Moje soukromí - nekoukat, nešťourat
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Soukromí je věc, kterou si každý ochraňuje, hlídá. A málokdo si jej nechá narušit
někým cizím. Jsou věci, které říkáme kamarádům a známým, ale jsou i takové údaje,
které bychom si měli nechat pro sebe, nebo by měly zůstat nanejvýš v rodinném
kruhu. V dnešní době nemůžete nikomu věřit, ani lidem, kteří vám říkají: „Slibuji!“, ani
počítači, který vám napíše: „Pro ochranu svých údajů napište svoje heslo.“
Nebezpečí zveřejnění osobních údajů hrozí takřka všude. Také Aničce se nevyplatilo
všechny svoje soukromé věci říkat kamarádkám. Anička je dívka, která nejenže byla
obětí zveřejnění osobních údajů, ale také obětí šikany.
Anička je důvěřivá dívka, která chodí do 9 třídy. Své kamarádce se svěřuje se
svými tajnostmi. Anička by však své nejbližší nikdy nepodrazila, je čestná a
spravedlivá. Největší zklamání v jejím životě jí způsobila osoba, od které by to však
nikdy nečekala. A právě to ji přimělo uvědomit si, že i nejlepší přítel vás může zradit.
Byla to její nejlepší kamarádka už od dětství - Pavlína. „Ahoj Pavli, tak co, jaký byl
včera trénink?“ říká Anička Pavlíně, když ji potká na náměstí: „Ále, běhala jsem
pořád tam a zpět a do míčku jsem se trefila párkrát, já se ten tenis snad nenaučím,“
odpověděla smutně Pavla. „Víš co, zajdeme si zítra zahrát na ty nové kurty u nás
v Dobřouškách, jo?“ navrhla Anička. „Tak dobře, zítra se tam setkáme ve tři,
souhlasíš?“ zeptala se Pavla. Anička souhlasila a Pavla s radostí pokračovala
v cestě domů. Anička si v tu chvíli neuvědomila, že zítra má schůzku se svým
přítelem. Pavlíně se nemohla už po celý den dovolat, a tak jejich setkaní zrušila až
další den těsně před třetí hodinou: „Už zase? Vždyť už je to několikátá schůzka,
kterou rušíš kvůli svému příteli. Na mě si už ani nenajdeš čas. Kde jsou ty společné
chvíle?“ začala se rozčilovat do telefonu Pavla. Pavla už byla natolik rozzlobená, že
si potřebovala vybít zlost. Šla domů a přihlásila se na Aniččin facebook. A protože jí
Anička říkala vše, včetně svého hesla, Pavla toho zneužila. Na facebook zveřejnila
poněkud lechtivé Aniččiny fotografie, objednala z internetu zboží v řádech
desetitisíců na Aniččinu adresu, a dokonce jí změnila heslo. Její kamarádky navedla,
aby se s Aničkou nebavily a všechna tajemství vyzradila. Když se to Anička
dozvěděla, byla v šoku a nešťastná. Proplakala dny a noci, dokonce jí na telefon
přicházely SMS od neznámých mužů, aby jim udělala služby, které si přejí,
samozřejmě za dobrý peníz. Pavla ani neváhala dát její kontakty a fotografie na
pornografické stránky na internetu. Ostatní kamarádky jí opovrhovaly, stály při Pavle.
Anička už s Pavlou nikdy nepromluvila a nikdy jí neodpustí.
Dnes už Anička ví, že osobní údaje jako jsou hesla, důležitá čísla, ale i údaje o
penězích, se nikomu neříkají. Také o některých neštěstích se nehovoří, protože

ostatní z toho mají buď radost, nebo je to vůbec nezajímá. Každý je strůjcem svého
štěstí, a je jen na vás, jak s tím naložíte. Nenechte ostatní, aby se vám šťourali
v soukromých věcech!

