www.unet.cz

Nezapomínejte
na opatrnost při surfování
na veřejných místech

Co je „hoax“?
I to se dozvíte
v dnešním vydání
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INTERNETOVÝ
VAŠEHO PRŮVODCE INTERNETEM VÁM PŘINÁŠÍ SÍŤ UNET

Facebook
je pro mě komunikační cesta
k posluchačům a fandům
Michal Prokop:

aktuálně
Kraj Vysočina
doporučuje pro
bezpečný internet

Medailonek
Michala Prokopa
Zpěvák, moderátor, skladatel a bývalý politik Michal Prokop se narodil 13.
srpna 1946 v Praze. V roce 1968 absolvoval Vysokou školu ekonomickou, už
během studií ale působil jako kytarista (1963) a později jako zpěvák (1967)
skupiny Framus Five. V roce 1967 byl
na prvním Československém beatovém festivalu v pražské Lucerně vyhlášen nejlepším zpěvákem.
Po rozpadu Framus Five se po většinu sedmdesátých let věnoval střednímu proudu a byl mj. členem divadla
Semafor. V roce 1975 vystupoval se
skupinou Mahagon a od roku 1978 v
obnovených Framus Five, s nimiž působil až do roku 1990. V osmdesátých
letech tato skupina vyprodukovala
kritikou oceňovaná alba Kolej Yesterday (1984), Nic ve zlým, nic v dobrým
(1987) a Snad nám naše děti… (1989).
Začátkem devadesátých let opustil
dráhu profesionálního zpěváka a pustil
se do politiky – nejprve jako poslanec,
později jako náměstek ministra kultury a poté opět jako poslanec. V letech
1998–2000 byl ředitelem společnosti
Praha 2000 – Evropské město kultury.
Od roku 2002 byl členem Rady Českého rozhlasu, od roku 2004 až do skončení funkčního období v únoru 2006
byl jejím předsedou.
Na konci devadesátých let moderoval pro televizi Prima politickou talk
show Nic ve zlým. Následně v letech
2000 až 2013 uváděl v České televizi
televizní talk show Krásný ztráty.

foto: M. Kubica

V poslední době jsou čím dál častěji
zmiňovány v médiích nové a nové
zprávy týkající se podvodných emailů, krádeží hesel a obecně útoků na
uživatele internetu.
Bezpečnost na internetu je relativně široký pojem a důležitý problém pro běžné uživatele i administrátory velkých sítí. Zjednodušeně si
pod ní můžeme představit opatření,
která mají znemožnit, nebo maximálně znesnadnit útočníkovi získání
soukromých dat, obsahu komunikace, zamezit převzetí vlády nad
počítačem, případně celou sítí, nebo
útoku s pokusem vyřadit server z
činnosti.
Obvykle útočníka zajímá informace, kterou může zpeněžit, případně
zneužít k vydírání nebo získání jiných cílů, případně omezení provozu serveru. Jiný druh útoku využívá
výpočetního výkonu napadeného
počítače k rozesílání spamu nebo
koordinování útoku na další počítače (útoky DDoS). Útoky jsou také
prováděny i jako upozornění na slabé zabezpečení, s cílem proslavit své
jméno nebo otestovat svoje schopnosti, případně se naposledy pomstít zaměstnavateli po propuštění.
Na bezpečnosti na internetu
mají svůj zájem také státy, případně
mezinárodní organizace. Většinou
se snaží zamezit provozu stránek s
ilegálním obsahem, nebo zamezit
samotné nelegální činnosti pomocí
zákonů (např. protispamová legislativa) a nasazením policie. V některých státech tato činnost hraničí, či
dokonce přerůstá do cenzury. Příklady takových států jsou Čína, Írán
nebo Severní Korea. O potlačování
svobody projevu si na tamních sítích
informace nenajdete. V případě poslední jmenované země se o veřejně
přístupném internetu nedá hovořit vůbec. I v této souvislosti není
špatné si uvědomit, kde žijeme a co
všechno nám 21. století v domácích
podmínkách nabízí.
K problematice bezpečného
internetu je v našich končinách přistupováno rozhodně „citlivěji“. Například na Vysočině se bezpečnému
internetu snaží dopomoci zainteresovaní pracovníci místního krajského úřadu. Kraj Vysočina zde uděluje
značku, která doporučuje spolehlivé
společnosti pro bezpečný internet.
Značku „Kraj Vysočina doporučuje pro bezpečný internet“ získala
i společnost COMA s.r.o., provozovatel telekomunikační sítě UNET. Oficiální logo (pod článkem) uděluje úřad
až na základě splnění daných kritérií,
jež se týkají bezpečnosti poskytovaného připojení a řady dalších bodů.
Jedním z nejpodstatnějších je aktivní
předcházení rizikům, která mohou
při provozu na internetu nastat.
Hlavní díl zodpovědnosti za bezpečnost ale vždy zůstane na uživateli. V případě například phishingu (z
angl. rybaření) útočník „uloví“ heslo
uživatele tak, že mu zobrazí falešnou
stránku. Ta se vydává vzhledově za
jinou, například za stránku přihlášení
do internetového bankovnictví. To
se v praxi děje nejčastěji posláním
falešného e-mailu, který dodržuje
obvyklý vzhled e-mailů banky s žádostí k odeslání hesla z důvodu například poškození databáze. Pokud
si oběť zadá svá přístupová hesla na
odkazované stránce, jsou okamžitě
uložena a útočník získal možnost
manipulovat s účtem. Toto však nedokáže ovlivnit žádný poskytovatel
internetového připojení. Uživatel
musí být obezřetný.

RÁDCE

„Internet je skvělý pracovní nástroj, ale svůj volný
čas trávím raději jinak nežli
surfováním po internetu,“
říká zpěvák kapely Framus
Five, moderátor, skladatel
a bývalý politik Michal Prokop. Jak sám přiznává, nové
technologie v současnosti
neodmyslitelně patří k jeho
práci. Online vyřizuje nejčastěji e-mailovou korespondenci, spravuje svůj web
nebo server s koncertními
termíny a offline pak pracuje
třeba s hudebními softwary.
Nové technologie se v
dnešní době stávají skoro
nedělitelnou součástí našich
životů. Také i vy zajisté počítač a internet potřebujete ke
své práci. Prozraďte, jak jste
si k nim našel cestu?
Už ani nevím, velkou roli v tom
sehrál můj syn a dodnes je
mým někdy poněkud ironickým pomocníkem a rádcem ve

výběru počítačů, ale i telefonů
a různého příslušenství.
Pocházíte z generace, pro
kterou byla představa sítě
sítí, která přináší spoustu
nových možností, neomezené množství informací
a zábavy a také která je
významným komunikačním
kanálem, pouhou utopií. Dokázal byste ale v současné
době bez počítače (či mobilního telefonu) a připojení k
internetu běžně fungovat?
Bezpochyby ano, když jsem
dokázal bez toho žít víc než
čtyřicet let, ale přiznávám, že
už jsem si na tyto vymoženosti tak zvykl, že by to nebylo
snadné.
Když se připojíte k internetu, kam nejčastěji vedou
vaše kroky? Jaké webové
stránky jsou vaše nejoblíbenější?
Nejdřív na poštu, tu si obvykle

kontroluji už v telefonu, někdy
ty nejneodkladnější maily i
tudy vyřizuji, pak zpravodajské servery, tak dva až tři, pak
projedu své dva facebookové
profily (i když i tady už z telefonu obvykle vím, jestli se tam
něco děje), svůj web a server
s našimi koncertními termíny,
no a samozřejmě internetové
bankovnictví, vlastně denně.
Pak se věnuji nějaké práci, i na
počítači, vyřizování mailů atd. A
taky občas pracuji s programy
offline, třeba s hudebními softwary, které používám. Rozhodně ovšem nepatřím mezi ty,
kteří na Facebooku tráví hodiny
a hodiny, na to nejen nemám
čas, ale hlavně ani chuť. Pro mě
je Facebook komunikační cesta
především k posluchačům a
fandům.
Stalo se vám v souvislosti
s internetem také něco
úsměvného?
Pokud nepočítám svou častou

bezradnost při luštění některých internetových procedur,
tak ne.
Internet nám přináší spoustu nových možností, na druhou stranu i spoustu hrozeb.
Co podle vás převažuje?
To je jako se vším, co člověk
vymyslí. Už o ohni se říká, že je
dobrý sluha, ale zlý pán. Takže
pokud si uchováme zdravý rozum a nepropadneme internetu
a jeho produktům jako droze,
tak asi převažují ty přednosti.
Ale opatrnosti nikdy nezbývá.
Nejen na internetu jsme se
mohli dočíst, že jste v loňském roce s kapelou Framus
Five oslavil již třicet let od
vydání legendární desky
Kolej Yesterday. Co pro vás
osobně tato deska znamená?
Je to klíčové album, znamenalo
můj definitivní comeback na vrcholnou pozici na naší rockové

scéně po zhruba deseti dosti
promrhaných letech. Práce na
něm dala dohromady tvůrčí
tým lidí, se kterým vlastně spolupracuji dodnes, už jsem to
mnohokrát říkal, ale opakuji to
rád, protože si toho moc vážím
ještě i teď, po tolika letech.
Vybrané písně z tohoto
alba zazněly 20. prosince
na Vánočním koncertu v
sálu pražského Fóra Karlín.
Byl pro vás tento koncert
velkým zážitkem?
Bylo to moc fajn, mimo jiné i
proto, že jsem si tam dvě písničky z téhle desky zazpíval s
lidmi o více než jednu generaci
mladšími, kteří se s touhle deskou seznamovali kdysi jako děti
od svých rodičů, kteří to doma
hráli. Takže s Vojtou Dykem i
Sárou Vondráškovou – Never
Sol to bylo zajímavé, jak oni
tuhle muziku cítí dnes.
Dokončení na straně 2

2

/UNET.cz

Pozor na nezabezpečené wi-fi sítě!
Mohou vám odloudit osobní údaje!

Nebezpečí hrozí
i v zahraničí
Nejen v tuzemsku, velký pozor
na to, kam se svým chytrým telefonem či tabletem připojíte,
byste měli dávat obzvlášť při
cestování do zahraničí. Podle

Automatický
systém pro
ochranu PC
V roce 2016 se na konferenci
DEF NOC v americkém Las Vegas
uskuteční finále soutěže Cyber
Grand Challenge. Tato soutěž,
která odstartovala pod záštitou
americké vojenské výzkumné
agentury DARPA již nyní, je výjimečná tím, že je určena pro
tvůrce plně automatického systému pro ochranu počítače.
Agentura DARPA tvrdí, že automatizované systémy kybernetické ochrany je třeba zásadně
vylepšit. Soutěž Cyber Grand
Challenge tak tato americká
instituce vypsala hlavně kvůli
dlouhodobému a systémovému
zaostávání ochranných mechanismů počítačů za možnostmi
kybernetických útočníků.
„Bezpečnost dat je problém,
který velmi brzo začne přerůstat do osobní bezpečnosti,“ poznamenal k účelu soutěže programový manažer DARPA Mike
Walker. 
(red)

Pravidla při připojení k nezabezpečené wi-fi
Pokud je to pro vás nezbytné a jste i přes bezpečnostní rizika připojeni k veřejné wi-fi síti, která není zabezpečená
heslem, měli byste dodržovat následující pravidla:
1. Pracujte na internetu pomocí bezpečného prohlížeče, který například automaticky zabraňuje ukládání historie
procházení nebo souborů cookies.
2. Odhlašte se z používaných aplikací (e-maily, sociální sítě atd.). Nestačí jen zadat jinou adresu
či zavřít okno prohlížeče.
3. Pokud jste připojeni přes veřejnou wi-fi, nikdy do svého zařízení neukládejte žádné své
přihlašovací údaje – například k e-mailové schránce nebo k facebookovému profilu.
4. Dávejte pozor na osoby kolem vás. Je možné, že vás sledují a pokoušejí se odpozorovat
například vaše přihlašovací údaje.

televize a my to pokřtili právě
ve Fóru Karlín spolu s reedicí
Koleje. Je to limitovaná edice,
očíslovaná a podepsaná a dá
se koupit právě jen na koncertech, nebo na mém webu.
Taky trochu externě přednáším
na katedře produkce DAMU
Mediální politiku a legislativu,
což je obor, kterému jsem se
nejvíc věnoval jako politik. Jsem
členem Dozorčí rady Ochranného svazu autorského, kde se mj.
snažím přispět k lepšímu veřejnému obrazu nejen téhle již 95
let staré organizace, ale ochrany
duševního vlastnictví obecně,
tedy i softwaru. No a taky jsem
se stal vloni na podzim členem
obecního zastupitelstva u nás
doma na vsi, takže práce je dost.

Pokračování ze strany 1
A publikum bylo fantastické, to
je taky vždycky úžasné, a bylo
jich, zaplať pánbůh, hodně.
Na tomto koncertě jste
pokřtili právě i reedici alba
Kolej Yesterday, které vyšlo
jak na CD, tak na vinylu a
které je doplněno bonusovým DVD. Vyznačuje se tato
reedice něčím speciálním?
Je tam kromě textů písniček
hodně zajímavých dobových
tiskových materiálů, původní
zakázaný obal desky z roku
1984, a na tom DVD zpívám
pět věcí z Koleje s různými
hosty a se současnou kapelou
živě. Je tam Dan Bárta, Petr
Skoumal, který je autorem
hudby i k té titulní písni Kolej
Yesterday, je tam Wabi Daněk,
ale taky The Tap Tap.
Co vás po pracovní stránce
čeká v letošním roce?
Koncerty především, Framus
Five i trio Prokop, Andršt, Hrubý.
A budeme na nich propagovat
dvojdisk Krásný ztráty Finále,
který vyšel jako CD i DVD v
jednom balení pávě rok na
to, co tenhle koncert natočila

Když nepracujete, čemu se
nejraději věnujete? Trávíte
svůj volný čas mimochodem
také na internetu?
Volný čas na internetu určitě
ne, to je právě to nebezpečné. Pro mne je to pracovní
nástroj, volný čas trávím jinak,
s rodinou, s vnoučaty, se psem.
Rád bych taky v divadle, anebo
s knížkou, ale jak stárnu, jsem
čím dál línější, hlavně někam
večer vyrazit. 
(ak, red)

Aplikace radí, kde nejlevněji natankovat
Cena benzínu a nafty je věčným tématem nejen všech
českých řidičů. Jestli vás
také zajímá, kde natankovat
nejlevněji, aby se vám cesta
do práce, na nákup nebo pro
děti do školy příliš neprodražila, zkuste si do svého
smartphonu či tabletu nainstalovat užitečnou aplikaci.
Tato aplikace vám prozradí,
kolik stojí pohonné hmoty ve
vašem okolí a kde tedy můžete
co nejlevněji natankovat.

i

internetovy radce

Díky šikovné aplikaci Pumpdroid.com, která je určená pro
mobilní zařízení Android a iOS,
zjistíte ceny paliv na českých
benzínkách. Tyto ceny se každý
den aktualizují.
V rámci zmíněné aplikace si
rovněž můžete předem naplánovat cestu a dopředu se rozhodnout, kde budete tankovat.
Aplikace Českýbenzín.cz je
užitečná nejen tím, že informuje o aktuálních cenách pohonných hmot v Česv
pro vas
ké republice.

Díky této aplikaci si rovněž
můžete vést knihu jízd, anebo
si vytvořit deníček spotřeby
automobilu a oprav. Aplikace
dále radí, kde můžete ve svém
okolí, anebo během konkrétní
cesty co nejlevněji natankovat. (red)

I když je těžké odolat, radíme
vám, abyste i na veřejnosti používali pouze zabezpečenou wi-fi
síť. V restauracích je běžné, že na
heslo k internetovému připojení
se můžete zeptat obsluhy. Anebo heslo najdete napsané přímo
u jídelního a nápojového lístku.

Neuvážená práce
s internetem
Podle průzkumu společnosti
Kaspersky Lab pracuje neuváženě s internetem během připojení k nezabezpečené wi-fi síti
až jedna čtvrtina tuzemských
uživatelů.

Kriminalita
stojí bilióny
Počítačoví piráti každým rokem
napáchají škodu za zhruba 445
miliard dolarů, tedy 9 bilionů korun. Pro představu, jde o hodnotu, která přesahuje roční výkon
polské ekonomiky. Hackeři škodí
hlavně firmám, a to tím, že narušují jejich duševní vlastnictví. Podle
washingtonského Střediska pro
strategická a mezinárodní studia
(CSIS) počítačová kriminalita poškozuje hlavně obchod, inovace a
konkurenceschopnost. „Počítačová kriminalita je daní za inovace a
zpomaluje tempo globálních inovací tím, že snižuje jejich návratnost pro vynálezce a investory. Pro
vyspělé země má závažné dopady
na zaměstnanost,“ uvedl programový ředitel CSIS Jim Lewis. (red)

Google již
v Chromu
neskrývá URL
Uživatelé beta verze browseru
Chrome si v předchozích měsících
všimli skrytí jednotné adresy zdroje, tedy URL. Místo kompletní adresy dané webové stránky se jim
zobrazovala pouze doména, na
které se zrovna nacházeli. A až po
samotném kliknutí měli přístup ke
kompletní URL. U většiny uživatelů beta verze browseru Chrome
se však přirozeně tato změna setkala s negativní reakcí. I na jejich
popud Google upustil od toho, že
v prohlížeči Chrome přestane ukazovat URL. Doufejme, že Google
tento experiment neobnoví. (red)

Psaní všemi deseti:

Užitečné on-line služby a programy
Psaní všemi deseti je v dnešním počítačovém světě nezbytností, která vám ušetří čas
i námahu. Pokud jste se psát
všemi deseti nenaučili ve škole,
je na čase to napravit. Přinášíme vám přehled on-line služeb
či programů, díky kterým se
spřátelíte s klávesnicí počítače
už během několika týdnů.
On-line služby

mobil a tablet

odborníků na internetovou bezpečnost patří mezi nejvíce takto ohrožená města především
Manchester, Amsterdam, Stockholm a Paříž.

Heslo na vyžádání

Facebook
je pro mě komunikační cesta
k posluchačům a fandům

i

iv
tiraz

Čemu se vyhnout při připojení k nezabezpečené wi-fi
• Přístupu do internetového bankovnictví.
• Nakupování v e-shopech.
• Přihlášení do e-mailové schránky.
• Přístupu na sociální sítě.

Michal Prokop:

Ironie
na sociálních
sítích
Efektivnější monitorování sociálních sítí. To má v plánu americká
Tajná služba, která vypsala veřejnou soutěž na dodavatele programu, jenž by jí při monitoringu
Twitteru a dalších sociálních sítí
pomohl rozpoznat ironická vyjádření a sarkasmy.
Tajná služba, která má za úkol
chránit amerického prezidenta
a národní ekonomiku, sleduje
komunikaci na sociálních sítích
dlouhodobě. Neshledává však
svou činnost dostatečně efektivní. Proto se rozhodla opatřit si
nový program splňující řadu požadavků.
Tento program by měl být
jednak schopen rozeznat ironii
například v souvislosti s osobou
prezidenta Baracka Obamy. Měl
by umět rovněž rozpoznat vlivné
osoby na Twitteru a dalších sociálních sítích. A to z toho důvodu,
aby se na sledování jejich myšlenek mohla Tajná služba lépe zaměřit. 	
(ČTK, red)

Pravidla při připojení k nezabezpečené
wi-fi při použití místního počítače

i

Ztráta osobních údajů
Láká vás bezplatná wi-fi síť, ke
které se můžete třeba v restauracích, kavárnách či obchodních
centrech připojit, aniž byste potřebovali heslo? V tom případě
můžete klidně „zaplatit“ svými
osobními údaji. Pokud se totiž
připojíte k nezabezpečené wi-fi
síti, hrozí, že tuto síť může mít

pod kontrolou nějaký útočník,
který bude sledovat celou vaši
komunikaci na internetu, bude
si také samozřejmě moci zjistit,
kam se přihlašujete a jaká hesla
pro tato přihlášení používáte.
Pro počítačové piráty totiž
není problém monitorovat přenosy nezašifrovaného obsahu
po bezdrátových sítích. Pro zajímavost, podle průzkumu společnosti Kaspersky Lab pouze
dvanáct procent českých uživatelů zjišťuje, jakou technologii
šifrování daný připojovací bod
používá. Není to i váš případ?

foto: Archiv Joe‘s Garage

Připojujete se pravidelně
při návštěvě své oblíbené
restaurace či kavárny k nezabezpečené wi-fi síti? V tom
případě byste měli zbystřit!
Nezvaní hosté by se vám
mohli nenápadně vloudit do
chytrého telefonu, tabletu
nebo notebooku, z něhož
by mohli snadno získat vaše
osobní data, a popřípadě i
hesla, a ta zneužít!

• Nedatluj.cz
• Typingstudy.com

• Český-jazyk.okhelp.cz
• Miniobr.cz
Software
• Virtuální škola ZAV 4 – demo
• Psaní na stroji nebo počítači
všemi deseti 1 - freeware
• Výuka psaní všemi deseti 1.3
– freeware
• Deseti prsty testy – freeware
• Všemi10ti 1.3 – open source
• Brain training 1 – freeware
• Psaní 3.1 – open source
(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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Dvanáct milionů informací napsaných na kartičkách,
pečlivě katalogizovaných a
vzájemně na sebe odkazujících. K těmto informacím jste
se začátkem 20. století mohli
dostat odkudkoliv ze světa,
a to na prosté vyžádání telegramem. Řeč je o Papírovém
internetu, který se zrodil na
přelomu 19. a 20. století v Belgii a který o několik desítek
let předběhl svou dobu.

V archivním centru Mundaneum
v jihobelgickém Monsu naleznete opravdový unikát. Jde o
dvanáct milionů na kartičkách
katalogizovaných a vzájemně
na sebe odkazujících informací,

Výhercem z podzimního vydání se stal František Běhounek, Holice. Od společnosti UNET obdržel za správně vyluštěnou tajenku tablet. Současné znění tajenky zasílejte do 30. dubna 2015 na e-mail: soutez@unet.cz. Nezapomínejte prosím uvádět vaši kompletní adresu, abyste mohli být zařazeni jako úspěšní luštitelé do slosování o hlavní
cenu, kterou je sedmipalcový tablet Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA+.

které jsou svědectvím myšlenkového bohatství přelomu 19. a 20.
století.
Autory tohoto Papírového
internetu, jenž se mimo jiné v
roce 2013 zařadil na Seznam
světového a kulturního dědictví
UNESCO, jsou belgičtí právníci
Paul Otlet a Henri La Fontaine,
kteří si před více než sto lety dali
za cíl sesbírat veškeré světové
znalosti a zpřístupnit je světové
veřejnosti.
Vlastní katalogizační
systém

Dvanáct milionů
kartiček

Soutěžte s Internetovým rádcem o tablet!

Papírový internet:
Unikát, který předběhl svou dobu

Hokusai,
Syntol,�ék,
Ariosto, boleau,�Rtanj

Paul Otlet a Henri La Fontaine
ovšem nechtěli přispět pouze k
šíření vědomostí, ale – jako zastánci pacifismu – snili hlavně o
šíření míru ve světě. Při vytváření Papírového internetu používali nejmodernější technologie

Druh
antilopy

1.�díl
tajenky

Argentin.
zn.�aut

Stovky

své doby a rovněž vyvinuli svůj
vlastní katalogizační systém.
K sestavení a setřídění dvanácti milionů kartiček konkrétně
vynalezli systém desetinného třídění k indexování a vyhledávání
informací, který i v současnosti
využívá řada knihoven na světě.
Vize moderních
technologií
Autoři Papírového internetu se
zabývali také otázkami masového zpracování dat, anebo možnostmi pořádání toho, čemu v
dnešní době říkáme videokonference.
„Zítra bude telefonování bezdrátové, jako je telegrafování.
Jak by tomu bylo možné nevěřit?
Budeme svědky transformace
knihy. Každý bude nosit malé
zařízení v kapse,“ napsal v roce

Inic.�hok.
trenéra
Růžičky

Potěšení
(mn. č.)

Malá
Alena

Část
týdne

Původně se s projektem Mezinárodního muzea Mundaneum, zahrnujícím oněch dvanáct milionů
vzájemně propojených kartiček
zvaných Papírový internet, Otlet
a La Fontaine představili v roce
1910 na Světové výstavě v Bruselu. Následoval už výrazně utopický nápad Světového města, ve
kterém by se myšlenkové dědic-

Popěvěk

Druh
lamy

Tlama

Iniciály
Andrlové

Chuchvalec
trávy

Kytice
(zast.)

Letitý

Ženské
jméno�(Y-)

Druhá
tráva

Irský
básník

Domácky
Ota

Plkat

Výkvět

Svařené
spoje

Patřící
Evě

Skladba
pro�4�hlasy

Chobotnatci
Účetní
schodek

Bosenské
pohoří

Americký
stát

Světlevlasý

Básnická
záporka

Č.�herec
(Jan)

Anglicky
„aréna“

Domácky
Boris

Kanadská
řeka

Hromada
hlušiny

Papoušek

Výrustek
na�hlavě

Jásání

Části
rukou

Český
malíř

Vinout

Obránce
(fotbal)
Perský
koberec
Sloven.
„kůže“

Trikoty

Č.�lékař
(Ilja)

Popěvek

Nadezdívka
nad�hl.
římsou

Domácky
Stanislav
Třída
(slang.)

Bahenní
sopka

Domácky
Ignác

Vlastní
Atě

Prémie

Malá
kára

Jméno
Vránové

Metropole
Švýcarska

Bratislav.
fotb.�klub

Ruda
(zdrob.)

Zn.�sport.
obuvi

Americká
družice

Insekticid
Posilující
lék

Zřícenina

Brzdová
kapalina

Guatemal.
sídlo

Francouz.
„bříza“

Srbská
hora

Italský
básník

Neodborník

Vrhy
Toužit

Ne�málo

Smrt
(zast.)

Tumáš

Přiblížení
hvězdy

Nasolený
vepř

Rodová
sdružení

Soudní
líčení

Domácky
Aleš

Malá
bota

Český
fotbalista

Vidina
ve�spaní

Smět

Náboj

Pásovec
třípásý

Britský
skladatel
Ozn.�vozů
nákl.�přep.

Planetka
Plevel

Mužské
jméno
(Radovan)

Skinhead

Skupina
kamarádů

Japonský
tiskař

2.�díl
tajenky

Španělská
chůva

Německy
„žádná“

Škraboška

Název
hlásky�R

Paznehtník

Sarmati

Náš exprezident

Švihák

Proud
(bás.)

Inic.�Destinnové

Povel
psovi

Muchom.
růžovka

Televize
(zkr.)

Nacisty, kteří za druhé světové
války Belgii obsadili, polozapomenutý projekt nezajímal vůbec.
Oba zakladatelé zemřeli ještě
před koncem války a na jejich
rozsáhlý archiv i myšlenky dál padal prach.

Č.�básník
(Jiří)

Zničení
najetím

Možná

Polozapomenutý projekt

Stařec

Škarohlíd

Stavovské
divadlo

Domácky
Antonín

Anglicky
„pak“

Zkypřiti

tví lidstva soustředilo. Po první
světové válce byl La Fontaine, od
roku 1913 nositel Nobelovy ceny
za mír, belgickým zástupcem na
mírové konferenci v Paříži a v
roce 1919 stál u zrodu Společnosti národů. Světový palác, který se
měl stát základem budoucího
Mundanea, vznikl v Bruselu o rok
později. Část prestižních prostor
ale musel už v roce 1924 uvolnit
pro gumárenský veletrh a to byl
počátek konce. Instituci belgická
vláda uzavřela v roce 1934.

Sušenka

Mužské
jméno

Maďarsky
„klín“

Zn.�kiloampéru

Pádová
otázka

Návěští
(-s-)

OSN
(ang.�zkr.)

Projekt Mezinárodního
muzea

Římská
bohyně
úrody

Skupina
lumpů

Kožní
onemocnění

Avšak

1906 Paul Otlet a takřka o sto let
předběhl svou dobu.
Že je Papírový internet geniální záležitostí ostatně uznala i
společnost Google. Tento internetový gigant současnosti se
proto rozhodl k partnerství s Valonským archivním střediskem
Mundaneum, které se o Papírový
internet stará.

Zn.�autosvíček
Instrukce

Křídlo
budovy

Ruský
souhlas

SPZ
Rokycan

Vše se několikrát stěhovalo do
stále méně vyhovujících prostor.
Až v roce 1975 obnovil zájem
o celý projekt profesor Warden
Boyd Rayward z univerzity v
americkém Illinois, který také
publikoval první Otletův životopis. V roce 1998 bylo rozhodnuto
sbírky přestěhovat do Monsu.
„Moc se o nás neví, ani v Belgii. Možná jen nemáme štěstí.
Na počátku 20. století měl projekt mnoho podpory, i od vlády.
Ve 20. a 30. letech se zájem od
podobných pacifistických myšlenek přesunul spíš k ekonomice a praktickým věcem. Pomalu
to bylo všechno zapomenuto,“
zakončuje Emilie Thoriová z belgické neziskové organizace Valonské archivní středisko Mundaneum, jež se o Papírový internet
stará.
(red, ČTK)

RSS čtečka:
Skvělý pomocník,
který ušetří čas
Zajímá vás, proč vůbec RSS
čtečku používat? Díky RSS čtečce, kterou si nainstalujete do
svého počítače, vám totiž neuteče žádná nová zpráva zveřejněná na internetu. Díky tomu se
tak nemusíte neustále proklikávat svými oblíbenými servery,
abyste zjistili, zda na nich nově
nevyšlo něco zajímavého.
Na jaké bázi RSS čtečka funguje? RSS neboli RDF Site Summary lze označit za technologii,
která umožňuje propojování
webového obsahu. Platí přitom,
že web vytvoří RSS dokument a
následně jej registruje přes RSS
publisher. Tento RSS dokument
mají poté k dispozici další weby
a také koncoví uživatelé.
Pokud chcete, aby se k vám
novinky zveřejněné na webech
dostaly, měli byste mít pro čtení těchto dokumentů právě
nějakou šikovnou RSS čtečku.
Nejoblíbenější jsou přitom
webové RSS čtečky, anebo klasické aplikace jako FeedReader 3.1, Feed Notifier 2.6 či RSS
čtečka 1.1. 
(red)

Odkazy na webové
RSS čtečky

Rod�trop.
mravenců
Zdrhovadlo
Zpáteční
rychlost
(rébus)

Asyrské
božstvo

Hle�(nář.)

Cokoli

Značka
čokolády

Uskupení
(států)

Ruský
diktátor

Seveřanky

Opakování
(pořadu)

•
•
•
•
•
•

www.feedly.com
www.flowreader.com
www.theoldreader.com
www.newsblur.com
www.netvibes.com
www.bloglines.com

Hoax: Podvodná zpráva, které často věříme
Asi to všichni znáte. Přihlásíte
se do své e-mailové schránky
a náhle na vás vyskočí desítky zpráv. Kromě klasických
e-mailů od spolupracovníků
a přátel, přes newslettery a
další reklamní sdělení můžete
ve své e-mailové schránce najít i tzv. hoaxy. O co se jedná?
Na to vám odpovíme v tomto
článku!
Podstata hoaxu
Hoax lze označit za nevyžádanou
podvodnou zprávu, která mylně
varuje před počítačovým virem,
prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, anebo se snaží pobavit.
V hoaxu najdete také výzvu, která žádá o jeho rozesílání na další
e-mailové adresy. Proto hoax

často označujeme jako řetězový
e-mail.
Druhy hoaxů
Hoax nemusí být pouze falešnou
zprávou, mystifikací nebo kanadským žertíkem. Za hoax je možné
považovat i řetězovou zprávu,
která obsahuje nepřesné zkreslující informace nebo účelově upravené polopravdy.
Způsoby šíření
V současné době se hoaxy nešíří
jenom formou e-mailů, ale také
prostřednictvím sociálních sítí,
zejména Facebooku. Běžní uživatelé hoaxům často věří a v dobré
víře podle nich jednají. Tito uživatelé navíc hoaxy rozesílají i ostatním, a to ve snaze jim pomoci či
poradit.

Co je vůbec cílem autorů konkrétních hoaxů? Tito původní
autoři se chtějí buď zabavit,
někoho nebo něco poškodit,
anebo jednoduše udělat z lidí
hlupáky.
Příklady hoaxů
Pokud máte počítač či chytrý
telefon a připojení k internetu,
s hoaxem jste se už stoprocentně setkali. Víte, že i následujícím
sdělením byste neměli věřit? Jde
totiž taktéž o hoaxy!
„Oficiální“ zpráva z banky
Oficiálně z banky: Jakmile se
ocitnete v kritické situaci a musíte pod nátlakem vybrat peníze
z bankovního automatu na přinucení násilníkem, zadejte svůj
PIN opačně. Například máte-li

1234, zadejte 4321, automat
vám peníze přesto vydá, ale též
současně přivolá policii, která
vám přijde na pomoc. Tato zpráva byla před nedávnem vysílaná
v TV, protože málo lidí využívalo
tuto skutečnost, protože o tom
nevěděli. Přepošlete toto co nejvíce lidem.
„Recyklované“ mléko
Mléko v tetrapaku, které se nespotřebuje do konce trvanlivosti, prodejce vrátí zpracovateli.
Zpracovatel otevře obal, mléko
opětovně převaří a opět zabalí.
Mohou tak učinit max. 5krát. Zespodu krabice je pod zalepeným
záhybem číslo 12345, kde jedno
z čísel chybí. Tato chybějící cifra
udává, kolikrát už bylo mléko
„recyklováno“. Tj. 12 45 znamená,

že bylo převařeno 3krát. Tak dobrou chuť.
Vejce na předním
skle automobilu
Jestli se vám stane, že za jízdy v
noci vám někdo hodí vejce na
přední sklo, hlavně nespouštějte
stěrače ani nestříkejte vodu!!!!
Na skle by se vytvořila hustá
mléčná neprůhledná hmota a
už byste vůbec nic neviděli. Byli
byste nuceni zastavit a s velkou
pravděpodobností byste byli
okamžitě okradeni!!! Tedy žádné stěrače, žádná voda, ale odjet co nejdál od místa „nehody“,
pokud možno na místo bezpečné a osvětlené. Jde o nejnovější
techniku, kterou si vymysleli
šikovní zloději. Pošlete dál tuto
zprávu. P. S.: Tento text jsem

dostal od velmi dobrého zdroje.
Fakt to není žádná srandička.
Sami víte, jak jsou i čeští zlodějíci zruční!
Sdílení fotografie nemocného
dítěte na Facebooku
NEIGNORUJTE TO PROSÍM... Toto
dítě má rakovinu. Facebook je připraven zaplatit 3 centy za každé
sdílení této fotografie. Nevím, zda
je to pravda nebo ne, ale pojďme
to všichni sdílet dále. Jedno tvé
sdílení nic nestojí, ani dva kliky
myší nezaberou čas... Pokud ti
opravdu záleží na výzkumu boje s
rakovinou a předcházení podobným osudům dětí, pak dej prosím
sdílet svým přátelům a známým.
> SDÍLEJ a LIKE < pro toto dítě...
Díky všem dobrosrdečným lidem!

(hoax.cz, red)
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internet

televize

mobil

telefon

INTERNETOVÁ SÍŤ S VÍCE NEŽ 34 000 ZÁKAZNÍKY V 1000 LOKALITÁCH
Více informací na první straně.

BŘEZEN, RYCHLÝ INTERNET VEZEM

Jarní nabídka tarifů
za akční ceny míří i do vaší ulice.
NOVÉ RYCHLOSTI ZA AKČNÍ CENY
BEZDRÁTOVÉ TARIFY

5 Mbit

od

299

OPTICKÉ TARIFY

Kč

5 Mbit

od

299

NOVINKA

VIRTUÁLNÍ OPERÁTOR V SÍTI T-MOBILE
POUZE PRO ZÁKAZNÍKY SÍTĚ UNET

Kč

VOLÁNÍ
BEZ PAUŠÁLU

10 Mbit

od

399

Kč

50 Mbit

od

399

Kč

20 Mbit

od

499

Kč

100 Mbit

od

499

Kč

MAPA POKRYTÍ

UNET MOBIL

1SIM×

Volání a SMS do všech sítí v rámci ČR. Ceny za volání, SMS a data jsou
jednotné po celý den. Smlouva na dobu neurčitou.

Měsíční paušál

Volání

0

1,49

Kč/měsíc

1)

Kč/min

od

499

SPECIÁLNÍ BALÍČEK
PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY
INTERNET
Bezdrátové tarify

10
Mbit

15
Mbit

IPTV

Kč/měsíc

UNET
MOBIL

Optický tarif

Televize po internetu

Volání bez paušálu

50

více než

1,49

40
kanálů

Mbit

7" TABLET
Pro volný čas a zábavu

1)

Kč/min

Vybrat si můžete jeden ze 3 internetových tarifů. Rychlosti 15 Mbit a 50 Mbit jsou dostupné pouze ve vybraných lokalitách. Nabídka je platná
pouze pro stávající zákazníky s délkou trvání smluvního vztahu minimálně 12 měsíců. Pro více informací kontaktujte servisního partnera.

UNET IPTV
VAŠE INTERNETOVÁ TELEVIZE
Sledujte televizi bez poplatků přímo ve webovém prohlížeči, v tabletu nebo mobilu. S vybranými internetovými tarify získáte
zdarma 45 televizních a 28 rozhlasových kanálů (s placenými balíčky až 104 TV kanálů).
Inteligentní funkce: pauza, timeshift, nahrávání a programový průvodce (EPG).

Základní balíček

0

Kč/měsíc

Balíček

199

Kč/měsíc

Balíček

225
Kč/měsíc

Balíček BASIC

Balíček MAXI

349

649

Kč/měsíc

Nově sledujte i na

Kč/měsíc

Základní balíček (s vybranými tarify zdarma): ČT1, ČT2, ČT24, ČT Art, ČT Sport, ČT Déčko, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL, Prima Love, Prima Zoom, TV Barrandov, Fanda TV, Filmbox,
Smíchov, Kino Svět, Doma, regionalnitelevize.cz, Relax, TA3, Óčko, Óčko Gold, Óčko Chart, Rebel, Retro, musiq1, FUN1, Šlágr TV, TV Noe, Jednotka, Dvojka, Markíza, JOJ, JOJ Plus, Dajto, WAU,
Slovak Sport 2, France 24, ORF Eins, ORF Zwei, Polsat, Polsat Sport, Russia Today, RT Documentar a 28 rozhlasových kanálů
Ceny jsou uvedeny s DPH, v případě internetových tarifů je uvedená cena za měsíc provozu při roční platbě a smlouvě na 48 měsíců (v případě optických tarifů na 60 měsíců). Akce platí do 31. 3. 2015. Zřízení přípojky internetu a pronájem přijímacího zařízení ZDARMA po celou dobu trvání smlouvy. Možnost změny tarifu v průběhu trvání smlouvy.
1)
Volání a SMS do všech mobilních sítí v ČR. Cena 1,49 Kč platí i pro volání na pevné linky v ČR kromě prémiových čísel a SMS na pevné linky.

