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BiBLiCKá (PRONá)sLeDOVáNí
Pokud bychom hledali slovo „sledování“ nebo obecně slova 
s  kořenem „sled“ v  Bibli, budeme velmi úspěšní. Tento kořen 
se vyskytuje hned ve 401 biblických verších. Za zmínku sto-
jí také to, že ve Starém zákoně někdo někoho „pronásledoval“ 
mnohem častěji než v  Novém zákoně (126 vs. 43 výskytů). Po

kud mluvíme o  pronásledování, sledování či následování, mu-
síme zmínit osobnost sv. Pavla. Ten totiž v  rámci svého živo-
ta všechna tato příbuzná slova propojil. Nejprve pronásledo-
val křesťany a  vzápětí byl Pánem Bohem „sledován“ na pouš-
ti, obrácen a  vyzván k  následování pravé křesťanské víry :-).

Adam byl smutný, že Velikono-
ce budou ve farnosti prožívat 
bez jejich pana faráře, který je 
nemocný a z léčebny se vrátí až 
v půli května. i tak se však těšil 
už na páté svátky Ježíšova umu-
čení a  vzkříšení, které prožije 
u oltáře jako ministrant.

Na hod Boží velikonoční večer pak napsal 
mail svému panu faráři.

Otče Bohumile, zdravím Vás já i celá naše 
rodina a přejeme Vám úplné uzdravení.

Měl jsem strach, jak to bez Vás u  oltáře 
zvládneme, ale otec Václav byl skvělý. Dělal 
všechno tak, jak jsme zvyklí, a  tak to bylo 
bez nervů. 

Dneska jsem se vracel z  kostela šťastný. 
Otec nám řekl, že máme tuto radost předat 
druhým. Na kraji naší ulice jsem potkal Radi-
ma. „Co se směješ?“ zeptal se mě.

Chtěl jsem vyznat Krista, a tak jsem odpo-
věděl: „Jdu z kostela a bylo tam moc fajn.“

„Jo?“ odpověděl a  vytáhl mobil, aby se 
pochlubil novou hrou.

Sousedka pracovala na zahradě. Pozdravil 
jsem ji a popřál hezké Velikonoce.

„Na to já už nevěřím,“ odpověděla mi 
a musel jsem obdivovat její kytky.

Doma jsem řekl mamince, jak jsem dopadl 
se svou evangelizací. 

„Zajdi za paní Veselou a popřej jí krásné 
Velikonoce.“

Mail panu faráři
Vím, že jsem se na to ušklíbl. Dokonce jsem 

měl chuť říct, ať si tam jde maminka sama. 
Ale pak jsem si vzpomněl, jak nás měla paní 
Veselá ráda, když jsme k ní chodili na návště-
vu. A tak jsem se za ní hned po obědě vypra-
vil. Když jsem k ní přišel, byla sama. Vyhrabá-
vala z kamen popel, aby si trochu přitopila. 
Namáhalo ji to, a  tak jsem se toho ujal já. 
Přitom jsem jí povídal, jaké to bylo v kostele. 

Ona poslouchala a skoro se mazlila s berán-
kem, kterého jsem jí přinesl. Když už v ka-
mínkách hořelo, rozkrojila beránka, nalila do 
dvou hrnků čaj a nabídla mi pohoštění. 

Pane faráři, představte si, že jsem se vracel 
domů až za dvě hodiny. Teď už chápu, proč 
tak rád chodíte za nemocnými. 

už se na Vás moc těším, 
Váš ministrant Adamjá
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Sledování
Josef Lavička

Milí kluci,
častou psychickou nemoc představuje v  dnešním světě 

„paranoia“, nebo pěkně česky „stihomam“. Jedná se o poru-
chu, při níž trpí konkrétní osoba iracionálním pocitem, že ji 
někdo sleduje nebo pronásleduje, cítí se ohrožena. Navzdo-
ry tomu, že paranoidní chování je psychickou poruchou, si 
musíme přiznat, že v dnešním digitálním světě mohou být 
náš fyzický pohyb i naše virtuální činnost na internetu často 
nevědomky monitorovány všemožnými kamerami a jinými 
špionážními systémy. Jedná se v první řadě o naši bezpeč-
nost. Ale i  bezpečnostní prvky mohou být někdy zneuži-
ty. Zajímavosti o fenoménu sledování si představíme právě 
v dnešním dílu rubriky „nej“.

MiNiRAKeTA
Ke špionáži a  sledování se dnes využívá 
i  vesmírný prostor. Jak ale zůstat v  utaje-
ní, když rakety a  vesmírná tělesa dosahují 
obrovských rozměrů? Nejmenší robotický 
kosmický letoun byl zkonstruován v  uSA 
pod názvem X-37B. Tento bezpilotní rake-
toplán je dlouhý 8,9 m a dosahuje rozpětí 
křídel 4,5 m. Poprvé byl použit v roce 2010, 
kdy měl podle expertů během sedmiměsíč-
ní kosmické mise rozvinout ve vesmíru pod-
půrné vojenské systémy.

CRACKeR Z RuMuNsKA
hackerství představuje typický příklad nelegálního sledování, kdy se hackeři (nebo přes-
něji řečeno crackeři) prolomením různých bezpečnostních opatření dostanou k tajným 
informacím či heslům a mohou je zneužít. V roce 2015 byl na prvním místě mezi nejhleda-
nějšími hackery podle FBI Nicolae Popescu. Tento Rumun byl obviněn ze spiknutí, praní 
peněz a falšování pasů a na jeho dopadení byla vypsána odměna ve výši 1 milionu dolarů.

ZPRAVODAJsKá sLužBA
Pokud mluvíme o  zpravodajských službách, 
nemáme na mysli novináře. Jedná se o orga-
nizace, které mají za úkol zjišťovat informace 
z oblasti mezinárodní ekonomiky, diplomacie 
a vojenství. Největší a nejutajenější zpravodaj-
skou službou na světě je Národní bezpečnost-
ní agentura uSA (NSA). Odhaduje se, že jen 
v centrále této agentury ve Fort Meade v Ma-
rylandu pracuje 38 000 zaměstnanců.

BANKOMATOVí BANDiTé
Dosud největší bankomatový podvod byl pro-
veden v květnu roku 2013. Lupiči tehdy ukradli 
45 milionů dolarů (více než 1 miliarda Kč) bě-
hem několika hodin. A to díky tomu, že se jim 
podařilo prolomit do databáze předplacených 
kreditních karet. Celý zločin byl proveden tak, 
že zloději na dálku porušili výběrové limity, vy-
tvořili přístupové kódy a následně informovali 
po internetu šéfy tzv. výběrčích skupin, kte-
ré tak mohly vyčerpat bankomaty na různých 
místech světa.
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Ve škole:
„Jirko, proč se tak hloupě usmíváš?“
„Napadla mne jedna moc chytrá myšlenka!“

Žáci měli za domácí úkol napsat úvahu o tom, 
co považují za lenost. Druhý den učitel hodnotí 
práce, ale u jedné se pozastaví. Celá stránka je 
čistá, jen dole stojí napsáno: „To je lenost.“

„Pamatujte si, že žádná 
věta nezačíná tečkou,“ 
poučuje žáky učitelka. 

„Vážně? Tak to mají 
v  naší učebnici chybu. 
Píše se tam: Tečka je in-
terpunkční znaménko.“ Ilu
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