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 Co bylo 

Etiketa v běžném životě - SMS
Od nejmenovaného dospělého klienta jsem dostal sms:
„Je dneska karate?“. Omlouvám se, že Vás zdržuji
takovou elmentární samozřejmostí, ale praxe ukazuje,
že samozřejmé věci je potřeba připomínat: 1.vše je na

internetu a všichni moji žáci mají díky této vymoženosti
úplné aktuální informace, 2.když něco chcete Vy, tak mi
zavolejte a nenuťte mě odepisovat a 3.také se podepište
a přidejte zdvořilostní slůvka. Je to slušnost a etiketa.

Etiketa v běžném životě – e-maily
V lednu jsem rozeslal fotky a videa z naší pěkné akce,
kde jsme se vozili na dvoukolových vozítkách Segway.
Akci laskavě dotovala firma ALFA FOOD s.r.o. a já jsem
se snažil mezi organizací akce udělat co nejvíce fotek a
krátkých filmů pro Vás na památku. Po čase jsem fotky
roztřídil a každému jsem vybral a odeslal fotky, někde i

minividea týkající se daného adresáta. Byl bych příště
rád, kdybyste mi za tu ochotu, kterou jinak pro Vás
dělám rád a beru ji jako samozřejmou službu, přece
jenom odpověděli na e-mail alespoň v duchu, že jste
fotky v pořádku obdrželi. Ono to přece jenom dá dost
práce a chci mít jistou, že fotky našli svého majitele.

Neomezené volání není neomezené
Silný je ten, kdo je připravený aneb sebeobrana v běžném životě
T-mobile nabízí tarif Grand PLUS. Za 3.990 Kč
neomezené volání zdarma do všech sítí v jakýchkoli
časech. Mám hned první poznámku: za 3.990 Kč
měsíčně to není zdarma. Nejmenším písmem v letáku
se dočtete, že maximální délka volání zdarma je
z technických důvodů omezena na 10.000 minut
měsíčně, poté minuta stojí 2,90 Kč/min. Já Vám to
přeložím do češtiny. Nemůžete volat neomezeně, ale
5,5 hod denně. Kdybyste teoreticky volali neomezeně,

museli byste si měsíčně připlatit 85.000 Kč. A to počítám
technické přestávky mezi vytáčením a spojením. Běžný
smrtelník asi nesedí na telefonu 5,5 hod denně, ale
dovedu si představit firmy s vícesměnným provozem,
jejichž podnikání je na telefonování založeno. Ještě
zdravotní poznámka: minimalizovat hovory na ucho a
využívat hlasitý odposlech. Takže závěrem: tady máte
příklad reklamní nabídky s pravdou jen 23%. A to Vás
může stát 1.020.000 Kč za rok. Ale i kdyby polovinu !



Jak se porušují smlouvy
Silný je ten, kdo je připravený aneb sebeobrana v běžném životě
Po nesčetném přemlouvání jsem uzavřel s T-mobilem
smlouvu na 24 měsíců Přátelé síť nesíť. Tarif umožňuje
za 750 Kč měsíčně neomezené volání na 5 čísel bez
ohledu na sít a 5 změn/měsíc. 9 měsíců před vypršením
smlouvy T-mobile omezil volání na ostatní operátory na
300 minut měsíčně - moje poznámka: to je pouhých 10
minut denně ! A většina mých Přátel jsou právě u jiných
operátorů. Odkázal se na Všeobecné podmínky, které
se mohou kdykoliv měnit. V přiložených Všeobecných
podmínkách mé smlouvy není žádné upozornění na

možnou změnu mého tarifu. Naopak se zde hovoří, že
pokud někdo zneužije volání, rozhodně nebudou
vyvozena opatření plošně. Až v dalších, po čase
vydaných Všeobecných podmínkách na internetu, Tmobile změnil jednostranně tarif Přátelé síť nesíť. Podle
mě jsou Všeobecné podmínky obecné věci platné pro
všechny tarify dohromady. Každý tarif je však jedinečný
a upravený ve smlouvě. Takže už téměř rok bojuji
s úřady. A politici slíbili pomoc, ale mlčí. To jen pro Vaši
informaci, že musíte být opatrní, když žijete v džungli.




 Co bude 

Kdo pomůže trénovat o prázdninách ?

Jako bonus zařizuji tréninky také o letních prázdninách
jednou týdně na krásném umělém hřišti vedle ZŠ Jana
Palacha a to zdarma. Obrázek je z loňska. Protože se
budu snažit tento rok získat lázně, obracím se na
dospělé karateka nad 18 let, kteří mají alespoň zelený
pásek, aby se mi předběžně nahlásili, zda by byli
ochotni vést nějaký trénink. Udělal bych potom rozpis,
kdo kdy vede tréninky. Samozřejmě bychom se
společně poradili a vytvořili tréninkovou přípravu spolu.

Tvořivosti se meze nekladou, část tréninku může být
atletická, gymnastická, jiný druh bojových umění, tai-chi,
mohu půjčit i trampolínu a můžete dělat i exhibiční fotky,
které tolik potřebujeme pro propagaci. Takže přátelé
nahlaste se, naše síla není jenom v mé pevné ruce a
erudici, ale také ve společném úsilí. Ještě pro pořádek,
tréninků o prázdninách se mohou zúčastnit pouze
držitelé alespoň bílého pásu, bez ohledu na věk.
Docházka na tréninky o prázdninách se také boduje.

Nová sekce na našich vebových stránkách
Na našich internetových stánkách je úplně vpravo nová
sekce „Politika“. Je to spíše sekce pro dospělé klienty a
rodiče dětí, kde bych mohl postupně sdělovat některé
mé názory, mé písemné práce, moji činnost, spory.
Sekce má dvojí význam. Jednak můžete sledovat moji
činnost z jiných oblastí a třeba mě poradit, jednak
potřebuji někam odkazovat na materiály lidi, se kterými
jednám o jiných věcech z občanského života a nechci

vytvářet novou internetovu adresu. Osobně si myslím,
že každý pokud mu to čas dovolí, by se mohl nezištně
trochu podílet na práci pro druhé. A také kontrolovat
státní správu a politiky jestli činí jak činit mají. Já
přenáším karate do života, kde je třeba být také
neustále ostražitý, být připraven k boji a je-li třeba, tak
bojovat. Čestně, ale nekompromisně. Já vím, že moudří
už jsou unavení a bez iluzí, ale kdo to udělá za nás ?
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