Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!

„Co je nového na facebooku?“ zeptala se Terka sama sebe. Sedla si ke stolu, zapnula
počítač a pustila si facebook. Najednou se polekala: „10 zpráv na facebooku? Tolik za jeden
den jsem snad ještě nikdy neměla!“ Začala je jednu po druhé číst. Jedna zpráva zněla: „Proč
si mi to neřekla?“ Druhá byla: „To seš kamarádka, že si necháváš takové tajnosti?“ A další:
„Do toho bych nešla. Seš dobrá!“ A další zprávy byly ve stejném smyslu. „Co to má být?“
pomyslila si Terka a snažila se zjistit, co se děje. Psala si s kamarádkou a snažila se jí vysvětlit,
že o ničem neví. Nejprve jí kamarádka nechtěla věřit, a nakonec jí řekla, o co jde. „Cože? Já
jsem se do žádné soutěže krásy nepřihlásila!“ řekla v úžasu Terka, „Řekni mi prosím, jaká je
webová stránka té soutěže.“ Kamarádka jí poslala odkaz. Terka netrpělivě klikala myší a našla
znepokojivou věc. Na webové stránce Miss školy ČR našla svou fotku mezi fotkami účastnic.
Ale nenašla jen fotku. Byly tam i všechny důležité informace o ní, jako například jméno a
příjmení, místo bydliště, datum narození, e-mail a telefonní číslo. Snažila se to odstranit, ale
server ji opakovaně hlásil: „Odstranit příspěvek může jen zakladatel příspěvku.“ S tím nic
nemohla udělat. Pomyslela si, že to může být kdokoliv a že ho asi nedonutí, aby příspěvek
smazal.
Druhý den šla do školy se sklopenou hlavou. Už se to rozkřiklo, že se hlásí do soutěže.
Někteří ji obdivovali, jiní zatracovali. Všem říkala, že ona tam tu přihlášku neposlala, ale bylo
to k ničemu. V tom za ní přiběhla kamarádka: „Víš, co teď řekl Voráček?“ „Co?“ řekla Terka
znechuceně, protože si myslela, že to bude zase nějaká hloupost jako obvykle. „Prý on ti tam
poslal tu přihlášku do soutěže!“ téměř vykřikla. Terka na nic nečekala a šla za ním. „To ty si
to tam poslal?“ zařvala na něho. Nejprve zapíral, že o ničem neví, ale nakonec se přiznal.
„Udělal jsem to, protože jsem chtěl, aby škola vyhrála. Jsi nejhezčí holka ze školy. Tak ti to
moc nevadí, ne?“ odpověděl Voráček a čekal, že mu poděkuje. „Děláš si srandu? Ty si bez
mého vědomí zveřejnil mé osobní údaje a navíc i fotku! Víš, že na tebe můžu podat trestní
oznámení?“ začala mu vyhrožovat Terka. Jakmile uslyšel o trestu, začal se omlouvat. Že ho to
moc mrzí a že už to nikdy neudělá. Domluvili se, že když smaže příspěvek, ona na to
zapomene. „Moment!“ řekla Terka nečekaně, „odkud si všechny ty informace o mně vzal?“
„Vždyť to máš vystavené na facebooku,“ odpověděl jí Voráček s mírným podivením. Když
Terka přišla domů, okamžitě se podívala na internet. Už to tam nebylo a Terka si konečně
oddychla. Ale došlo jí, že tohle může udělat každý a že teď měla jenom štěstí. Zapnula
facebook a smazala své osobní údaje. Nechala si tam jen jméno.
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