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V lednovém čísle Třebíčského zpravodaje, placeného radnicí, jsme si mohli přečíst článek, jak
říká sám autor, pro internetové fanoušky zajímavý, o statistikách webové mutace Zpravodaje. A
webový fanoušci si opravdu smlsli! Neznalost problematiky pana Krčmáře a ještě poté pouštění
hloupých informací do světa je tak trochu onanií. Webový fanoušek se pěkně pobavil, laik
žasnul!       Pan Krčmář se tetelí výsledkem, kdy web navštívilo několik tisíc čtenářů z různých
exotických zemí. Soudí tak podle statistik vyhledávače Google. Informuje nás, že se Třebíčský
zpravodaj čte nejen po celé EU, ale i v USA a exotických zemích typu Tuvalu, Kokosových
ostrovech, Niue, Trinidadu a Tobaga či dle koncovky .su, která patří dnes již neexistujícímu
Sovětskému svazu, i v Rusku. Pokud by pan Krčmář vyvinul jen trochu aktivity a „zabral“ se do
problematiky, zjistil by například, že domény některých zemí jsou celosvětově dostupné a mezi
nejčastější patří právě .cc (Kokos. ostrovy) a .tv (Tuvalu). Je to z důvodu obsazení
nadnárodních domén typu .com, .net aj. Pokud někdo chce doménu např. www.cafeshop , tak
standardní domény typu .com, .eu, .net jsou obsazené, nicméně .tv je volná a mohu si ji za pár
stokorun koupit. Mimochodem, 
www.trebic.tv
také není volná. Podle pana Krčmáře by to mohlo znamenat, že Třebíč je město na Tuvalu!
Pokud pan Krčmář sledoval Superstar, mohl vidět odkaz na 
www.superstar.tv
, a tato soutěž také neprobíhala na Tuvalu. Dále by možná jeho optimismus vypršel, kdyby pan
věděl něco o používání různých druhů anonymizérů. Tedy prográmků, díky nimž brouzdám
anonymně po internetu a místo mojí IP adresy a lokalizace .cz se majiteli stránek právě ukazuje
např. lokalizace z exotických zemí, či „jen“ z Německa. Využívají to samozřejmě lidé, kteří
nelegálně stahují data a nechtějí být lehce dopadeni, či lidé kteří nechtějí být odhaleni jako
konkurence, která si prohlíží jejich stránky. Potom statistiky vypadají velmi zajímavě a exoticky,
ale přitom se na stránky dívá soused, který nechce být odhalen, protože oficiálně ho moje
stránky nezajímají.
Takže pane redaktore, děkujeme za pobavení, hned jsme si představili, jak je vám blaho, že
vaše stránky čtou lidé na ostrovech. Možná jste i od starosty dostal pochvalu. No od fanoušků
internetu ji asi nedostanete, ba co víc, jste pro smích!
Jan Zeman
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