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Exnáměstek hejtmana bude chtít
kvůli kauze sypače od státu peníze
Libor Joukl, jenž byl zproštěn
obžaloby, zvažuje návrat do politiky

Čeští školáci se na nové sociální síti stávají obětí pedofilů. Rodiče nic netuší
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esetiletá Anna na posteli
plné plyšáků našteluje mobilní telefon tak, aby jeho
objektiv snímal celé její
tělo. Za zvuků svůdné muziky se před ním začne kroutit a u
toho si sundává jednotlivé vrstvy oblečení. Patnáctisekundový záznam
pak jedním dotykem na displeji odešle na sociální síť zvanou Tik Tok,
kterou vlastní čínská firma. Tam je
video okamžitě přístupné půl miliardě uživatelů z celého světa. Ať už
jsou to její vrstevníci ze třídy, nebo
čtyřikrát starší pedofilové.
Čeští rodiče zpravidla o dvojím

životě svých dětí nemají ani tušení.
Na síti Tik Tok jsou přitom tisíce a tisíce českých školáků.
Mezi dospělými je poslední dobou
pod palbou síť Facebook. Za neschopnost zabezpečit citlivá osobní
data svých uživatelů i filtrovat škodlivý obsah. Jenže Facebook školáky
nezajímá. Na mobily si instalují
právě aplikaci Tik Tok sloužící k publikování krátkých videí.
Šoupáním prstu po displeji navíc
mohou ve stejné aplikaci sledovat
nekonečný proud videí od jiných
uživatelů, která nefiltruje nikdo.
MF DNES našla i videa chlapců, kteří
si vzájemně přikládají na hrdla nože
i snímky zaměřené na anorexii, sebepoškozování či nabízející návody,
jak spáchat sebevraždu.
Přesné počty dětí, které Tik Tok

Cifršpioni zajistili
vloni 7,5 miliardy
Karel Hrubeš
redaktor MF DNES
PRAHA Finanční analytický úřad,
který se mimo jiné specializuje na
boj s praním špinavých peněz, má
za sebou nejúspěšnější rok ve své
historii. Za loňský rok takzvaní
„cifršpioni“ zajistili rekordní částku
– 7,5 miliardy korun. To je o více
než pět miliard větší číslo než za rok
2017. V rozhovoru pro MF DNES to
řekl ředitel Finančního analytického úřadu Libor Kazda.
Podle něj se na této částce přibližně z poloviny podílel jeden

v Česku používají, neexistují. Usuzovat však jde z toho, že české školácké celebrity, které nahrávají
videa pod přezdívkami jako Nachty,
Mína či Naty, mají i 300 tisíc sledujících.
A mnohé děti se jim zpěvem či pohybovými kreacemi snaží vyrovnat.
Linky bezpečí však zaznamenávají
čím dál tím více případů, kdy to nedopadlo dobře. Třeba proto, že se
kvůli nedokonalým pohybům, nadváze či oblečení obratem staly obětí
kyberšikany. Nebo cílem pedofilů.
„Na záznamu se často objeví i
obnažené části těla dítěte, které přitahují pozornost sexuálních dravců.
A právě tato videa mají velmi vysokou návštěvnost a jsou cíleně vyhledávána, sdílena a rozšiřována.
Děti se pak stávají vyhledávaným cí-

lem a jsou prostřednictvím Tik Toku
oslovovány dospělými uživateli. Následují žádosti o zaslání dalších sexuálně explicitních fotografií,“ konstatoval Kamil Kopecký z projektu
E-Bezpečí, který je zaměřený proti
kyberkriminalitě.
Například francouzská policie už
na konci loňského roku spustila
kampaň, v níž varuje, že na Tik
Toku mohou číhat sexuální predátoři. Kolik podobných případů už se
odehrálo v Česku, ovšem nejde zjistit. „Policie České republiky nevede
statistiky týkající se sociálních sítí.
Dané jednání je vždy posuzováno
jednotlivě a opírá se o paragrafové
znění trestního zákoníku,“ konstatovala mluvčí Policejního prezidia
Lenka Sikorová.
Pokračování na str. 3

Vražda na benzince Podezřelí jsou ve vazbě

velký případ, který v současné době
stále vyšetřuje policie. „Z důvodu
povinnosti mlčenlivosti, ale především i z důvodu, že v této věci
probíhá trestní řízení, bohužel
nemohu ani naznačovat, abych neohrozil trestní řízení,“ uvedl Kazda.
Tak vysoké částce zajištěných
peněz se FAÚ přiblížil naposledy
před třemi lety, kdy zajistil přes šest
miliard. Také tehdy se na této částce z poloviny podílel jeden velký případ. Naopak klesl počet trestních
oznámení, která úřad specializovaný na boj s praním špinavých
peněz podal.
Více čtěte na str. 4

Rodina DNES:
Která „éčka“
nám škodí
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Muž měnil pohlaví, jeho
kocourovi narostla „prsa“

U

nikátní a zároveň bizarní případ řešili veterinární lékaři na
pražské veterinární klinice.
Muž podstupující změnu pohlaví
totiž nevědomky předával dávku
ženského hormonu estrogenu svému mladému kocourovi „nahého“
plemene sphynx. Hormonální
sprej si aplikoval na ruce, dlaně si
ale následně nemyl.
Zvíře tak hormon přes kůži téměř
čtyři měsíce vstřebávalo, než se předávkování projevilo extrémním
zvětšením mléčných žláz a kocourovi narostla „prsa“. Případ je to
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zcela ojedinělý. „Jestli jsem to viděl
za 20 let dvakrát, že lidé přišli
s otokem mléčné žlázy u samce...
Pokud se zvětšuje, většinou je to ve
vztahu k progesteronu,“ potvrzuje
odborný asistent z Kliniky chorob
psů a koček Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně Roman Vitásek.
„Nepamatuju se, že by se o takovém případu na půdě komory
někdo zmiňoval,“ dodal viceprezident Komory veterinárních lékařů
České republiky Karel Daniel. (eza)
Čtěte na str. 5
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U soudu Okresní soud v Mělníku poslal do vazby oba muže podezřelé z prosincové loupeže a vraždy čerpadlářky
v Nelahozevsi. Je jim 26 a 32 let. Starší podle vyšetřovatelů střílel, takže mu hrozí za vraždu až doživotí. Vyšetřovatelé nyní budou shánět další důkazy. Foto: Dan Materna, Michal Růžička, MAFRA
Čtěte na str. 3
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