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Žila byla jedna holčička, jmenovala se Karkulka. Ta 
holčička nejvíce ze všeho nosila kabátek s čepečkem 
červené barvy, a proto jí podle toho říkali Červená 
Karkulka.

Jednou, zrovna když byl nádherný slunečný den, 
měla babička Karkulky narozeniny. Maminka ne-
byla ráda, že Karkulka jen sedí doma a kouká se na 
internetu na videa a hraje tam hry. Proto Karkulce 
navrhla, ať jde babičku navštívit. Společně připravily 
košíček dobrot a zabalily i nový chytrý telefon jako 
dáreček, aby si mohly s babičkou nejen volat a psát 
zprávy, ale také se vidět přes videohovory.

O Červené Karkulce 
a vychytralém vlkovi
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Karkulka před cestou ještě mamince slíbila, že babičku s novým mobilem naučí 
zacházet a hned pak společně mamince zavolají, načež Karkulka s chutí vyrazila 
nejkratší cestou k babičce rovnou přes les.
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Během cesty si psala se svojí novou kamarádkou z internetu. Tuhle kamarád-
ku neznala ani ze školy, ani ji nepotkávala venku na hřišti, zkrátka se nikdy 
neviděly. Podle fotky na internetu byla stejně stará jako Karkulka a opravdu 
dobře se s ní povídalo.

Jenže ve skutečnosti byla kamarádka, se kterou si celou dobu Karkulka psala, 
starý vlk. On jenom na internetu předstíral, že je mladá dívenka. Od Karkulky 
zjistil, kde babička bydlí, že je doma sama, a už čeká na Karkulku s čerstvou 
domácí limonádou. Vlk proto na nic nečekal a rovnou pelášil do babiččiny 
chaloupky.



Babička se Karkulky nemohla dočkat, pro-
to taky vlkovi hned po zazvonění otevřela. 
Byla natolik překvapená, že před ní nestojí 
Karkulka, že se ani nestačila bránit nebo 
volat o pomoc.

Vlk jen zamlaskal a babičku spolkl.

Pak se vlk převlékl za babičku, uvelebil 
se v její posteli a koukal do mobilního 
telefonu. „Babičku jsem již snědl a teď si 
počkám na Karkulku, tak jen pojď, pojď, 
už se mi sbíhají sliny,“ říkal si.

Karkulka za chvilku zaklepala na dveře a vlk ženským hlasem povídá: „Kar-
kulko, jen pojď dál!“

Karkulka vešla, pozdravila babičku a popřála jí všechno nejlepší k narozeninám. 
Hned si všimla, že má babička nový telefon. To Karkulku překvapilo, vždyť jí 
přeci nesla nový od maminky. Tak se zeptala: „Jé, babičko, jak to, že už máš 
nový telefon?“ Vlk na to odpověděl: „To abych měla tak dobrý telefon jako 
ty.“ A Karkulka nato: „A babičko, proč máš tak velký displej?“ Vlk odpověděl: 
„To abych lépe viděla ty fotky, co mi budeš posílat.“ Karkulka se dále zeptala: 
„A kolik máš v tom mobilu volného místa v paměti?“



Vlkovi za mobilem se zaleskly zuby, vyskočil z postele a zavrčel: „Hodně vol-
ného místa v paměti mám, ale v žaludku ještě víc! Babičku už jsem snědl a ty 
se mi tam také vejdeš.“

Hned pak skočil na Karkulku a spolkl ji také.

Naštěstí se s babičkou kamarádil i myslivec. Věděl, že má zrovna narozeniny, 
a tak ho napadlo babičku navštívit a popřát jí hodně zdraví a štěstí. Když při-
šel k chaloupce, udivilo ho, že je otevřeno dokořán. Potichu dovnitř nakoukl 
a spatřil spícího vlka s vyvaleným břichem. Napadlo ho raději babičce zavolat 
a zeptat se, jestli o této divné návštěvě ví. Když babičce zavolal na mobil, k jeho 
zděšení se vyzvánění ozývalo z obřího břicha spícího vlka.

Na nic nečekal, břicho rozřízl a babičku s Karkulkou zachránil. Společně poté 
objevili vlkův mobil a Karkulce došlo, že si celou dobu nepsala s kamarádkou, 
ale s vychytralým vlkem. Babička s Karkulkou myslivci poděkovaly a Karkul-
ka slíbila, že si na internetu bude psát jen s dětmi, které opravdu zná, a které 
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osobně viděla. Společně se potom poradili o tom, co udělají s vlkem. Myslivce 
napadlo naplnit vlkovi břicho různým harampádím a pak ho opatrně zašít. Vlk 
si přece chtěl nacpat žaludek, tak ať má, co chtěl.

Když se vlk probudil, měl obrovskou žízeň, proto rychle utíkal k blízkému ryb-
níku se napít. Když pil, těžké harampádí ho převrhlo do vody a táhlo ke dnu.

Jednoduše se za svůj podvod dostal pod vodu. Nikdo od té doby vlka neviděl, 
ale jestli se utopil, to se také neví…
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Milí čtenáři Kyberpohádek,

ptají se Vás děti na počítačové termíny v Kyberpohádkách? V této kapitole „první pomoci“ jsme pro 
Vás připravili velice stručné a základní vysvětlení odbornějších pojmů.

O Červené Karkulce
Chytrý telefon (smartphone). Nejrozšířenější verze mobilního telefonu. Kromě volání a psaní 
SMS zpráv umožňuje prohlížet obsah internetu, sociálních sítí, fotit fotky, nahrávat videa, hrát hry, 
využívat navigaci a mnoho dalšího – užitečného i zábavného. Chytré telefony se od sebe liší vnitřním 
(operačním) systémem, velikostí displeje, funkcemi a výbavou.
Zdroj. Wikipedie, www.alza.cz

Videohovor. Druh telefonního hovoru, kdy se jeho účastníci vzájemně nejen slyší, ale i vidí na displeji 
(obrazovce) svých mobilních telefonů nebo počítačů. Tuto možnost ocení zejména lidé, kteří jsou dale-
ko od domova, od dalších členů rodiny, přátel nebo spolupracovníků. Videohovoru se mohou účastnit 
dva i více účastníků. K jeho uskutečnění potřebují stejnou aplikaci (program) umožňující vzájemný 
přenos dat.

Povídat si přes internet (vysvětlit Messenger či WhatsApp). Chytré telefony, tablety a osobní 
počítače umožňují různé způsoby komunikace svých uživatelů s ostatními. Dva nebo více účastníků si 
mohou mezi sebou psát textové zprávy či posílat fotografie. Na svém zařízení pak v časové po-
sloupnosti (chronologicky) vidí zprávy, které napsali a odeslali oni sami, a zprávy, které od druhé osoby 
(osob) sami obdrželi. Lidé mohou mezi sebou prostřednictvím těchto zařízení rovněž jen mluvit jako 
při klasickém telefonním hovoru. Také lze uskutečňovat videohovor, kdy se účastnici vzájemně navíc 
i vidí na obrazovkách svých zařízení. Aby spolu mohla jednotlivá zařízení komunikovat, potřebují mít 
v sobě nainstalovanou stejnou komunikační aplikaci (např. WhatsApp, Viber, Messenger, Signal apod.)

Vysvětlivky



Poděkování patří zejména tvůrčímu týmu Centra kybernetické bezpečnosti, z. ú.

Jmenovitě:

• Tomášovi Müllerovi a Petrovi  Jiráskovi za ideový koncept, scénář a texty.
• Tomášovi Müllerovi, Danielovi Kočímu, Marianě Vrbíkové, Petře Sobkové a Markovi Vrbíkovi za 

textové provedení.
• Marianě Vrbíkové a Heleně Švomové za výtvarné provedení.
• Danielovi Kočímu a Davidovi Vlčkovi za produkci a finální grafickou úpravu.
• Vladkovi Trešlovi a Petrovi Jiráskovi za zpracování vysvětlivek.
• Dianě Burdové z Linkin Sphere, Michale Radotínské, Petře Sobkové a Vladkovi Trešlovi za zpracování 

metodických listů.

Projekt Kyberpohádek podpořila řada významných organizací. Poděkování patří zejména Národnímu 
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Vojenskému zpravodajství, Velitelství kybernetic-
kých sil a informačních operací Armády České republiky, České pobočce AFCEA, Pracovní skupině 
kybernetické bezpečnosti AFCEA, Univerzitě obrany a Českému vysokému učení technickému v Praze.

Děkujeme.

V Praze dne 30. 6. 2022

 Josef Strelec
 ředitel, Centrum kybernetické bezpečnosti, z. ú.

PODĚKOVÁNÍ



Vodafone podporuje bezpečné chování dětí na internetu a výchovu kybernetické 
bezpečnosti. Tipy, jak na to, najdete na vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi.  

Tam si také můžete tuto knihu prolistovat v elektronické podobě.




