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Youtuber se brání zlodějům,
vyrobil třpytkovou bombu
Osmatřicetiletý
vynálezce
a popularizátor
vědy se snaží
přelstít
nenechavce.

Bývalý inženýr amerického
Národního úřadu pro letectví
a vesmír (NASA) Mark Rober,
který svého času pracoval na

robotickém vozítku Curiosity pro výzkum Marsu, strávil
půl roku konstrukcí „třpytkové bomby“ určené k potrestání zlodějů. Už několikrát mu
ukradli balíčky ležící u jeho
dveří. Pro výrobu důmyslného zařízení se rozhodl poté,
co policie sdělila, že jeho poslední případ nedokáže vyšetřit, přestože zloděje při krádeži zachytila kamera střežící
jeho domov.
Zařízení v krabici od reproduktoru Apple Homepod vy-

užívá čtyři chytré mobily, obvodovou desku a skoro půl kilogramu třpytek. Vše se aktivuje, jestliže zloděj krabici
otevře. Zároveň tento okamžik zachytí kamery a mikrofony v mobilech.
Třpytky jsou v nádobě, ve
které se roztočí ventilátor,
když se krabice otevře. Výsledek doplní páchnoucí sprej
zamořující ovzduší každých
třicet vteřin.
Balík adresovaný Kevinu
McCallisterovi – což je jméno

chlapeckého hrdiny filmu
Sám doma – nechává Rober
na verandě. Několikrát už byl
ukraden a poté znovu nastaven, aby opět „vybuchl“. Pokaždé od něj zloději utekli
anebo jej vyhodili, ale to už
byli pokryti třpytkami. „Bombu“ pak její majitel snadno
nalezl, neboť pohyb zařízení
monitoruje systém GPS.
Rober, který se nyní živí
jako youtuber, samozřejmě
o všem natočil video, které
už zaznamenalo přes jedena-

dvacet milionů zhlédnutí. Internetový obchod Amazon
oznámil, že spolupracuje
s policií v americkém státu
New Jersey na potírání krádeží balíků. Policisté nastražili
falešné zásilky vybavené zařízením, které je umožňuje vystopovat, a zabudovali skryté
kamery do domů v oblasti postižené podle Amazonu a dostupných údajů o místní kriminalitě krádežemi. Jeden
z těchto balíčků byl ukraden
během tří minut. Č TK

Zprávy krátce

Sorose vyhlásili
osobností roku
Osmaosmdesátiletý americký finančník maďarského původu George Soros
je podle výběru britského
listu Financial Times osobností letošního roku.
Prestižní noviny jej ozna-

čily za praporečníka liberální demokracie, která je
v obležení populistů. Miliardář se narodil jako
György Schwartz v roce
1930 v Budapešti. V minulosti byli osobnostmi roku
zvoleni třeba prezident
Donald Trump či kancléřka Angela Merkelová.

Četli zprávy
diplomatů EU
Hackerům se tři roky dařilo získávat informace z diplomatické komunikace
EU. Chybu odhalila společnost Area 1, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Č TK

Pytlák. Za trest se musí za mřížemi
dívat na kreslený film o kolouškovi

Soudce v americkém státě
Missouri odsoudil notorického pytláka k ročnímu pobytu
za mřížemi. Tam každý měsíc musí nejméně jednou
zhlédnout nejdojímavější
film historie, animovaný snímek Bambi ze studia Walta
Disneyho o kolouškovi, jehož
matku laň zabije lovec. Verdikt zpestřený tak zvláštním
trestem zaujal média.
„Jestli se Bambi dotkne
jeho citů a srdce, nebudu
s tím mít žádný problém,“
uvedl po vynesení verdiktu
prokurátor okresu Lawrence

Don Trotter. První vězeňskou
projekci soudce Robert George naplánoval odsouzenému
Davidu Berrymu na 23. prosince, tedy těsně před Vánocemi.
Strážci přírody v Missouri
mají podezření, že devětadvacetiletý Berry má spolu s otcem a bratry na svědomí nejspíše stovky jelenů, jimž po
ulovení odřízli hlavu.
„Jeleni byli nezákonně zabiti převážně v noci kvůli hlavě jako trofeji, zbývající část
těla ponechali na místě,“ vysvětlil prokurátor Trotter. Do-

dal, že Berryovi jen v posledních třech měsících roku
2015 zabili stovku jelenů, alespoň podle snímků, které si
pořídili na mobilní telefon.
V minulosti byl David Berry odsouzen za stejné delikty
k pokutám a právě si odpykával podmíněný trest. „Jde o sériové pytláky, kteří neberou
žádný ohled na zvěř ani na
pravidla lovu a nemají žádný
problém krást cizí majetek.
Vše je to o chtivosti a o sobectví,“ poznamenal Randy Doman z ochrany přírody ve státě Missouri. Č TK

Vzpomněli
na oběti

Více než stovka lidí včetně
řady příbuzných si včera
dopoledne na berlínském
náměstí Breitscheidplatz
připomněla oběti předloňského teroristického útoku
na zdejší vánoční trh. Atak
islamistického teroristy si
vyžádal 12 životů a na pět
desítek zraněných. Ke shromážděným, z nichž mnozí
dávali otevřeně najevo své
pohnutí, u památníku obětem krátce promluvil zdejší farář Martin Germer. AP

Kráska se vrátila do Manily
Čtyřiadvacetiletá Miss Universe 2018 Catriona Elisa
Grayová se včera vrátila z thajského Bangkoku do rodné
filipínské Manily. Na letišti ji vítaly stovky nadšených krajanů.
AP

USA. Urychlovače
palby nesmí užívat
Vláda Spojených států vydala
nařízení, které zakazuje používání urychlovačů palby.
Oznámila to mluvčí Bílého
domu Sarah Sandersová.
Zařízení označované jako
bump-stock umožňuje upravit poloautomatickou zbraň
na plně automatickou. Kdo
urychlovač vlastní, musí jej
nyní do 90 dní zničit nebo

odevzdat. Bump-stock loni
použil mimo jiné střelec, který zavraždil v Las Vegas osmapadesát lidí.
Proti urychlovačům palby
se loni po střelbě v Las Vegas
překvapivě postavila i Národní asociace držitelů zbraní.
Nyní však její mluvčí vyjádřila zklamání z podoby schváleného zákazu. Č TK

