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Máte potíže s Wi-Fi
připojením? Nemusí to tak být.
Poraďte se s odborníky

Pokud chcete pátrat
po předcích, internet
je to pravé místo
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Honza Homola z Wohnoutů:
Být online je součástí naší práce
Skupina Wohnout
Kapelu Wohnout tvoří bratrská
dvojice Honzy a Matěje Homolových (oba kytara a zpěv), baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Zdeněk (Fenek) Steiner.
Skupina vznikla v roce 1996, ale
do širšího povědomí se dostala v
roce 1998, kdy dělala předkapelu
při turné skupin Lucie, Žlutého
psa a amerických The Offspring v
Praze. V témže roce Wohnout vydali svou debutovou desku CunDaLla. Následovala alba Zlý noty
na večeři (2000), Pedro se vrací
(2002), Rande s panem Bendou
(2004) a výběr rarit, které se na
řadová alba nedostaly, Nevydáno (2005). Na podzim roku 2006
vydala skupina Wohnout své páté
studiové album s názvem Polib si
dědu, na kterém hostují i členové finské skupiny Waltari. Toto
album se odlišuje tím, že nebylo
natočeno v klasickém hudebním
studiu, ale na samotě u lesa, v
bývalém statku, předělaném na
penzion.
V listopadu 2006 tato skupina
oslavila koncertem v pražském
Průmyslovém paláci deset let své
existence. V roce 2011 spatřilo
světlo světa CD s názvem Našim
klientům, k němuž v roce 2013
vyšlo DVD Elektronická slepice.
Toto DVD je zajímavé tím, že dokumentuje právě nahrávání alba
Našim klientům. Koncem letošních letních prázdnin Wohnoutům vyšlo album nové, které nese
název Laskonky a kremrole.

Zpěvák a kytarista skupiny
Wohnout Honza Homola počítači doslova žije. Už v roce
1992 propadl počítačové
grafice, kterou se živí i v současné době. A jaký má vztah
k internetu? Jak sám říká a v
našem rozhovoru prozrazuje, nejčastěji zde zabrousí na
zpravodajské portály, e-mail,
Facebook a YouTube.
Laskonky a kremrole. Tak zní
název vaší nové desky, která
vyšla koncem léta. Proč jste
desku pojmenovali zrovna
takto? Že byste rádi chodili
mlsat do cukrárny?
Většinou název naší desky
vychází z nějaké písničky,
někdy se dokonce udělala
písnička podle názvu, který
nás tak prostě nějak samovolně napadl. Laskonky a
kremrole vymyslel Matěj a my
to odklepli. Do cukrárny však
chodíme raději na větrník a
koňakovou špičku.

Která píseň z tohoto novinkového alba je podle vás
nejchytlavější a může se
stát takovou hitovkou jako
třeba Svaz českých bohémů
pocházející z vaší předchozí
desky?
Myslím, že je to písnička Díky
moc, která už nějaký čas frčí po
internetu. Pustili jsme ji schválně dříve jako takovou malou
ochutnávku. Tuším, že další v
pořadí budou Barbína, Pohádka
a Skejtová.
Plánujete k nové desce i
samostatné turné? Můžete
nám k tomu prozradit něco
bližšího?
Po každé desce přichází
tematické turné. I tentokrát to
tak bude a my se fakt těšíme
na hraní nových věcí. Čím více
máme desek, tím menší je však
v playlistu prostor pro jednotlivá alba.
A když si chcete od hudby na

chvíli odpočinout, co děláte
nejraději?
Brácha Matěj skejtuje, jezdí na
motorce, cestuje, píše nebo
přednáší o Indii, Zemánek běhá
maratony, plave, hraje nohejbal,
jezdí na kole, taky cestuje, a
přihlásil se dokonce do klubu
otužilců, Fenek hodně cvičí na
svůj nástroj nebo sleduje fotbal,
a já se tak nějak poflakuju po
lese.
Fanoušci vás kromě koncertů
můžou potkat taky na internetu. Kromě vašeho oficiálního webu můžou zabrousit
i na YouTube. Co říkáte na
to, že vaše písnička Svaz českých bohémů už má více než
5 milionů zhlédnutí?
Valíme oči :).
Vidíte v uveřejňování vašich
písniček na YouTube nějaký
přínos?
Absolutní. Dneska písnička bez
klipu jako by neexistovala, což

samozřejmě říkám s nadsázkou.
Tohle je pro nás hodně zásadní
záležitost.
A co vy a internet? Co na něm
nejčastěji hledáte?
Já osobně mám pořadí po připojení takové: Zprávy, e-maily,
sem tam Facebook, YouTube a
pak až nahatý holky a kytary.
Vzpomenete si, v kolika
letech jste dostal svůj první
počítač?
Od malička jsem tíhnul ke
kreslení a grafice. Kreslil jsem
kamarádům trička, dělal potisky, maloval na auta. Pak jsem
šel na grafickou školu. První
počítač s grafickým programem
nám ležel na stole tuším tak v
roce 1992, tam jsem propadl
počítačové grafice. Od roku
1994 jsem se tím živil a živím
profesionálně, a to zejména
Photoshopem, u kterého jsem
od té doby naseděl snad milion
hodin.

Představte si, že byste byl
měsíc bez internetu. Zvládl
byste to? Anebo internet
nutně potřebujete ke svému
životu?
Tak třeba poslední dva týdny
jsem neměl telefon a taky to nějak šlo. Bez internetu se vydržet
dá, ale vzhledem k tomu, že „být
online” je součástí naší práce,
snažím se alespoň jednou denně zkontrolovat dění.
Stalo se vám v souvislosti s
moderními technologiemi
něco vtipného?
V počítačích frčím už mnoho let
a jsem srdcem i duší Mekař. Miluju tenhle jablkový svět, žasnu
nad tím, jak to vypadá, zírám na
to pojetí, design, uživatelskou
náklonnost. Když se mi někdy
pod ruce dostane počítač,
ocitnu se v pravěku. To se mi
právě stalo nedávno a já musel
dlouho zvracet :). Omlouvám se
všem PCéčkařům, nemůžu za to
:)).
(ak, red)

úvodník
Internet jako nejlepší přítel
člověka. Ano, pro některé z
nás je připojení k síti každodenní vášní, ovšem i posedlostí, nebo dokonce závislostí.
Už jste si ale někdy představili, co byste dělali, kdybyste
nemohli být třeba několik
měsíců online? Dokázali byste
normálně fungovat, nebo
byste propadali stále častěji
beznaději?
Tuto situaci ilustruje třeba
vtip o blondýnce, která přijde
ke kadeřníkovi s tím, že si
chce nechat ostříhat vlasy.
„No jo, ale to si musíte sundat
toho walkmana, jinak vás
nemůžu ostříhat,“ říká jí holič.
Ale blondýnka se brání,
že to nejde, že jsou pro ni
sluchátka s walkmanem životně důležitá. Tak kadeřník
stříhá, ale nakonec se stejně
dostane k uším. Rozhodne se,
že blondýně sluchátka sundá
tak jako tak.
Sundá jí tedy sluchátka,
blondýnka se chytí za krk,
zmodrá a padne k zemi
mrtvá. Kadeřník vezme
sluchátka, nasadí si je a slyší:
„Nádech, výdech, nádech,
výdech!“
Ptáte se, jestli může být
člověk závislý na internetu
jako na celku? Podle psychologů se lidé stávají závislí spíš
na určitých typech online
aplikací. Ať už jde o hraní
online her, brouzdání světem
sociálních sítí, anebo návštěvu stránek s pornografickým
obsahem.
Internet je navíc pro mnohé z nás velkým požíračem
času. Pokud nechcete jen
tak bezcílně surfovat na
síti, ale předsevzali jste si, že
budete trávit méně času na
Facebooku, přestanete hrát
online hry a budete se na
internetu věnovat smysluplnějším věcem, trn z paty
vám může vytrhnout jedna
speciální aplikace.
Třeba díky Aplikaci Self
Control, která vám pomůže
zatočit s prokrastinací, si
některé webové stránky
můžete dát na tzv. blacklist.
To znamená, že se například
úmyslně nedostanete na ty,
kde trávíte nejvíc času.
A co je na této aplikaci
super? Jakmile si danou
stránku zakážete, nedostanete se na ni dřív, než vyprší čas
zákazu, který jste si nastavili.
Tento zákaz se navíc nezruší,
ani když počítač vypnete
nebo restartujete.
Jestli patříte mezi opravdové závisláky na internetu,
díky této aplikaci (nebo jí
podobným), budete moci
alespoň na chvíli říct takovému Facebooku „Sbohem!“
a ušetřený čas investovat do
e-mailové korespondence
nebo přípravy večeře pro
partnera.
ALENA KLIMKOVÁ
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Šíření Wi-Fi signálu: Jak vybrat kvalitní
router a zajistit dostatečné pokrytí
Bezdrátová síť Wi-Fi je v současné době nezbytným „doplňkem“ takřka každé české
domácnosti. Díky kvalitnímu
Wi-Fi signálu se s notebookem
či chytrým telefonem můžete
kdekoliv ve svém domě či bytě
připojit k internetu. Žádná bezdrátová síť se ovšem neobejde
bez Wi-Fi routeru, který je jejím
základním stavebním kamenem, ovšem na druhou stranu
může být i vstupní bránou pro
počítačové piráty.
Vhodný standard Wi-Fi
Jestliže chcete zvýšit rychlost připojení k internetu, v prvé řadě se
vybavte Wi-Fi standardem 802.11n,
který může komunikovat v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz. Úpravou
fyzické a linkové vrstvy a zavedením technologie MIMO (vícecestné
šíření signálu) přináší reálnou rychlost i více než 100 Mb/s.
Díky technologii MIMO přináší
tento Wi-Fi standard výrazné zvýšení rychlosti díky tomu, že je vysíláno více signálů vícero anténami a na straně přijímače také více
anténami přijímáno. Antény musí
být natočeny různě, aby šly signály
jinými cestami a navzájem se nerušily. V cíli se poskládají dohromady
a data jsou přenášena s výslednou
až 2× (2T2R), 3× (3T3R) či 4× (4T4R)
vyšší rychlostí oproti n-lite.
K rozšíření pokrytí Wi-Fi sítě vám
pomůže například Wi-Fi universal
repeater, tedy Wi-Fi univerzální
opakovač. Toto zařízení funguje
tak, že přijme Wi-Fi signál a na stejném kanálu jej pošle dál.
Plnohodnotným Wi-Fi systémem, který dokáže pokrýt i velkou
budovu s více patry vysokorychlostní bezdrátovou sítí, je vzájemné

Webkamera
pomohla
dopadnout lupiče
Obyčejná webkamera pomohla v americkém Phoenixu odhalit dvojici zlodějů, kteří se
vloupali do domu jedné z náruživých on-line hráček. Mladá
žena byla ve svém domě přepadena zrovna ve chvíli, když po
internetové síti hrála hru Dota
2. Její spoluhráči pocházející
z různých koutů světa přitom
mohli sledovat průběh loupeže
přímo na své webové kameře,
a tak bezprostředně zalarmovali policii. Díky jejich on-line
asistenci muži zákona dopadli oba lupiče, kteří si brousili
zuby na ženiny peníze. (red)

Fyzické (synchronizační) versus reálně (TCP) rychlosti
Standard

MIMO

Synchronizační rychlost (20 MHz)

Synchronizační rychlost (40 MHz)

Rychlost TCP (20MHz)

Rychlost TCP (40 MHz)

802.11
802.11b
802.11g
802.11a
802.11n
802.11n
802.11n
802.11n

ne
ne
ne
ne
1T1R
2T2R
3T3R
4T4R

2 Mb/s
11 Mb/s
54 Mb/s
54 Mb/s
75 Mb/s
150 Mb/s
225 Mb/s
300 Mb/s

nepodporuje
nepodporuje
nepodporuje
nepodporuje
150 Mb/s
300 Mb/s
450 Mb/s
600 Mb/s

0,8 Nb/s
4,4 Mb/s
21,6 Mb/s
21,6 Mb/s
30 Mb/s
60 Mb/s
90 Mb/s
120 Mb/s

nepodporuje
nepodporuje
nepodporuje
nepodporuje
60 Mb/s
120 Mb/s
180 Mb/s
240 Mb/s

Standard

MIMO

Synchronizační rychlost (80 MHz)

Synchronizační rychlost (160 MHz)

Rychlost TCP (80 MHz)

Rychlost TCP (160 MHz)

802.11ac
802.11ac
802.11ac
802.11ac

1T1R
2T2R
4T4R
8T8R

433 Mb/s
866 Mb/s
1 732 Mb/s
3 464 Mb/s

866 Mb/s
1 732 Mb/s
3 464 Mb/s
6 928 Mb/s

173 Mb/s
346 Mb/s
693 Mb/s
1 385 Mb/s

346 Mb/s
693 Mb/s
1 385 Mb/s
2 771 Mb/s

propojení Wi-Fi AP či routerů kabelem nebo jiným typem sítě (např.
powerline). V případě budování
takové sítě si ale musíte dát pozor,
aby se navzájem Wi-Fi routery nerušily, a dát každý z routerů na jiný
kanál.
Výběr routeru
Žádná bezdrátová síť se samozřejmě ovšem neobejde bez Wi-Fi
routeru, který je jejím základním
stavebním kamenem. Na co se
tedy při výběru routeru zaměřit?
V prvé řadě na rychlost. Při výběru
vhodného routeru se zaměřte na
modely s označením „n“. Tyto routery totiž umí pracovat až desetkrát rychleji (tj. mají rychlost až 600
Mbit/s) než starší modely s označením „b/g“.
Modernější routery s označením
„ac“ nabízejí přenosovou rychlost
až 1000 Mbit/s. Nutno ovšem podotknout, že řada počítačů tuto
rychlost Wi-Fi nepodporuje.

Kromě základních modelů Wi-Fi
routerů si můžete pořídit routery s
doplňkovými funkcemi, za které si
ovšem výrazně připlatíte. Co tyto
speciální routery poskytují? Jde
hlavně o pokročilejší možnosti nastavení nebo vyšší dosah bezdrátového signálu i ve funkcích, které
nabízejí.
Routery ovšem neslouží jenom
k rozvedení internetu po domě či
bytě. Můžete k nim připojit třeba
i televizory či nejrůznější přehrávače. Některé routery v sobě mají
rovněž zabudovaný USB port, díky
němuž k routeru připojíte i tiskárnu
či externí pevný disk.
Slyšeli jste už o tom, že router,
prostřednictvím kterého je připojen váš počítač k internetu, může
být vstupní branou pro počítačové
piráty? Národní bezpečnostní tým
upozorňuje, že v Česku se nachází

kolem pěti tisícovek ohrožených
routerů, které mohou být počítačovými piráty zneužity kvůli chybě
ve svém ovládacím softwaru, tzv.
firmwaru.
Zranitelnost routeru
Jak ale poznat, že právě váš router je zranitelný? Pomůže vám
jednoduchý test, který připravilo
sdružení CZ.NIC, jež je v tuzemsku
správcem národní internetové
domény .CZ. Stačí, když navštívíte
web http://rom-0.cz/, kde kliknete na tlačítko Test, vše ostatní běží
automaticky. Následně během necelé minuty tento program vyhodnotí, zda mohou váš router zneužít
počítačoví piráti.
V čem vůbec spočívá zranitelnost routeru? Ohrožený router
umožňuje vyexportovat a stáhnout svoji konfiguraci v podobě

binárního souboru. Součástí
této konfigurace jsou mimo
jiné i přístupová hesla k
webovému administračnímu rozhraní. Chyba pak
spočívá v tom, že tento
soubor lze stáhnout, aniž
je před tím vyžadováno
heslo – stačí pouze znát
URL tohoto souboru.
Přesměřování adres
A pokud se kyberzločinec
dostane k administračnímu
rozhraní tohoto routeru, může
velmi lehko přesměrovat adresy.
Místo serverů Seznam.cz nebo
Google.com se poškozeným
zobrazí oznámení o nutnosti instalace Flash Playeru.
Namísto této instalace se
ovšem do počítače stáhne virus.
(zive.cz, red)

Online slovníky
Online slovníky cizích jazyků v
současné době konkurují slovníkům papírovým, které měly dří-

• Homeplug systémy – Tyto
systémy dokážou přenést
počítačová data prostřednictvím elektrické zásuvky. Homeplug adaptéry, ke kterým
připojíte nejen počítač, ale
i televizní konzoli, tiskárnu
nebo multimediální centrum,
nabízejí například společnosti TP-Link, D-Link, Edimax či
Belkin.
• Extendery – Extendery neboli prodlužovače se snaží
řešit problémy s rozvedením
bezdrátové sítě po celém
domě či bytě. Na jakém principu extender funguje? Přijímá bezdrátový signál a posílá
jej dál. Jestliže je tedy zapojen
do elektrické zásuvky v dostatečném dosahu stávající
Wi-Fi sítě, dokáže prodloužit
bezdrátový signál. Extendery
nabízí například společnost
Linksys.

Chcete se nechat smazat z Googlu? Stačí vyplnit formulář!
Podle rozhodnutí soudního dvoru EU mají lidé „právo být zapomenuti“ ve výsledcích vyhledávače Google. Ruku v ruce s tím
tak Google spustil internetový
formulář, jehož prostřednictvím
se můžete dožadovat smazání
údajů, které se týkají vaší osoby
a jsou pro vás nežádoucí.
Online formulář
Žádosti o vymazání z vyhledávače můžete podávat prostřednictvím online formuláře, který
je dostupný přímo na oficiálním
webu společnosti Google. Zde
je jeho adresa: https://support.
google.com/legal/contact/lr_
eudpa?product=websearch.

ve nezastupitelné místo takřka
ve všech knihovnách a knihovničkách. Ovšem doba se mění,
výhodou internetových slovníků je jak množství jazyků, velká
slovní zásoba, detailní výklad a
synonyma, tak hlavně rychlé vyhledávání.
Překladač Google
Práci vám usnadní také bezplatný automatický překladač
Google (www.translate.google.
cz), který v současnosti podporuje překlady mezi desítkami
jazyků. U mnoha jazyků můžete

i

internetovy radce
i

iv
tiraz

• Nejrychlejší router na světě
– Za nejrychlejší router na světě
je v současné době označován
bezdrátový model Asus RT-AC68U určený pro domácí sítě.
Vyniká nejen rychlostí, ale i dosahem bezdrátového signálu.

Rádi vám s výběrem, nebo nastavením Wi-Fi routeru poradíme prostřednictvím sítě servisních
partnerů. Jejich seznam najdete na www.unet.cz, nebo na mapě na zadní straně.

Adresy k vymazání
Jestliže se rozhodnete žádost o
vymazání podat, kromě svých
osobních údajů musíte přiložit
i digitální kopii svého průkazu
totožnosti (např. občanský nebo
řidičský průkaz). V tomto formuláři musíte rovněž vyplnit všechny internetové adresy, které si
přejete vymazat.

budeme zjišťovat, zda výsledky
obsahují zastaralé informace o
vaší osobě a zda je zveřejnění
těchto informací ve veřejném
zájmu. Můžeme na-

příklad zamítnout odstranění
informací o finančních podvodech, profesním pochybení,
odsouzení za trestný čin nebo
veřejném působení úředních
osob,“ uvedl americký zástupce
společnosti.
Rozhodnutí
soudního dvoru
Rozhodnutí soudního dvoru EU
se ovšem netýká pouze internetového vyhledávače Google,
ale všech vyhledávačů, které
působí na území Evropské
unie. To znamená, že lidé po
nich budou moci požadovat,
aby upravily výsledky vyhledávání.

Vyhodnocení žádosti
„Pokud tuto žádost podáte,
pokusíme se vyvážit právo jednotlivce na ochranu osobních
údajů s právem veřejnosti na
získávání a šíření informací. Při
vyhodnocování vaší žádosti

Internetové slovníky a translatory: Vyznáte se v nich?
Na internetu najdete velmi
praktické pomocníky. Jde
hlavně o online slovníky a
překladače, které vám umožní překládat mezi desítkami jazyků. A navíc, vesměs
všechny online slovníky a
překladače jsou dostupné
všem uživatelům internetu
zdarma.

Několik
praktických
tipů

také u přeloženého textu najít
tlačítko s reproduktorem. Pokud
na toto tlačítko kliknete, uslyšíte
vyslovenou verzi překladu. Když
přeložíte jedno slovo nebo běžnou frázi, může se pod překladem zobrazit jednoduchý slovník se slovními druhy a možnými
alternativními překlady.
Máte pocit, že jsou vaše jazykové schopnosti omezené i při
běžné konverzaci? I když neovládáte angličtinu, francouzštinu nebo němčinu tak dobře, jak
byste chtěli, třeba po takovém
Skypu můžete v budoucnu ko-

munikovat s kýmkoliv bez jazykové bariéry.
Společnost Microsoft totiž v
květnu přišla se zkušební verzí
elektronického tlumočníka, který je určen právě pro komunikač-

ní službu Skype. Tato přelomová
novinka, která nese označení
Skype Translator, přitom dokáže
se zvukovým výstupem překládat cizojazyčný rozhovor v reálném čase.
(red)

Přehled nejoblíbenějších slovníků
Na internetu naleznete velkou nabídku obsahově i funkčně bohatých slovníků, které vytlačují na periferii slovníky tištěné. Které
slovníky patří podle českých uživatelů internetu mezi ty nejlepší?
• Lingea - http://slovniky.lingea.cz/
• Slovník Seznam.cz - http://slovnik.seznam.cz/
• Slovník.cz - http://www.slovnik.cz/
• Bab.la – http://bab.la/

Fotky z bujarého večírku, neuvážený komentář v internetové
diskusi nebo nevhodný status na
sociální síti. To, co na internetu
zveřejníte, se za vámi může táhnout jako černá nit. Dvojnásob
to platí v případě teenagerů, jejichž internetová stopa jim může
v budoucnu nadělat značné
problémy. A to třeba při hledání
zaměstnání.
Na tuto situaci reagovali také
v americké Kalifornii. Přijali zde
totiž zákon, který bude korigovat online výstřelky dospívání.
Tento zákon, který momentálně
nabývá na platnosti, totiž umožní mladým lidem vymazat svoji
internetovou minulost.
(red)

E-maily vábily
na lákavou práci
V poslední době českým internetem kolovaly podvodné
maily, které vábily na lákavou
nabídku práce. Podvodníci
konkrétně v těchto mailech
nabízeli volnou manažerskou
pozici, za kterou slibovali „velká finanční ocenění“. Národní
bezpečnostní tým CSIRT.CZ
ovšem upozornil na to, že jde o
jeden velký podvod. Neznámý
odesílatel se totiž touto cestou
snažil získat bílé koně a zneužít adresáta k tomu, aby mu
jednorázově převedl ukradené
peníze.
(red)

Internetový rádce. Mimořádné vydání, NEPRODEJNÉ. Pro síť UNET: Bc. Libor Homolka, reklamní práce, IČO 70400083, e-mail: liborhomolka@seznam.cz, mobil: 602 740 881,
náklad 250 000 ks. Neoznačené materiály jsou redakční. Kopírování a šíření obsahu pouze se svolením produkce. Distribuováno do schránek ve vybraných regionech.
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Jak sestavit rodokmen?
Podstatné informace naleznete na internetu!
každý získá celkem detailní údaje
o jedné nebo dvou předchozích
generacích.

Pátráte po svých předcích?
Chcete znát více informací o
tom, kde vaši předkové žili,
čím se živili a jaký byl vůbec
jejich život? Jak byste ale
měli při tvorbě rodokmenu
postupovat? Začněte u sebe
doma, u svých rodičů a prarodičů. Důležité informace
rovněž naleznete na obecních
či městských matrikách, ale
také na internetu, kde se aktuálně nacházejí digitalizované matriky s přibližnou datací
do roku 1914.

Knihy narozených,
zemřelých a oddaných
Zpravidla ani není problém doložit získané informace rodnými listy rodičů nebo prarodičů,
v rodině bývají k dispozici také
oddací nebo úmrtní listy. Pokud
už nejsou doklady v další generaci k dispozici, nezbývá vám nic
jiného, než zavítat na příslušnou
obecní či městskou matriku a nahlédnout do knihy narozených,
oddaných nebo zemřelých.

Trpělivé
sbírání informací

Výherkyní z letního vydání se stala Bernadetta Macková z Velkých Opatovic. Současnou tajenku zasílejte do 30. listopadu
2014 na e-mail: soutez@unet.cz. Nezapomínejte prosím uvádět Vaši adresu, abyste mohli být zařazeni jako úspěšní luštitelé do
slosování o hlavní cenu, kterou je sedmipalcový tablet Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA+.

V každém případě počítejte s
tím, že rodopisné bádání vyžaduje velké množství času a trpělivé
sbírání informací. Při rodopisném
bádání je ideální začít nejprve u
sebe doma. V první řadě jde o
dotazování u rodičů a prarodičů,
kteří by pro vás měli být tím výchozím zdrojem informací. Takto
Arezzo, ušt,
zjista, Mut,
Ceuta, Tial,
AKD, Ajas,
Osov

Část
cyklistic.
závodu

Digitalizované matriky
Matriky jsou zhruba sto let zpětně uloženy na matričních úřadech, posléze jsou po uplynutí
předepsaných ukládacích lhůt
předávány do státních oblastních
archivů. Do nich ovšem už osobně jezdit nemusíte. Knihy narozených, zemřelých a oddaných

2. díl
tajenky

Stádium
vývoje
hmyzu

Patřící
Igorovi

Pobídka

Malá
Eva

Pouzdro
na šípy

zhruba od roku 1914 níže jsou
totiž digitalizované a přístupné
veřejnosti volně na internetu.
Jestliže jste zjistili všechnypotřebné informace, svůj rodokmen můžete vytvářet také
online. Velkým pomocníkem
vám bude například sociální síť
MyHeritage.com, která svým
uživatelům umožňuje vytvářet
online dostupný rodokmen,
sdílet fotografie, vyhledávat
předky, anebo plánovat rodinná setkání.
Genealogická sociální síť MyHeritage vznikla v roce 2003 v
Izraeli. Během šesti let se proměnila v komunitu s více než 30
miliony uživatelů. Pro zajímavost,
v dubnu roku 2008 měla zhruba
120 tisíc uživatelů z České republiky, dnes je toto číslo několikanásobně vyšší.
Rodinné stránky
MyHeritage se zaměřuje na rodiny, rodinné historiky a genealo-

Obrovská

Dobrá
nálada

Tmavé
části dní

Otcové
(kniž.)

Kujný
nerost

3. díl
tajenky

Na MyHeritage samozřejmě vytváříte svůj vlastní rodokmen. A
to díky genealogickému softwaru Family Tree Builder. Do šablony
rodokmenu tak můžete vepsat
nejen jméno svého předka, ale

Severomor.
sídlo
(mlékárna)

Souhrn
dědič. vloh

Způsobit
škodu

SPZ Hr.
Králové

Projev
mluvidel

Potřísnit
tekutinou

Věhlas

Značka
rádií

Indické
sídlo

Tvorba online rodokmenu

Sídlo
V. Timoru

Kriminálka

Pražská
SPZ

Šachová
výhra

Experiment

Velký
ještěr

Vření

Domácky
Eliška

Marocké
město

Ukolébat

Nikoli
pravá

Slitina

Dozráti

Zásadní
záchrana

Úpadek
(nář.)

Sesunutí
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Soutěžní
ústřižek

Popěvek

Stařenka

Pohovka

Prací
prostředek

Bahna

Důsledek

Textilní
rostlina

Brána
(zast.)

Tlachat
(nář.)

Omezená
strava

Asyrské
božstvo

Přestávka
(-s-)

Vydávat
hlas hodin

Zástup
lidí

Jedna
(v počítání)

Část
Jihlavy

Zahájit

Tílka

Velký
had

Podnik

M. jméno
(13. 11.)

Drahokam

Kousavý
hmyz

Běloruský
literát
Anglicky
„Británie“
Oběť defenestrace

Drobný
útvar
Vylokat
Amulet

Část
básně

Zvratné
zájmeno

Oslavovat

Dlouhý
nůž
Iránské
sídlo

Snížení
ceny

Sahat
Nubijská
bavlna

Dekorace

Předložka

Sladkovodní ryba

Bázlivá

Domácky
Daniel

Léčivá
pasta

Jm. nor.
králů

Iniciály
Nerudy

Horský
celek

Iniciály
Redforda

Slovenská
řeka
Osobní
zájmeno

Kód let.
Irece

Máte mobil s dotykovým displejem? A jak se vám na něm píšou
smsky? Pokud budete trénovat,
možná, že překonáte rekord šestnáctiletého Marcela Fernadese z
Brazílie, který dokázal na mobilu
s dotykovým displejem svými
hbitými prsty během 20 sekund
vyťukat odstavec o 25 slovech.
Mladý Brazilec byl za svůj neuvěřitelný výkon zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Jak sám ale
přiznává, k rychlému psaní sms
zpráv se propracoval dlouholetým tréninkem. A navíc, v roce
2009 ztratil trpělivost s monitorem svého počítače, a tak jej
následně rozbil na padrť. Jelikož
neměl peníze na nákup monitoru nového, od té doby prý používá pouze chytrý telefon. (red)

Volby přes
internet? V Česku
nemyslitelné

Velká
1 ar
Italské
sídlo

Č. režisér
(Hynek)

Domácí
zvíře

Komorní
soubor

Rekordman
v psaní sms: Za
20 sekund 25 slov

Pařící
Tině

Násep
z kamení

Sídlo
u Berouna

Mez. kom.
pro řízení
leteckého
provozu

Velký
ořech

Pohyb
hěvzdy
k měsíci

Najisto
(zast.)

Rod trop.
mravenců

Lenoch

Mravy

Původkyně
díla

Pákistán.
sídlo

Dolů
(nář.)

Náš
básník

Kožeš. šál
Žlutohnědé kolem krku
barvivo
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Kapitán
na moři

Rodinný
domek

Stoky

Rodinný
dům
(zkr.)

Váhavý
souhlas

Okamžitě

Jméno
Divíškové

Ovčí
produkt

Cíp
květního
plátku

Čidlo
zraku

Semena
k setí

Zajímá vás, na jakých adresách digitalizované matriky naleznete?
• Matriky Státního oblastního archivu v Praze:
http://www.ahmp.cz/katalog
• Matriky Moravského zemského archivu v Brně:
http://actapublica.eu
• Matriky Státního oblastního archivu v Opavě:
http://vademecum.archives.cz
• Matriky Státního oblastního archivu v Plzni:
http://www.portafontium.cz/
• Matriky Státního oblastního archivu v Třeboni:
https://www.ceskearchivy.cz/
• Matriky Státního oblastního archivu v Zámrsku:
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
• Matriky Státního oblastního archivu v Litoměřicích:
http://www.soalitomerice.cz/

Uživatelé MyHeritage ovšem mohou také pátrat po svých předcích na internetu. Společnost
používá metavyhledávač, který
vyhledává v interní databázi a
navíc až v dvou tisícovkách světových databázích.

Narkoman

litu, a to funkci Smart Matching,
která vyhledává shody v rodokmenech ostatních uživatelů. V
případě nalezení shody vás systém upozorní, a vy se tak můžete propojit se vzdáleným žijícím
příbuzným.
(red)

Matriky dostupné online

Pátrání po předcích
na internetu

Patřící
Ivanovi

Závislí
jedinci
(alkohol)
Jemný
květní
prášek

Osobní
zájmeno

i datum jeho narození či úmrtí,
dále můžete uvést, kde žil, kdy se
oženil, jaké vykonával povolání
i jaké byly jeho zájmy a koníčky.
Do systému lze samozřejmě vkládat také fotografie.
MyHeritage má jednu specia-

gy. Primární službou této sociální
sítě jsou rodinné stránky, které se
skládají z online profilů jednotlivých členů rodiny. Členové rodinných stránek mohou přizvat
k jejich užívání další členy, sdílet
s nimi fotky, videa a dokumenty,
plánovat oslavy výročí a jiné události.

Primitivní
papírovina

Jekat
Avšak

Totální
nezdar

Olověná
pisátka

Výzkum
mínění

Vyjádření
pooměru

Evropan

Iniciály
Jiráska

Souhrn
přednášek

Domácky
Olga

Jihoevropan

Svazek
klestí

Uprchnout
autem

Sazba

Záhady

Rostlinný
tuk

Navštívit volební místnost, nebo
hlasovat pro svého kandidáta
přes internet v pohodlí domova?
Tak tento výběr je pro občany
České republiky prozatím nemyslitelný. Ovšem nejen pro ně. Pro
zajímavost, jedinou zemí Evropské unie, která podporuje e-volby, a kde tedy mohou lidé volit
bez návštěvy volební místnosti,
je Estonsko. Se zavedením elektronického hlasování se jen tak v
Česku nepočítá. A to z několika
důvodů: Jde nejen o vysoké náklady na realizaci e-voleb, navíc
tu panují obavy z toho, že by
tento způsob hlasování nemusel
být dostatečně bezpečný. (red)

Uživatelské recenze na internetu: Věřte jim jenom napůl
Řídíte se při nákupu zboží
v konkrétním internetovém obchodě uživatelskými recenzemi? Potom byste
měli zpozornět. Velká část
z nich může být falešná,
a nemusí vypovídat jak o
zboží nebo službě, o které
byste měli zájem, tak o důvěryhodnosti konkrétního
e-shopu.
Online recenze zboží či služeb je

pro řadu lidí hlavním vodítkem
pro nákup v konkrétním internetovém obchodu, anebo také
pro návštěvu restaurace či výběr
hotelu. Tyto online recenze Češi
nijak nepodceňují, naopak jim
přikládají velkou váhu. Tvrdí to i
studie, kterou pro webový srovnávač cen Heureka.cz vypracovala společnost NMS Market
Research.
Uživatelská hodnocení a
recenze jsou pro tuzemské e-

-shopy velmi důležité. Čím víc
kladných ohlasů e-shop získá,
tím existuje větší možnost, že
zaujme potenciálního zákazníka. Online recenze ovšem bývají
často zneužívány, proto byste
jim neměli stoprocentně věřit.
Mohou být totiž velice efektivním nástrojem konkurenčního
boje.
Není nic jednoduššího, než
napsat záporné hodnocení, a
tím poškodit konkurenční e-

-shop. Jedna jediná negativní
recenze přitom může mít pro
danou firmu fatální následky.
Společnost Gartner mimo jiné
odhaduje, že v letošním roce
bude falešná každá desátá zveřejněná online recenze.
Byznys s falešnými
recenzemi
Důvěryhodnost online recenzí
ovšem neklesá pouze v důsledku konkurenčního boje. Občas

se totiž sami zaměstnanci rozhodnou přikrášlit hodnocení
svého e-shopu nebo určitého
zboží či služby.
Některé e-shopy klamou
Nakupování v neznámém či neověřeném e-shopu představuje
stále vysoké riziko, že budete
jako zákazníci poškozeni. Tuto
skutečnost potvrzuje Česká
obchodní inspekce, která v loň-

ském roce zkontrolovala celkem
1296 českých e-shopů. V 1013
případech zjistila vážnější nedostatky a následně uložila 936
pokut, které přesahovaly šest
milionů korun.
S čím se inspektoři během
kontroly e-shopů nejčastěji setkávali? Kromě formálních nedostatků to bylo užití nekalých
obchodních praktik a porušování práv spotřebitelů při reklamacích.
(red)
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INTERNETOVÁ SÍŤ S VÍCE NEŽ 33 000 ZÁKAZNÍKY V 1000 LOKALITÁCH

ZÁKAZNÍKŮM SÍTĚ
UNET NOVĚ NABÍZÍME

MOBILNÍ
SLUŽBY

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.UNET.CZ
NEBO U NAŠICH SERVISNÍCH PARTNERŮ

POŘIĎTE SI VÝHODNÉ BALÍČKY SLUŽEB
S BEZDRÁTOVÝM PŘIPOJENÍM K INTERNETU

NYNÍ S AKČNÍ CENOU
INTERNETOVÉHO TARIFU
LITE 4 Mbit

od 299

Kč*

OPTIMAL 8 Mbit

od 399

Kč*

DYNAMIC 12 Mbit

od 499 Kč*

MOBILNÍ DATA

MOBILNÍ DATA

MOBILNÍ DATA

150 MB ZDARMA

150 MB ZDARMA

150 MB ZDARMA

MOBILNÍ VOLÁNÍ

MOBILNÍ VOLÁNÍ

MOBILNÍ VOLÁNÍ

od 0,50 Kč/min

od 0,50 Kč/min

od 0,50 Kč/min

TELEVIZE

TELEVIZE

IPTV ZDARMA

IPTV ZDARMA

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.UNET.CZ
NEBO U NAŠICH SERVISNÍCH PARTNERŮ
* Uvedené ceny jsou včetně DPH. Zřízení přípojky bezdrátového internetu a pronájem
přijímacího zařízení ZDARMA. Provoz SIM karty není součástí tarifu. Akce platí do 30. 11. 2014.

