků naší dávné his-
torie a patrona české země.
Měla jsem tam důležitý úkol
– nabídnout Václavovi jeden
z vynálezů 20. století, a to mo-
bilní telefon.

Čekala jsem na nádvoří
hradu, až sluhové ohlásí můj
příchod. Znovu jsem si uvě-
domila, jak by mu byl uži-
tečný. V době mého čekání
přijel totiž posel se zprávou
od Drahomíry, jeho matky,
kterou nechal vyhnat. Když
jsem viděla, jak byl po tý-
denní cestě unavený, napadl
mě další důvod, proč Václa-
vovi mobil doporučím. Chví-
li nato přišla obrovská bouř-
ka. Objevila se náhle, a proto
si kramáři nestihli schovat
své zboží, a tak se jim ho
spousta rozbila. Kdyby měli
mobil s internetovým připo-
jením, mohli se podívat na
počasí a věděli by, co je čeká.

Než jsem ukončila své
úvahy, přišel sluha a vedl mě
dlouhým schodištěm do při-
jímacího sálu. Tam už seděl
kníže Václav. Působil pří-
jemným dojmem a zvědavě si
mě prohlížel. Čekal, co mu
budu nabízet. Položila jsem
před něj mobilní telefon a za-
čala vysvětlovat, jak by mu
ulehčil vládu i soukromý ži-
vot. Díval se na mě nedůvě-
řivě. Zapnula jsem tedy tele-
fon, spustil uvítací melodii,
načež se Václav lekl a tasil
meč. Musela jsem ho uklid-
nit a pustit i další tóny. Oči-
vidně se mu zalíbily. Hned
mě poprosil, abych mu vy-

světlila, co dalšího telefon
umí.

Po chvíli vstoupil do sálu
posel s dárkem od jeho brat-
ra Boleslava. Byla to karafa
s vínem na usmířenou. Kní-
že se chtěl napít, ale nejprve
musel nápoj okusit jeho
ochutnávač. Ten se však po
chvíli začal svíjet v křečích.
Co teď?! Václav ihned povo-
lal další sluhy. Nikdo si ale
nevěděl rady. Mě však oka-
mžitě napadlo vzít mobil
avyhledatpodlepříznaků,co
se mohlo stát. Otrava! Rych-
le jsem hledala, jak mu po-
moci. Na internetu bylo na-
psáno, že jed musí z těla ven.
Ochutnávač dostal na vypití
slanou vodu a tím jsme ho za-
chránili.

Kníže byl ohromen rych-
lostí, jakou jsem zajistila slu-
hovi pomoc, aniž bych opus-
tila komnatu. Zaplavil mě
spoustou otázek, jak ještě
může být mobilní telefon
užitečný a co všechno doká-
že. Strávila jsem u něj nako-
nec několik hodin. Chtěl,
abych ho nechala vyzkoušet
si tento novodobý vynález.
Byl to inteligentní panov-
ník, takže brzy pochopil, jak
jej používat, přestože ze za-
čátku s ním zápasil, stejně ja-
ko někteří naši prarodiče.

Telefon se mu zalíbil, pro-
to ode mne dostal další na
zkoušku. Dohodli jsme se, že
po třech měsících se znova
setkáme, a pokud bude spo-
kojený, domluvíme se na
další spolupráci.

Když jsem se probudila,
bylo mi hned jasné, že se sv.
Václav o mobilu nic nedo-
zvěděl. Myslím ale, že by se

mu opravdu zalíbil, a kdyby
bylo možné cestování v čase,
ráda bych toto setkání usku-
tečnila a seznámila ho i s dal-
šími vynálezy naší doby.

PatricieMacháčková,

Obchodní akademie TomášeBati

a Vyšší odborná škola

ekonomická Zlín,

nám. T. G.Masaryka 3669, Zlín,

obory: veřejnoprávní činnost,

obchodní akademie se zaměřením

na podnikovou ekonomiku, cestovní

ruch,mezinárodní obchod

S telefonem by problém neměl

Ř íká se, že pokrok neza-
stavíme. Tradice je však

nutné dodržovat a ctít. Já
osobně si myslím, že svatý
Václav byl velmi vzdělaný

a učenlivý člověk a že
by s nějakým mobilním te-
lefonem neměl vůbec pro-
blém.

Kníže Václav žil v 10. sto-
letí a od té doby uplynulo již
tisíc let a my si po „Václavá-
ku“ vykračujeme s cihlič-
kami, do kterých každý jen
bezduše hledí. Při chůzi ne-
dáváme pozor na kolem-
jdoucí, dokonce ani na do-
pravu. Mobilní telefony za-
vinily mnoho dopravních
nehod, neboť řidiči jsou ne-
pozorní.

Předpokládám, že kníže
Václav by telefon používal
naprosto odlišným způso-
bem, než ho používáme my.
Možná by se také nechal
vtáhnout různými trendy
a hity do světa Facebooku či
Twitteru, ale rozhodně by se
nevyjadřoval stylem: Ta rů-
žová kabelka je absolutně
boží! jako se nyní vyjadřuje
polovina dívek na interne-
tu.

Na druhou stranu, co kdy-
bychom poslali pár mobil-
ních telefonů do 10. století?
Poradil by si malý Vašík
s podivnou svítící krabič-
kou? Jako každé dítě by ji
nejprve všude vyválel
a omlátil s očekáváním, že se
něco stane. Nestalo by se vů-
bec nic, protože telefon by
byl rozbitý. Kdyby ovšem

uměl číst, což tuším uměl,
přečetl by si k onomu podiv-
nému přístroji manuál, kte-
rý je u každého telefonu. Ne-
vidím jediný důvod, proč by
svatý Václav neuměl s mo-
bilním telefonem.

Určitě by ho využíval
mnohem chytřeji, než jej vy-
užívají někteří jedinci z pří-
tomnosti. No jen si to před-
stavte, že se díváte na video
z 10. století v neuvěřitelném
rozlišení, čistým zvukem
a natáčí ho sám Václav!
A protože byl stále na
cestách, jeho blízcí by určitě
ocenili rychlý rozhovor přes
mobil místo poslů, kteří se
dostaví s velkou časovou
prodlevou, neaktuálními
informacemi a pocity. Mohl
by nafotit krajinu Čech
a Moravy v prvním tisíciletí
a my bychom měli přesné
údaje o poloze různých vý-
znamných nalezišť.

Bylo by to skvělé umět
cestovat časem a zkusit Vác-
lavovi dát mobil do ruky
a pozorovat jeho reakce. Ale
bohužel žádný člověk zatím
časovou trhlinu neobjevil
a my zůstaneme plní otázek:
„Co kdyby…“.

DagmarChlachulová,

Stř. škola hotelová Zlín, s.r.o.,

Dřevnická 1788, 76001 Zlín,

obory: hotelnictví, informační

technologie, podnikání
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