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UDÁLOSTI

Kyberkriminalita roste,
postihuje obce i školy

Z Afghánistánu naše vojáky
nestáhneme, potvrdil Babiš

BOJ S TERORISMEM. Premiér Andrej Babiš (ANO)
vyloučil stažení českých vojáků z Afghánistánu. Česko
bude pokračovat v boji proti terorismu a nezradí své
spojence. Přihlásil se také k závazku vůči NATO zvyšovat výdaje na obranu. Premiér také navrhne, aby
Česko odstoupilo od hojně diskutovaného Globálního
paktu OSN o migraci, který měl řešit uprchlickou problematiku. Chce o tom jednat s koaličními partnery.
Foto: ČTK
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Za posledních pět let
vzrostl počet trestných činů na internetu téměř na
dvojnásobek, vedle podvodů se jedná o výhrůžky
i neoprávněné nakládání
s osobními údaji.

Evropská platforma chce
bojovat s dezinformacemi
Praha – Zákonodárci ze sedmi poslaneckých klubů vytvořili ve sněmovně Evropskou platformu.
Zástupci ANO, ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL,
TOP 09 a Starostů a nezávislých chtějí skrze ni
objektivně informovat o evropské politice a aktivně se na ní podílet. Mají tak v úmyslu vytvořit
alternativu k dezinformacím, které se v Česku v
evropské tematice objevují. Platforma chce být
kritická vůči tomu, s čím v EU nesouhlasí, celkově
však prý převažují pozitiva členství. (čtk)

její, ale podvodníků. „Inzeposílení týmů, které se bojem
rent s ním nekomunikuje
s kyberkriminalitou, finanča peníze ani byt v nájmu neními zločiny a souvisejícími
má,“ dodal Robovský.
věcmi zabývají. Vláda konTento případ není ani zdacem října oznámila, že nabeleka ojedinělý. Podle dat,
re přes 150 nových specialiskterá si Deník vyžádal od Potů. „Problematikou kybernelicejního prezidia, se jich loni tického zločinu se zaobírá v
stalo 5654, což je
rámci České republiky více
o 13,3 procenta více než
než 300 policistů,“ konpředcházející rok.
statoval v té sou„Řešili
Oproti situaci, která
vislosti policejní
byla pět let předprezident Tojsme například
tím, narostl popřípad nemocnice, máš Tuhý.
čet případů doNení však
v níž přes její veřejnou prý s tímto
konce o čtyři
síť někdo zabíral ležící počtem
pětiny.
Mezi trestpacienty a přenášel to spokojený,
nými činy
ideální by
přes internet.“
spáchanými přes
prý bylo zvýMartin Medvěd, MIIA
internet dominují
šit počet těchto
podvody, ale lze tam
expertů o dvě
nalézt i rasově motivotřetiny.
vané útoky, sexuální nátlak
PŘÍPAD S PORNOGRAFIÍ
či navádění k potratu.
Do problémů se ovšem lidé
POLICIE ZBROJÍ
a instituce nemusejí dostat
Data za letošní rok ještě
pouze jako podvedení. Monejsou zkompletována.
hou se – nechtěně – ocitnout
K nárůstu však dochází i lei v roli obviněných. „Řešili
tos. „Kyberkriminalita je jejsme například případ nediným druhem kriminality, u mocnice, v níž někdo zabíral
které pozorujeme dlouhodoležící pacienty a přenášel to
bě nárůst,“ zaznělo nedávno
přes internet,“ říká Martin
v Jihlavě na mezinárodní
Medvěd ze společnosti MIIA,
konferenci věnované interspecializující se v kybernenetovým podvodům a šikaně. tickém prostoru na zabezpePolicie tak musela přikročit k čení firem i jedinců. Nemoc-

PAVEL CECHL

O

smadvacetiletý
muž z Liberce se
těšil na krásný
nový byt, ve
kterém se zařídí
po svém. Začal proto procházet na internetu nabídky
pronájmů. Vyhlédl si jeden
a domluvil se s inzerentem,
že mu zašle na protiúčet přes
realitní kancelář klíče od nového domova, což obratem
potvrdila i ona firma.

PRUDKÝ NÁRŮST
„Mladík si ověřil, že firma,
kterou doposud neznal, skutečně existuje, nepojal podezření, že by se mohlo jednat o
podvod, a tak na číslo účtu
zaslal přes 18 tisíc korun,“
popisuje případ mluvčí policie Vojtěch Robovský. Jenže
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Jak oslavit výročí vzniku státu?
Třeba s ležákem „První“ od sládků
Prazdroje a Matušky
nebáli jít do něčeho nového.
Proto jsme se i my pustili
do něčeho, co je na našem
trhu nové, do úzké spolupráce malého a velkého
pivovaru přímo při výrobě
piva. Chtěli bychom tím
také dokázat, že nám všem
jde o společnou věc – o roz-

„PRVNÍ“ LEŽÁK k výročí vzniku ČSR připravili sládci Prazdroje
Lenka Straková (první zprava) a Václav Berka (zcela vlevo) spolu
s Martinem Matuškou a jeho synem Adamem.

Plzeňského Prazdroje a také
ve zhruba 60, kde se čepuje
pivo Matuška. Kromě toho
je k dostání v lahvích se
speciální etiketou v barvách
trikolory i ve vybraných pivotékách.
Již název ležáku prozrazuje, že se sládci inspirovali
první republikou. „Sešli jsme
se spolu letos na jaře a říkali
si, jak můžeme alespoň symbolicky přispět k oslavám
naší státnosti. Inspirací pro
nás byla odvaha a nadšení
lidí před vyhlášením nezávislosti našeho státu, kdy se

voj pivní kultury u nás,“
říká Václav Berka, emeritní
vrchní sládek Plzeňského
Prazdroje.
K výrobě ležáku sládci
kromě českého chmele
použili i dvě chmelové odrůdy vyšlechtěné v USA. „Chtěli jsme uvařit něco, co by
v sobě spojilo české a americké prvky jako poděkování
za klíčovou podporu amerického prezidenta Woodrow
Wilsona při vzniku našeho
státu před 100 lety. A tak
jsme připravili recepturu
tradičního českého ležáku,

který je ozvláštněn kombinací dnes již klasických amerických chmelových odrůd
Citra a Cascade,“ říká Adam
Matuška.
Pivo podle nové receptury
sládci uvařili letos na jaře
v pokusném minipivovaru Plzeňského Prazdroje
v Plzni. A byli s ním natolik
spokojeni, že se rozhodli jej
k výročí založení Československa uvařit v obou pivovarech a nabídnout lidem
v celé zemi. „Obě várky jsme
uvařili společně podle stejného receptu. Doufáme, že
bude chutnat i našim zákazníkům a že si při něm třeba
také zavzpomínají na slavné
časy první československé
republiky,“ říká sládková
Prazdroje Lenka Straková.
Spolupráce Prazdroje s Matuškou byla podle Václava
Berky logická z několika důvodů. „Stejně jako my kladou
obrovský důraz na kvalitu
výroby, skladování i čepování piva. Matuška je zároveň
specialistou na „americké“
pivní styly u nás. A do třetice
– Martin Matuška, zakladatel
pivovaru, se v Plzeňském
Prazdroji vyučil sladovníkem
a s našimi sládky včetně mě
jej pojí osobní přátelství,“
doplňuje Václav Berka.
Plzeňský Prazdroj chce
ležákem „První“ vzdát hold
i všem, kteří šíří dobré jméno naší země ve světě i v tuzemsku dnes. Proto jako poděkování předá v listopadu
toto výroční pivo pěti osobnostem, které dokázaly něco
výjimečného a byly ve svém
oboru v něčem první.
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Praha – K stému výročí
vzniku Československa uvařili sládci Václav Berka, Lenka Straková, Martin a Adam
Matuškovi speciální pivo,
které nese název „První“.
K mání bude po celý měsíc
listopad v 325 tuzemských
hospodách a restauracích

nice nabízela veřejně dostupnou wi-fi, takže se neoprávněně ocitla mezi podezřelými právě ona. Podobně
prý zaznamenal případ obce,
přes jejíž veřejnou síť si někdo objednával pravidelně
z e-shopu zboží, jež nevyzvedával. Obec pak musela čelit
trestnímu oznámení.
Podobnou zkušenost má
i obec Studená na Jindřichohradecku. Policie se na ni
před časem obrátila s podezřením, že někdo její veřejnou síť zneužívá pro sledování dětské pornografie. „Ale
tenkrát nebyla povinnost ani
možnosti sledovat, kdo by to
mohl být, takže jsme nedokázali nic sdělit,“ říká Roman
Horký, který má v obci podobné věci na starost. Aby
podobným problémům obec
zabránila, zabezpečila síť tak,
že se lidé musejí v síti dobrovolně registrovat pomocí
svého telefonního čísla. „My
nevidíme, kdo sleduje jaké
stránky. Je to z naší strany
anonymní. Ale v případě potřeby se to dá dohledat,“ dodává Horký.
S podobnými problémy se
pak podle expertů mohou
potýkat i školy, kde nedostatečně zabezpečené sítě mohou vést k šikaně žáků.

Přichází plné a silné pivo.
Vyhláška mění názvosloví
Praha – Ministerstvo zemědělství usoudilo, že jedním
slovem „ležák“ není možné
odlišit všechny jedenáctky
a dvanáctky, které se pod
ním skrývají. Vydalo proto
vyhlášku, která názvosloví
piv mění. Speciální piva by
nově měli spotřebitelé hledat
pod označením „silná“.
Nově vyděluje z ležáků kategorii plných piv jako nápojů svrchně kvašených se
stupňovitostí 11 až 12. Vedle
toho mění také definice
ovocných a zeleninových
šťáv a upřesňuje označování
medoviny.
„Je důležité, aby zákazník
věděl, co přesně je mu pokládáno na stůl či co si dává
do nákupního košíku,“ zdůvodnil novinky ministr zemědělství Miroslav Toman
(za ČSSD).
Vyhláška s
účinností od prosince označuje
dosavadní „pivo se
sníženým obsahem alkoholu“
jednoduše jako
„nízkoalkoholické
pivo“. Kategorie
nealkoholických
piv (do půl procenta etanolu),
stolních piv
(stupňovitost do
šesti) i výčepních
piv (stupňovitost
sedm až deset)
ponechala beze
změn.

Ministerstvo také zavádí
označování takzvaných pivních stylů. Jde o moderní piva typu Ale, IPA a další v
různých variantách. Kromě
samotných piv vyhláška nově umožní prodávat takzvaný atypický pivní nápoj, který se však v Česku prodává
pouze okrajově. Jde o mok,
který nesplňuje požadavky
na pivo, ale je vyrobený na
bázi piva s upraveným podílem sladu nebo způsobem
kvašení.

ČERSTVÉ ŠŤÁVY
K úpravám došlo také u nealkoholických nápojů. Ovocné a zeleninové šťávy vyhláška rozděluje na přírodní
a čerstvé. Čerstvé šťávy výrobci nesmějí nijak tepelně či
chemicky upravovat ani do
nich přidávat další složky,
s výjimkou bylin a semen
rostlin. Přírodní
šťáva pak
může být
zpracována

pouze takzvanými šetrnými
metodami.
Nová legislativa zasáhla
i medovinu. Tu budou moci
producenti za splnění podmínek označit i jako medové
víno. Pokud ji však dochutí
cukrem, lihem nebo vínem,
budou ji muset označit přídomkem „dezertní“.
Ministerstvo počítá s tím, že
nová pravidla budou do praxe
zaváděna postupně. Výrobci
budou mít celý rok na to, aby
své etikety přizpůsobili.
A nápoje vyrobené do konce
listopadu ještě se starými
označeními se budou smět
prodávat i po tomto datu.

Značení piv

Nealkoholické pivo
(do 0,5 % obj. etanolu)

Pivo se sníženým obsahem alkoholu
(0,5 – 1,2 % obj. alkoholu)
Stolní pivo
(stupňovitost do 6)
Výčepní pivo
(stupňovitost 7–10)
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Zprávy z domova

Ležák
(stupňovitost 11–12),
ale pouze pro piva spodně
kvašená – většina sortimentu
ležáků
Plné pivo
(stupňovitost 11–12),
ale pouze pro piva svrchně
kvašená
Silné pivo
(stupňovitost 13 a více)

