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představení CD skupiny

S

Win XP

voje první CD s názvem Touha vě- začali chodit do hudebky a od té doby kapela
řit pokřtila v sobotu 12. března funguje“, říká bubeník kapely Ondra Filipi.
2011 sebranická hudební rockpopo„Naším cílem je šířit křesťanství formou
vá skupina Win XP ve farním klubu moderní hudby,“ dodává.
„Naše písničky jsou převážně o Bohu
Stodola.
Hudební formace, kterou tvoří šestice klu- a o tom, jaký k němu mají vztah mladí lidé.
ků navštěvujících dosud základní školu, vznik- Například v písni Cesta se zpívá o dvou cesla před třemi roky na podzim. Na začátku se tách, ze kterých má mladý člověk na výběr.
jmenovali JoJo Band. „Skupinu jsme založili Jedna cesta ta je lehká, ale na jejím konci nás
díky tehdejšímu salesiánskému přednovicovi nečeká nic dobrého. Druhá cesta je sice těžJardovi Růžičkovi, který nás tady v Sebrani- ká a plná zkoušek, ale na konci nás čeká prácích na faře učil hrát. Poté, co odešel, jsme voplatná odměna“, vysvětluje kytarista sku-

piny Jakub Jílek a dodává, že je pro Win XP
skládá Ondra Filipi.
Na otázku, co znamená název, odpověděl
další kytarista Honza Filipi:
„Mnoho lidí se nás ptá, jestli náš název nesouvisí s Windows (úsměv). Ale není tomu tak.
Název se skládá ze slova win, což je anglicky
vítězství. X a v něm napsané P znamená Kristus a dohromady vzniká – Kristus vítězí. CD
si můžete poslechnout na www.bandzone.cz/
winxp nebo zadejte na facebooku „win xp“.
Autor: otec Radek Gottwald
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WinXP:
Ondra Filipi (9. tř.) bicí
Pepa Drobný (8. tř.) basa, zpěv
Štípek Jílek (8. tř.) klávesy, zpěv
Jakub Jílek (9. tř.) kytara
Honza Filipi (7. tř.) kytara
Zdenda Křivka (8. tř.) kytara

mít hodně peněz, jiný úspěch zakládá na profesionální fotbalové kariéře. V dnešním díle naší rubriky
se můžete dočíst třeba i o tom, že
úspěch není vždy jen otázkou peněz, ale třeba i přežití.

Nekonečný
komiks

Nejúspěšnější

Ucítil jsem poklepání na rameno.
Tatínek! Věděl jsem, že je zle. Takřka
jsem zkameněl.
„Vašku!“ vyzval mě tatínek.
Otočil jsem se a nasadil jsem vítěznou masku. Přitom jsem pozvedl kořist
před tatínkovy oči. On však uhnul pohledem a zadíval se na mne. Nyní jsem
sklopil oči zase já. Uši jsem si však zacpat nemohl, a tak jsem slyšel klidnou
tatínkovu otázku: „Dal jsi tomu ptáčkovi život?“
„Ne,“ odpověděl jsem zdrceně.
„Když jsi mu nedal život, tak proč
mu ho bereš?“
Čekal jsem úder tvrdou tatínkovou
dlaní, ale nestalo se nic. Nebylo ani třeba. Mrštil jsem prakem do výšky, aby
dopadl do nejhustšího porostu. Vrabečka jsem pochoval a jeho hrob označil výrazným křížem.
Před dvěma měsíci prošel Prahou
Pochod pro život – pochod s bílými
kříži. Můj kříž z vrabečkova hrobu by
se do průvodu hodil. Věřím, že příští
rok budu pochodovat taky.

Autor: Josef Lavička zdroj: kniha Guinness World Records 2007
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ení tomu tak dávno, co hodně
kluků toužilo mít dobrý prak.
Také já jsem se vydal do lesa,
abych našel pevný a přitom
lehký samorost ve tvaru písmen V či U.
Trvalo to několik hodin, než jsem zajásal
a držel v rukou větev, která se mi zamlouvala. Gumu i kůži jsem už měl, a tak jsem
zanedlouho začal trénovat.
I když můj prak byl zcela odlišný od
nástroje krále Davida, chtěl jsem dosahovat podobných výsledků jako on. A tak zatímco mnozí kluci napodobovali fotbalisty
či atlety a snili o olympijském vítězství, já
jsem trpělivě a stále znovu vkládal kamínky
do svého praku.
Konečně jsem se cítil být vycvičeným
střelcem. A protože mě na souboj nevyzval
žádný „Goliáš“, tak jsem si vybral za terč
vrabce. Zaklekl jsem a zamířil. Byl jsem tak
uchvácený lovem, že jsem si nevšiml přicházejícího tatínka.
Vrabec padl a já jej běžel vyhledat
v travnatém porostu. Za chvíli jsem držel
v dlani ještě teplé tělíčko nezbedného opeřence a nadýmal jsem se pýchou.

Milí ministranti, blíží se konec školního roku a rodiče se budou dívat
na vaše vysvědčení, které jim řekne něco o tom, jak moc jste byli ve
škole úspěšní. Úspěch je relativní
veličinou. Pro někoho je úspěchem

Začneme zlehka. Mnozí z vás
určitě mají rádi komiksy a mrzí
je, že každý příběh někdy končí
a další pokračování už nepřichází, nebo přijde až za dlouhý čas.

Komiks „The Dandy“ vydávaný
v USA vychází nepřetržitě každý
týden už od 4. prosince 1937. Až
do začátku tohoto měsíce tak
tohoto komiksu s neoholeným
kovbojem Desperate Danem
v hlavní roli vyšlo podle propočtů téměř 4000 čísel.

Úspěch
predátora

Že může být úspěch otázkou přežití? Ano. Pro všechna dravá zvířata je to, zda
se jim podaří ulovit potravu,
životně důležité. Nejúspěšnější jsou v tomto ohledu psi
hyenovití (Lycaon pictus), jejichž úspěšnost při lovu činí
50–70 %. Jedná se o největší procentuální úspěšnost
mezi všemi savci. Psi hyenovití sami nejsou tak velcí, ale
loví zvířata až dvakrát větší
a jsou často schopní pronásledovat svou kořist až do jejího úplného vyčerpání.

Život za zvuku akordů

Bach, Beethoven, Mozart. To jsou velikáni světové hudby
a jejich veleúspěšné skladby se hrají na celém světě dodnes.
Žádný z nich jich však nenapsal tolik jako Georg Philipp Telemann (1681–1767). Tento německý skladatel totiž složil hudbu ke 12 kompletním mším, 78 mším pro zvláštní příležitosti.
Dále zkomponoval 40 oper, 600–700 orchestrálních suit a 44
pašijí, k tomu psal navíc ještě koncerty, sonáty a další komorní skladby. Množství jeho hudebních úspěchů je dáno i tím, že
žil na tehdejší dobu velmi dlouho a hudbu skládal neustále.

Sezame,
otevři se!

Kromě světoznámých Oskarů udílených
každoročně nejlepším filmům existuje i cena
pro nejlepší seriály – cena Emmy. Nejúspěšnějším seriálem podle cen Emmy je seriál
s názvem Sesame street. Tento dětský seriál,
v Česku vysílaný pod názvem „Sezame, otevři
se!“, získal do roku 2005 celkem 101 cen Emmy.

Co je vlastně úspěchem?
Pokud jste se dočetli až sem, víte, že
v dnešním světě je za úspěch považováno
leccos. Slýcháme o úspěšných fotbalistech, hudebních skladatelích, podnikatelích, úspěšná mohou být zvířata, úspěch
může mít i komiks nebo seriál. Někdy
je nám ale pravý úspěch skrytý. Úspěchem totiž nejsou jenom peníze, schopnost uživit se či sláva. Důležité je hlavně
štěstí. Proto, i když si myslíme, že jsme

Učitel oznamuje žákům: „Žáci,
nezapomeňte se dnes v 17:48 hodin dívat na zatmění slunce.“
Jeden žák se ozve: „A na kterém
programu, prosím?“
Láďa Samek

úspěšní, je dobré se ptát sami sebe, zda
jsme i šťastní. Největší štěstí totiž někdy
spočívá v umění služby a lásky k druhým.
Například Matka Tereza nevlastnila žádné peníze, a přesto byla opravdu šťastná. S tímto uměním, totiž s Boží pomocí, podle jejího vzoru získáme jistě ten
největší úspěch – věčný život s Bohem,
který přišel na zem sloužit a milovat.

