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Na podvodné
e-maily se nikdy
nesnažte odpovídat!

Platíte velké zálohy
na elektřinu? Ušetřit
se dá dokonce i za počítač
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Na podvodníky, kteří se z vás
snaží vylákat peníze, narazíte
prakticky všude. A to nejen mezi
řádky v černé kronice. Mohou
u vás zazvonit u dveří a nabízet
vám výhodnou změnu dodavatele elektrické energie, anebo
vám vnucovat pravé zlaté hodinky či hrnce z kvalitní oceli za
jedinečnou cenu.
S podvodníky se můžete potkat i nepřímo. Stačí nahlédnout
do poštovní schránky. Možná, že
už jste v ní někdy našli podvodný
dopis, který se tvářil jako faktura
a chtěl z vaší peněženky vymámit nemalou částku. Za své mluví třeba dopis společnosti Český
telefonní seznam, s. r. o., který
letos v lednu přišel do poštovní
schránky stovkám českých podnikatelů a firem.
Tento podvodný dopis se na
první pohled tvářil jako faktura.
A kde byl přesně zakopán pes?
Kdyby firma danou částku zaplatila, uzavřela by nevědomky
se společností Český telefonní
seznam smlouvu o poskytování
služeb, a to přesně na 12 měsíců.
Pokud vám tedy podobně podezřelý dopis přijde do poštovní
schránky, rozhodně nic neplaťte
a rovnou jej hoďte do koše.
V internetových vodách můžete na podvodníky, kteří z vás
chtějí vymámit peníze, narazit
ještě častěji. I já to můžu potvrdit. Ve své e-mailové schránce
nacházím takřka denně anglicky
psané zprávy, které mě lákají na
milionové výhry nebo mi slibují
zázračné zbohatnutí v podobě
skvělé investice. Musím zaklepat, zatím jsem těmto planým
slibům, jejichž cílem je oškubat
mé bankovní konto, nenaletěla.
Na druhou stranu, čas od času
mi ve schránce přistane taky
česky psaná zpráva, o které mi
často ani po prvním důkladnějším pročtení nedochází, že jde
vlastně o podvod. Jako tomu
bylo třeba začátkem letošního
ledna, kdy mi podvodníci poslali
na e-mail zprávu o objednávce,
kterou jsem údajně provedla v
e-shopu Obchody24.cz. V tomto podvodném e-mailu se dále
uvádělo, že veškeré informace o
objednaném zboží najdu v příloze, a to včetně potvrzené platby
a faktury.
Původně mi vrtalo hlavou, o
co se jedná. Nebyla jsem si vědoma toho, že bych si v tomto
e-shopu zrovna něco objednávala. Že by to byla třeba nějaká
nevyřízená objednávka z Vánoc? Přílohu e-mailu jsem ale
neotevřela, a – jak jsem se o pár
dnů později dozvěděla z online
zpravodajských serverů – dobře
jsem udělala. Uvnitř přílohy se
totiž ukrýval zákeřný počítačový
malwerewinpe/Kryptik.CEDX,
prostřednictvím kterého by počítačový pirát napadl nejen můj
počítač, ale měl by volnou cestu i
k mému internetovému bankovnictví. A to už žádná sranda není.
Své o tom ví třeba jeden muž
z Náchoda, kterému neznámý
počítačový útočník přesně tímto způsobem odčerpal z jeho
firemního účtu bezmála jeden
milion korun. Proto buďte opatrní nejen na cestách, ale také na
internetu.
ALENA KLIMKOVÁ

Tři roky jsem si
zvykala na chytrý telefon,
pak jsem to vzdala

Ester Kočičková:

Je známou českou improvizátorkou,
moderátorkou,
šansoniérkou a textařkou a
patří k zakladatelkám českého stand-upu. Řeč je o Ester
Kočičkové, která přiznává,
že se skoro každé ráno připojí k internetu, aby zjistila,
která její kolegyně vyměnila
partnera nebo absolvovala
novou plastiku. Jak sama Ester s určitou nadsázkou říká,
na internetu sleduje – krom
burzovního vývoje – takřka
vše. A to od zmíněného bulváru přes politické komentáře až po duchovní přednášky.
Ten, kdo nemá v dnešní
době počítač, tablet nebo
chytrý telefon připojený k
internetu, jako by nebyl. Co
vy a nové technologie? Jde
to dohromady?
Skoro ne. Ze všech těchto
pomůcek vlastním a používám
jen počítač, a to často ještě
s dopomocí. Pravda, asi tři roky
jsem si zkoušela zvyknout na
chytrý telefon, ale nakonec
jsem to vzdala, hlavně kvůli své
neschopnosti pracovat s dotykovou klávesnicí. Prostě jsem
se přecenila a už se kvůli tomu
ani netrápím, žádné dotyky,
žádná něha!
Používáte počítač s internetem výhradně ke své práci,
anebo na internetu ráda
trávíte i svůj volný čas?
No, nedá mi to a skoro každý
den ráno prosvištím oblíbené
servery. Třeba abych se dozvěděla, která kolegyně vyměnila
partnera nebo absolvovala
novou plastiku. Nebo abych se
osvěžila pohledem na hrající
si koťata či jiná zvířata, našla
duchovní útěchu, nebo se dozvěděla, co dělat se sraženou
bábovkou.
Stalo se vám v souvislosti
s internetem něco vtipného,
něco, co jste vůbec nečekala?
Vtipného? To opravdu ne.
Občas mě překvapí i pobaví
nějaké ty obrázky a články, ale
za to samozřejmě vděčím těm,
kteří je na internet, jak se tak
hezky říká, pověsili.
Dokážete si představit, že
byste se minimálně na týden
od internetu úplně odstřihla? Uměla byste bez něj
fungovat?
To samozřejmě umím, třeba na
dovolené. Ale jde mi to hlavně
proto, že můj muž volí takové
destinace a způsoby cestování,
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aktuálně
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že se co chvíli pohybujete za
hranicemi všedních dnů nebo
na hranici života a smrti, a tam
internet nemá, zaplať pánbůh,
zatím co dělat.
Když se připojíte k internetu, na které webové stránky
nejčastěji najedete?
Jak už jsem nakousla, sleduju
od bulváru přes politické komentáře až po duchovní přednášky skoro všechno, snad
krom burzovního vývoje. Dost
často rejdím ve slovnících, a
vůbec, nemít na dosah a pro
kontrolu všechny ty informace a pojednání o čemkoli, asi
bych už dneska nic nenapsala.
Často poslouchám oblíbené

pecky svých pěveckých idolů,
vyhledávám stránky kapel,
které mám někde na akci
uvádět, ovšem ty svoje vlastní
nevidím, jak je rok dlouhý. Já
je totiž osobně nedoplňuju,
neb to neovládám. Co se týče
termínů vystoupení, raděj
se pořád spoléhám na diář a
tužku.
A co fenomén sociálních sítí?
Dostal vás? Máte třeba na
takovém Facebooku svůj
oficiální profil, na kterém
komunikujete se svými
fanoušky?
Myslím, že mám dokonce dva,
ovšem – ani jeden nespravuju
já, někdo mi je zařídil. I to je,

bohužel, možné. Ani si je nečtu,
ani na ně nijak nepřispívám, jenom je nechávám žít vlastním
životem. Asi nemám patřičnou
trpělivost oddělovat zrno od
plev, asi se bojím, co bych se o
sobě dozvěděla, asi na to není
kdy. Osobní ústní rozhovor
podle mě vždycky zůstane nejrychlejším a hlavně omyly a domněnkami nejmíň zkresleným
způsobem komunikace, zvlášť
když ho povedete s někým vám
vrcholně nesympatickým…
nebo naopak.
Pravidelně jezdíte štace i se
zábavnou stand up comedy show Na stojáka. Vaši
fanoušci se mohou u vašich

scének pobavit také na YouTube.com. A co vy? Díváte se
v záznamech ráda sama na
sebe?
Když už, tak s velkým sebezapřením a s řádným časovým
odstupem, abych zkontrolovala, kam ta která scénka
přirozeným vývojem doplula.
Myslím, že žádný záznam živé
produkce neproleze obrazovkou bez ztráty kytičky, natož
tou počítačovou. A to ani nemluvím o nahrávkách z oněch
chytrých telefonů. Nejlepší
sebereflexi vám vždycky
poskytne živé publikum metr
před vámi.
Pokračování na straně 2
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Internetem se šíří falešné e-maily:
Jak se proti nim bránit?
Počítačoví podvodníci zkoušejí stále nové a nové způsoby, jak z lidí na internetu vylákat peníze. Možná, že i ve vaší
e-mailové schránce přistála
falešná zpráva, která vypadala třeba jako žádost o zaplacení objednaného zboží z e-shopu nebo jako upozornění na
to, že jste promeškali splátky
a musíte je doplatit. V případě
těchto e-mailů buďte obezřetní a raději nejprve prověřujte,
nežli důvěřujte. V opačném
případě byste mohli přijít o
nemalou finanční částku.

Pozor na přílohu
nevyžádaného e-mailu
„Dobrý den, v příloze Vám přeposílám vaše doklady a smlouvu, které byly na můj e-mail asi zaslány
omylem,“ tvrdí jedna z podvodných zpráv, v níž se útočníci snaží
vyvolat dojem, že se dostali k vašim citlivým materiálům.
Nebuďte důvěřiví. O pomoc
v tomto případě rozhodně nejde.
Jediné, o co se odesílatel zprávy
snaží, je, abyste rozklikli přílohu,
v níž se namísto údajných dokladů či smluv ukrývá počítačový
virus.
Nevyžádané zprávy, které vám
takto přijdou do schránky, byste
rozhodně neměli podceňovat.
Své o tom ví podnikatel z Náchodska, který kvůli podobnému e-mailu přišel o několik set
tisíc korun. Tím, že otevřel přílohu zprávy, otevřel počítačovým
pirátům zadní vrátka do svého
systému.
„Přílohou tohoto e-mailu byl
zazipovaný soubor označený

jako faktura. Poté, co se muž
snažil přílohu otevřít, což se mu
nepodařilo, došlo k zavirování
počítače. Následující den neznámý pachatel dvěma dílčími
transakcemi převedl neoprávněně již zmíněné finanční prostředky,“ uvedla policejní mluvčí Ivana
Ježková.

Jak podvodný
e-mail poznáte?
• Podvodný e-mail varuje před
nesplacenou pohledávkou,
upozorňuje na nalezení ztracených dokladů, požaduje
vrácení přeplatku nebo podává informace o sledování poštovní zásilky.
• Podvodný e-mail vždy žádá
adresáta k otevření přílohy
nebo k odliknutí webového
odkazu.
• Podvodné e-maily se snaží
napodobovat oficiálně odesílané e-maily, obsahují také
logo dané společnosti a často
bývají odesílány i z existujících e-mailových adres.

Zneužití e-mailu
velkých společností
„S politováním Vás informujeme, že banka obdržela od společnosti XYZ, u které jste dříve
nakoupil na splátky a již obdržel
následující zboží,…“ Tak začínal
text podvodného e-mailu, který
uživatele e-mailových schránek
upozorňoval na to, že promeškali termín splátek a tyto splátky jim následně budou strženy
z jejich bankovních účtů. Tento
závadný e-mail, který obsahoval

zavirovanou přílohu, zneužíval
jména společností jako Mall.cz či
Högner, s. r. o. Počítačoví útočníci
přitom používali existující e-mailové adresy. V řadě případů se
jim tak dařilo způsobit problémy
společnostem, které nejen že
tento podvodný e-mail neodeslaly, ale navíc ani nevěděly, že
jejich e-mailová schránka byla
k tomuto účelu zneužita.

Falešná potvrzení
o objednávce
Po českém internetu se nedávno
začaly rovněž šířit e-maily, které
vypadaly jako potvrzení objednávky v e-shopu Obchody24.cz.
Jméno této internetové společnosti taktéž zneužili počítačoví
piráti, a to za účelem rozesílání
závadných e-mailů se zavirovaným obsahem.
„Všem, kterým tyto podvodné zprávy přišly do e-mailové
schránky, doporučujeme, aby si
je smazali a dále na ně nijak nereagovali. Tyto zprávy přitom obsahují náhodně zadaná jména a
kontaktní údaje smyšlených i skutečných osob, které ovšem s tímto
podvodem ani s e-shopem Obchody24.cz nemají nic společného. Jejich údaje pachatelé zneužili
stejně jako jméno Obchody24.cz,“
sdělil Patrik Sommer z technického oddělení českého e-shopu
Obchody24.cz.

V čem jsou podvodné
e-maily tak nebezpečné?
Cílem podvodných e-mailů je infikovat váš počítač
virem. A to tak, že vás nutí

otevřít přílohu ve formátu
.exe, .scr, .zip či .doc nebo
kliknout na připojený webový odkaz.
V příloze podvodného e-mailu se nachází infikovaný software (malware). Jeho cílem je
zjistit, co se děje uvnitř vašeho
webového prohlížeče.
Údaje, a to včetně vašeho
certifikátu a hesel, které infikovaný software přečetl, jsou
následně odeslány na neznámý server internetového podvodníka.
Podvodník tak může vaše citlivé
údaje, které nově získal, využít
ke svému osobnímu obohacení.

Měli byste vědět, že:
Falešné e-maily z adresy
České národní banky
V posledních týdnech se českým
internetem šíří také podvodné
e-maily, které zneužívají přímo
jméno České národní banky.
Podvodníci se prostřednictvím
těchto e-mailů snaží z důvěřivých lidí vylákat jejich osobní
údaje k internetovému bankovnictví.
Možná, že i ve své e-mailové
schránce jste objevili tento podvodný e-mail, který vzbuzuje
dojem, že jej zaslala přímo Česká
národní banka, a který žádá po
klientovi ověření původu jeho
peněz: „Podle § 5, § 7, § 8, §10 jsme
povinné Vás identifikovat a zjistit
zákonný původ vašich peněz, aby
tento požadavek splnit, je nutné
dokončit proces identifikací, co
nevyžaduje hodně času, který si
vážíme.“
Tímto závadným e-mailem

Dokončení ze strany 1

Na podvodný e-mail
nikdy neodpovídejte.
V případě nejistoty se obraťte přímo na svou banku. Zavolejte buď
na její klientskou telefonní linku,
anebo přímo zajděte na její nejbližší pobočku.

Vraťte přeplatek!
Žádají podvodníci
Počítačoví piráti si nevzali na
paškál pouze Českou národní

Medailonek
Ester
Kočičkové

Dokázala byste říct, co
z toho všeho, co děláte, vás
momentálně bavíc nejvíc?
Pořád mi dělá největší rozkoš psaní básniček, říkaček
a písňových textů. A musím
pokorně uznat, že od té doby,
co je píšu prakticky rovnou
do počítače, jsem žádný ten
kousek neztratila, nepolila a
ani vzteky neroztrhala. Díky, ty
kluku hranatá!

i

internetovy radce
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Jakým dalším projektům se
v tuto chvíli ještě věnujete?
Můžete nám je představit?
S Lubošem Nohavicou připravujeme šesté album a svoje autorské šansony zároveň prozpěvujeme v pražské Malostranské
Besedě. I všude jinde, kam nás
pozvou. Častěji mě teď ale zvou
se Simonou Babčákovou, s níž
hrajeme „Dámská hnízda“. To je
čistá a totální jevištní improvizace; žádná ta klučičí „Partička“.
S několika kolegy ze stand-upu
jsme zase dali na frak ruské
klasice v představení „Ženitba
aneb Gogol na stojáka“. A tenhle týden jsem na stará kolena
kývla na menší roli v televizním
seriálu… Ale nakonec, kdo
by opravdu zatoužil vidět mě
v některém z opusů či pokusů,
najde je přece všechny na www.
rumpsum.cz !
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Banky svým klientům prostřednictvím e-mailové pošty
nikdy neposílají požadavky,
které se týkají citlivých údajů.
Pokud vám jménem vaší
banky přijde e-mail, který
vám přijde podezřelý a jehož
původ je vám nejasný, nikdy
neotevírejte jeho přílohu. Tato
příloha by mohla být infikována virem.

Ester Kočičková:
Tři roky jsem si zvykala na chytrý
telefon, pak jsem to vzdala

Facebook vás
brzy pozná na
každé fotce

Nejoblíbenější sociální síť současnosti chystá technologickou
novinku. Jejím prostřednictvím
dokáže rozpoznat tvář svých uživatelů na takřka každé fotografii. Autor snímku přitom nemusí
vůbec vědět, koho vyfotil. Když
danou fotku vyvěsí na Facebook,
tato sociální síť to prostě udělá za
něj.
O jakou technologickou novinku se přesně jedná? O inteligentní software DeepFace, který se
učí na již označených snímcích a
následně na webu vyhledává fotky se shodným obličejem. Podle
serveru Science je přitom tento
program na rozpoznávání lidí
téměř stejně přesný jako lidský
mozek.
Použití tohoto softwaru by
přitom na Facebooku nemělo
sloužit jako narušování vašeho
soukromí, nýbrž jako jeho ochrana. „Pokud Facebook na jedné
ze 400 milionů fotek, které jsou
na něj denně nahrávány, objeví
vaši tvář, automaticky vám pošle upozornění a vy se budete
moci rozhodnout, zda ji chcete
ze snímku smazat,“ vysvětlil Yann
LeCun, který má ve společnosti
Facebook na starosti umělou inteligenci.

se ovšem nenechte nachytat!
Podobně jako ostatní banky ani
Česká národní banka totiž nekontaktuje veřejnost přímo prostřednictvím e-mailové pošty!
„Česká národní banka předně
zdůrazňuje, že se nejedná o autentickou komunikaci České národní banky, ale o phishingový
útok směřující k vylákání osobních údajů dané osoby, na jejichž
základě mohou být zcizeny prostředky z bankovních účtů daných
osob,“ vyjádřila se k podvodnému e-mailu na svých oficiálních
webových stránkách Česká národní banka.

Ester Kočičková se narodila
13. ledna 1968 v Klatovech
jako Renata Divišová. Po maturitě na střední pedagogické
škole a krátké vychovatelské
kariéře vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka. Pod
pseudonymem Ester Kočičková se proslavila autorskými
pořady na vlnách pražského
rádia Limonádový Joe. Ve
stejnojmenném
pražském
klubu zároveň vystupovala
také jako zpěvačka. S mluveným slovem pronikla posléze
i do České televize v několika
vlastních pořadech (Ženský
hlas, Dvojhlas, Nejhorší vyhrává, Pavlač Ester Kočičkové),
písněmi, které pro ni s jejími
texty začal skládat Luboš Nohavica, vydala několik vlastních autorských alb a zpívá je
i na klubových koncertech. V
posledních letech vystupuje
i se skeči, které předvedla v
pořadu Na stojáka. Po prvním
sňatku přijala po manželovi
jméno Pařezová, po rozvodu
se s novým manželstvím občansky jmenuje Kozáková.

banku. Podvodné e-maily rozesílali do českých e-mailových
schránek také jménem Komerční
banky nebo České spořitelny.
S podvodnou zprávou, která
žádá vrácení několikatisícového
přeplatku, se ovšem mohli klienti České spořitelny setkat i po
té, co se přihlásili do svého internetového bankovnictví Servis
24. Podvodná zpráva se přitom
klientům banky nezobrazila při
snaze o přihlášení do správy svého účtu, ale až tehdy, když už byli
skutečně přihlášeni.
Podvodnou zprávu žádající
vrácení přeplatku ve skutečnosti
vyvolal počítačový virus, který se
při přihlášení zaktivoval. Nemilé zkušenosti s touto závadnou
zprávou bohužel má i 55letý muž
z Chrudimi, který ze svého účtu
podvodníkům dobrovolně poslal
nemalou částku.
„Neznámý pachatel prostřednictvím počítačového viru odeslal na internetové bankovnictví
poškozeného zprávu o tom, že
mu byl omylem zaslán přeplatek
ve výši 91 tisíc korun, který se i
zobrazoval na výši účtu. Zároveň
zpráva klienta informovala, že z
tohoto důvodu je jeho účet dočasně zablokován, dokud nepotvrdí vrácení připsané platby zpět
potvrzením tlačítka Pokračovat.
Muž bohužel reagoval dle instrukcí. Následně zjistil, že přeplatek,
ve skutečnosti samozřejmě smyšlený, mu byl sice odečten, ale z
vlastních financí,“ popsal průběh
podvodu mluvčí chrudimské
policie Jiří Tesař s tím, že pachateli hrozí až pětiletý trest odnětí
svobody.

Češi milují
chytré telefony
Počet chytrých telefonů v loňském roce poprvé překonal klasické mobily. Smartphone používalo 59 procent lidí, klasický
mobilní telefon pak 46 procent.
Z průzkumu společnosti Mediaresearch dále vyplývá, že někteří uživatelé používali také oba
typy zařízení.
Podíl chytrých telefonů se loni
meziročně zvýšil o sedm procentních bodů, klasické mobily
naopak osm bodů ztratily. Podíl
uživatelů tabletů se zvýšil o deset
procentních bodů na 29 procent.
Chytrý telefon nebo tablet má dle
průzkumu společnosti Mediaresearch celkem 67 procent lidí.

YouTube bez
reklam, ale za
peníze
Společnost Google připravuje
zavedení nové přelomové služby.
Chce YouTube bez reklam, ale za
peníze. Na oblíbený videoserver
se tak možná v budoucnu automaticky nepřipojíme, ale budeme si muset zaplatit předplatné.
Provozovatelé obsahových kanálů na serveru YouTube obdrželi
v průběhu letošního dubna od
společnosti Google dopis, v němž
se píše o chystaném zavedení
služby, která za nespecifikovaný
poplatek odstraní reklamu zobrazovanou na začátku přehrávání
videí. Google změnu prezentuje
jako další zdroj příjmů pro tvůrce,
kteří z celkového obratu YouTube
získávají zhruba 55 procent.

Internetový rádce. Mimořádné vydání, NEPRODEJNÉ. Pro síť UNET, PODA: Bc. Libor Homolka, reklamní práce, IČO 70400083, e-mail: liborhomolka@seznam.cz, mobil: 602 740 881,
náklad 500 000 ks. Neoznačené materiály jsou redakční. Kopírování a šíření obsahu pouze se svolením produkce. Distribuováno do schránek ve vybraných regionech.
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Jak ušetřit za elektřinu?
Změňte počítač a naučte se s ním pracovat!
O počítačích se říká, že jsou
velkými žrouty elektrické
energie. Víte ale, že na jejich
provozu můžete ušetřit až několik tisícovek ročně? Musíte
se je ale naučit správně používat. Velkou finanční úsporu
vám přinese i správná volba
počítačové sestavy, anebo
přímo přechod z klasického
počítače na notebook.
Vybírejte počítač
s ohledem na svoje potřeby

Výhercem křížovky z jarního vydání se stává Ivo Šikula z Bystřice nad Pernštejnem. Od společnosti UNET obdržel
za správně vyluštěnou tajenku tablet. Současné znění tajenky zasílejte do 16. listopadu 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+.

Soutěžte s Internetovým rádcem o tablet!

Taková běžná domácí počíta-

YVR, obaj,
TCL, Ekel,
plavuň, sbire, Ronay

čová sestava spotřebuje při klasické kancelářské práci nebo při
surfování po internetu 50 až 70
W. Pokud ale využijete výkon
počítače naplno a budete hrát
třeba videohry, spotřebujete i
200 W.
Ušetříte i díky monitoru
s nižší spotřebou
V každém případě si klasický
počítač vybírejte podle svých
potřeb. Některé počítače totiž
mají výkon, který jejich uživatelé
s ohledem na činnost, které se na

Iniciály
Motejla

3. díl
tajenky

Vězení
(expr.)

Oblečení
(hov.)

Jak dále snížíte spotřebu elektrické energie?
• Přes noc svůj počítač pravidelně vypínejte.
• Když budete na počítači pracovat, využívejte pouze ty programy,
které momentálně potřebujete. Nikdy nenechávejte běžet více
programů a funkcí najednou, zbytečně tím budete
spotřebovávat více elektrické energie.
• Zkuste si zkontrolovat nastavení svého počítače. Některé
operační systémy, jako třeba Windows, totiž mají technologii
řízení spotřeby. Vybírat přitom můžete ze tří přednastavených
schémat – rovnováha, vysoký výkon a úsporný režim.
počítači věnují, vůbec nevyužijí.
Značnou spotřebu elektrické
energie má kromě jiného i sa-

Táta
(zdrob.)

Telefonovat

Částečný
výlov

Hodně

OSN
(ang. zkr.)

motný monitor počítače. Velké
CRT obrazovky spotřebují více
než 100 W. Naopak, když si poří-

V jaké
době

Zn. čerp.
stanic

Tlustozobý
pták

Části
hrnců

Jméno
Agassiho

Mentolové
bonbony

Internet.
vyhledávač

Léčka

Slitina zinku a mědi

Muž. zpěv.
hlas

Pojízdný
zásobník

Ptačí
výměšek

Značka
kosmetiky

Nadutý
boháč

Živočišný
tuk

Velký pes
(expr.)

Anglicky
„záliby“

Kypřit

Maďarská
návrhářka
Zboží
v trafice

Léčivý
výtažek

Domácky
Ronald

Junák
Okázalost
(z lat.)

Cévnatá
rostlina

Mořský
savec

Část vozu
Nepravé
zlato

Kniha
map
Polsky
„oba“

Peněžní
ústav
Psí
jméno

Popěvek

Kyselá
pochutina
Stánek

Mravouk
Vespodu

Vesnický
boháč

Výhry
v loterii

Sloven.
„jinak“
2. díl
tajenky

Ovinout

1. díl
tajenky

Španělská
exkrálovna
Franc.
„švestka“
Sloven.
„jestliže“

Židovská
rouška
Jméno
Edisona

Druh
pepře
Tamti

Asyrské
božstvo

Biografy

Matematika
(hov.)

Bůžek
lásky

Mírně
moknouti
Stav bez
omezení
Přístroj
k natáčení

Hnůj

Doslovný
překlad

Směrový
úhel (-s-)

Znoj

Manilské
konopí

Kunovitá
šelma

Středoam.
stát

Hostina

Český
hokejista

Značka
likéru

St. vztaž.
zájmeno

Zvratné
zájmeno

Práce na
panském

Úslužnosti

Ten
i onen

Mužské
jméno

Německé
sídlo

Souhlas

Polévkový
knedlíček

Ostrý kraj
předmětu

Tropické
dřevo

A sice

Otec
(kniž.)

Iniciály
Basse

Iniciály
Rokla

Surovina
na zátky

Římský
císař

Č. básník
(Jiří)

Ilustr.
encyklop.
slovník
(zkr.)

Napadení
chorobou

Ochrana
zboží

Kriminální
žánr

Monitor počítače: Nezbytný doplněk,
jehož výběr řada z nás podceňuje

V hlavní roli rozlišení
Neorientujte se pouze podle ceny
a délky úhlopříčky. V případě moderních plochých monitorů byste se měli v prvé řadě zaměřit na
rozlišení, na které se přímo váže

také rozteč obrazových bodů.
Počítače neměří obraz na centimetry nebo milimetry, jednotkou zobrazení monitoru je pixel
neboli obrazový bod. Čím větší
je počet obrazových bodů, tím
větší množství informací monitor zobrazí. Údaj rozlišení potom
odráží počet obrazových bodů v
řádku a ve sloupci.
Ty nejlevnější monitory mají
rozlišení 1366x768 bodů, stále
rozšířenější se však stává standard Full HD, které má rozlišení
1920x1080 obrazových bodů.
Nejmodernější panely mají rozli-

V minulém
roce

Zábava

Kód let.
Tuscalosa

Když si vybíráte počítačovou
sestavu, určitě dáváte pozor
na sebemenší detail, nebo
si alespoň necháte poradit
od profesionálů. Jak je to ale
s výběrem samotného monitoru? Jde vám o to, abyste si
koupili opravdu kvalitní výrobek, anebo spíš hledíte na
cenu?
Na tuzemském trhu můžete
momentálně vybírat mezi osmi
sty počítačovými monitory. Zorientovat se v této nabídce ovšem
nemusí být pro řadu lidí vůbec
jednoduché. Na co byste se tedy
měli při výběru monitoru konkrétně zaměřit?

Přitakávat

Hromadný
výstřel
Irský
básník

Zairské
sídlo

Nástrahy
pytláků

Západoč.
město
Nadšený
potlesk
Podstavce

Nadávati

Iniciály
Dvorského

Esperant.
„chlapec“

Kararský
mramor

Amer. úř.
pro letec.
a kosmon.

Asijská
země

Velká
vosa

Kód let.
Vancouver

Slovenská
hora
Statek
bez léna

Jihoevropan

4. díl
tajenky

Okap
(-d-)

Džezový
styl

Stáří

Potomek

Netopýří
muž

Novozél.
papoušek

Patřící
první ženě

SPZ
Rychnova
n. Kněž.

Planeta

Dravý
pták

Pěvecká
tělesa

Skříně
(zast.)

Tímto
způsobem

Otvor
pro čep

Temno

V případě klasického stolního
počítače i notebooku navyšují
spotřebu elektrické energie také
další činnosti, jako je třeba kopírování z disku na disk, pohyb
podsvícené myši nebo poslouchání mp3. Spotřeba elektrické
energie vám o několik desítek
wattů vzroste i tehdy, když budete mít připojené reproduktory,
tiskárnu či skener. Tato zařízení
proto nezapínejte zbytečně.

Hudební
skladba
(moteto)

Kód let.
Anniston

Ledaco

Tloušťka

Ve srovnání
(s něčím)

Posměšek

Doposud

Anglicky
„konec“

Značka
elektronvoltu

Co se spotřeby elektrické
energie týče, nejúspornějším
řešením je pro řadu lidí koupě
notebooku. Přenosný počítač
si při běžné práci vezme ze zásuvky pouze 25 až 30 W, a to
včetně napájení vestavěného
monitoru. Při plné zátěži pak
tato hodnota stoupne zhruba
na 80 W.

Další činnosti, kvůli
kterým si připlatíte

Ušlechtilé
železo

Sonar

Iniciály
Švormové

Notebook jako
nejúspornější řešení

Spočítat
na druhou

Část
prstu

Svazek
roští

díte tenký LCD panel, spotřeba
klesne až na 25 W.

šení 4K, což je dokonce čtyřikrát
více než v případě Full HD.
Využití monitoru
Velikost obrazovky i její rozlišení víceméně určují, k čemu
můžete monitor využívat. Pro
takové brouzdání po internetu
nebo kancelářskou práci vám
bude plně dostačovat klasický
19palcový panel s rozlišením
1280x1024 bodů, respektive s
rozlišením 1366x768 bodů v případě širokoúhlých modelů.
Pokud rádi hrajete hry nebo
chcete sledovat filmy ve vysoké
kvalitě, to pravé je pro vás 22- až
24palcový monitor s rozlišením
1920x1080 bodů. Monitory se
od sebe liší také technickou výbavou. Některé z nich nabízejí 3D
obraz, jiné můžete ovládat dotykem a další v sobě mají zase zabudovaný tuner, díky čemuž vám
nahradí i televizi.

Řiďte se návodem na silné heslo
Heslo by mělo tvořit první linii
ochrany vaší e-mailové schránky, profilu na sociální síti nebo
bankovního účtu. V mnoha
případech však tomu tak není.
Máte pocit, že i vaše heslo je
snadno prolomitelné? Poradíme vám, jak si vytvořit silné
heslo, kterým svůj účet dokonale zabezpečíte před nezvanými hosty.
1. Heslo sestavujte náhodně
Heslo sestavujte zcela náhodně
z různých znaků, které jsou běžně
dostupné na klávesnici. Vytvořte
přitom co nejnepravděpodobnější kombinaci znaků.
2. Heslo zkombinujte minimálně
z 12 znaků
Podle počítačových odborníků je
ideální počet znaků v silném heslu minimálně dvanáct a více. Platí
přitom, že čím více znaků při tvorbě hesla použijete, tím bude pro
případného útočníka nabourání
hesla těžší.
3. Používejte speciální znaky

Do silného hesla nepatří pouze
velká a malá písmena a číslice, při
jeho vytváření použijte i speciální
znaky, díky nimž bude heslo pro
hackery špatně rozklíčovatelné.
Do silného hesla tedy patří třeba
zavináč, paragraf, závorka, pomlčka, tečka, lomítko nebo procento.
4. Heslo s vámi nesmí souviset
Nevkládejte do hesla informace,
které by si o vás mohl případný
útočník zjistit. Heslo s vámi nesmí
nijak souviset. V hesle nepoužívejte své uživatelské jméno, své
skutečné jméno a příjmení, jména svých dětí, manželky a manžela, své datum narození či rodné
číslo nebo své telefonní číslo.
5. Nepoužívejte snadno prolomitelné kombinace slov a čísel
Při vytváření silného hesla mějte
rovněž na paměti, že jej nesmí
nikdo uhádnout. V hesle tedy nepoužívejte slova nebo kombinace
čísel a slov, které i nezkušený hacker prolomí během chvíle. O jaká
slabá hesla se jedná? Například o

123456, 123123, heslo, heslo123,
password nebo passw0rd.
6. K zapamatování hesla zkuste
mnemotechnickou pomůcku
Jestliže jste z náhodné kombinace znaků vytvořili silné heslo,
zkuste si k jeho zapamatování
vymyslet i nějakou mnemotechnickou pomůcku. Tato pomůcka
ovšem musí zůstat tajná stejně
jako heslo samotné.
Na co byste měli
ještě pamatovat?
• Své heslo nikomu neříkejte,
nechte si jej sami pro sebe
a vždy jej pečlivě chraňte.
• Nikdy nepoužívejte jediné
heslo pro více uživatelských
účtů, které máte na internetu.
• U žádného ze svých účtů
nenastavujte automatické
ukládání hesla.
• Svá hesla si pravidelně
měňte. Nikdy nepoužívejte
hesla předchozí.
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internet

televize

mobil

telefon

INTERNETOVÁ SÍŤ S VÍCE NEŽ 34 000 ZÁKAZNÍKY V 1000 LOKALITÁCH

JE MOJE ŠŤASTNÉ ČÍSLO !
Každý 13. vyhrává
internet na rok zdarma !
Soutěžte na www.unet.cz/stastna13
Soutěž pro nové zákazníky, pro stávající na novém přípojném místě.
Úplná pravidla najdete na výše uvedené internetové adrese.

PODZIMNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZA AKČNÍ CENY!
UNET INTERNET

UNET MOBIL
OPTICKÉ TARIFY

BEZDRÁTOVÉ TARIFY

5 Mbit

od

299 Kč

10 Mbit

od

399 Kč

20 Mbit

od 499 Kč

5 Mbit

od

A

KC

1SIM×

299 Kč

50 Mbit

od

100 Mbit

od 499 Kč

E

VOLÁNÍ BEZ
PAUŠÁLU SE
SLUŽBOU
UNET MOBIL

399 Kč

UNET IPTV

NOVINKA

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

49

1,49

Kč/měsíc

1)

Kč/min

MAPA POKRYTÍ

VAŠE INTERNETOVÁ TELEVIZE
Sledujte televizi bez poplatků přímo ve webovém prohlížeči, v tabletu nebo mobilu (Android, iOS).2) S vybranými internetovými tarify
získáte zdarma 47 televizních a 28 rozhlasových kanálů (s placenými balíčky až 102 TV kanálů).
Inteligentní funkce: pauza, timeshift, nahrávání a programový průvodce (EPG).

Základní balíček

185

Kč/měsíc
6 TV kanálů

NOVINKA

79

Kč/měsíc
6 TV kanálů

Balíček SPORT
NOVINKA

0

Kč/měsíc
47 TV kanálů

Dětský balíček

Základní balíček (s vybranými tarify zdarma): ČT1, ČT2, ČT24, ČT art, ČT Déčko, Prima, Prima COOL, Prima Zoom, Prima Love, TV Barrandov, Barrandov Plus, Kino Barrandov, Kino Svět, Filmpro, TV
Noe, Relax, Polar, regionalnitelevize.cz, Městská televize Otrokovice, TV Mňam, Rebel, Retro, Country No. 1, Óčko, Óčko Gold, Óčko Expres, Šlágr TV, FUN1, ČT Sport, Slovak Sport 2, Sport 5, Polsat
Sport News, Jednotka, Dvojka, Markíza, Dajto, Doma, JOJ, JOJ Plus, WAU, TA3, RT Documentary, France 24, Russia Today, Polsat, ORF eins, ORF zwei a 28 rozhlasových kanálů.

BALÍČEK PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY
IPTV

INTERNET
Bezdrátové tarify

10
Mbit

15
Mbit

od

UNET
MOBIL

Televize po internetu

Volání bez paušálu

50

více než

1,49

40
kanálů

Kč/měsíc

7" TABLET

Optický tarif

Mbit

499

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.

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. 10. 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. 2) Aplikace na SmartTV Samsung, LG, Panasonic je zpoplatněná mimo základní balíček.

