
 

Ahojte, 
dnes sa Vám hlásime s naším strážcom Firewallom. Dnes je však nejaký 

veľmi utrápený a smutný. Nejak sa mu v posledných dňoch nedarilo a stal sa 

zajatcom svojich nešťastných rozhodnutí... 

Jedno arabské príslovie totiž hovorí, že: 

 

“Ak zamlčím nejaké tajomstvo, stane sa mojím zajatcom. Ak ho prezradím, 
stanem sa jeho zajatcom ja.. “ 

 

Firewall je inak veselá kopa a má veľa kolegov. Zažili už spolu (často aj s Vami) nemálo 

dobrodružstiev. Pri jednom z nich sa dozvedel kolegove tajomstvo, ktoré je nevyhnutné 

uchovať pre bezpečnosť počítačovej krajiny. Ako správne tajomstvo, aj toto malo zostať medzi 

nimi a nikto iný o ňom nemal vedieť. Nesmeli sa k nemu dostať žiadni špióni z vonku. Firewallu 

sa pár dní darilo. Tešil sa, že ho niekto považuje za dosť dobrého kamaráta na to, aby mu 

zveril tajnú informáciu. Rovnako bol pasovaný za kráľovského strážcu tajomstiev. Vytvoril si 

celý rad pascí a opevnení, len aby sa k jeho pokladu nikto 

nemohol dostať.  

 

Aj napriek premyslenému obrannému systému sa však veci 

vyvíjajú podľa jeho predstáv. Obrana krajiny je na oko 

nepreniknuteľná no neustále sa o jej bezpečie pokúšajú 

najrôznejší grázli. Jedného dňa sa medzi našu malú armádu 

votrie grázlik, ktorý si získa priazeň nášho hlavného strážcu. 

Firewall sa veľmi usiluje o kamarátstvo so spomínaným 

individuom, ale zaujať jeho pozornosť sa mu vážne veľmi nedarí. V snahe upútať jeho 

pozornosť mu vykĺzne kolegovo tajomstvo :( Z nevinného rozhovoru sa zrazu stane problém 

pre celú krajinu. :( 

 

Hoci sa Firewall snaží spraviť možné aj nemožné, aby svoj omyl udržal v tajnosti, po pár dňoch 

sa to ku kolegovi dostalo a veľmi sa nahneval… Nechcel už s Firewallom ani hovoriť…. 

 

Vaša úloha: 
Naprogramujte jeho príbeh a pomôžte mu dostať sa k 

šťastnému koncu. Osloboďte ho z jeho zajatia. Čo by 

mal Firewaill spraviť, aby sa kolega nehneval? Pokúste 

sa navrhnúť dobré riešenie; nebojte sa pri  

 

tom popustiť uzdu svojej fantázii.  

 

 

Tešíme sa na Vaše výtvory.  


