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HERNÍ PŘEDPLATNÁ
Google Play Pass vs. Apple Arcade

STREAMOVÁNÍ
Poradíme, jak začít streamovat

Sto pečlivě vybraných aplikací, aby byl váš smartphone ještě chytřejší! 

LEVNÉ 
TANKOVÁNÍ

Najděte nejlevnější 
cenu ve svém 

okolí

CHYTRÉ HODINKY
Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

+
FENOMÉN 
JMÉNEM 
ROBLOX

Jaké aplikace si přibalit do kufru?

APKY NA 
DOVOLENOU



Microsoft kupuje Activision Blizzard. 
Elon Musk osvobodí Twitter. Zynga 
s FarmVille spadá pod vydavatele Grand 
Theft Auto... V poslední době těch změn 
nebylo zrovna málo a my přidáme ještě 
jednu. S 35. číslem Applikací přicházejí 
do redakce nové tváře, nová krev a s ní 
i  nové nápady. Ale nebojte, nebudeme 
měnit, co funguje, jen se zaměříme na 
různá drobná vylepšení.

Několik z nich můžete vidět už v to-
mhle čísle. Například na straně 32, kde 
najdete rady o tom, jak začít streamovat 
a  čemu se přitom vyvarovat. Druhou 
novinkou je srovnání předplatných Goo-
gle Play Pass a  Apple Arcade, respek-
tive vypíchnutí několika zajímavých 
her. V  této rubrice budeme pokračovat 
a v každém čísle vám nabídneme něko-
lik zajímavých kousků, které si můžete 
„za pár kaček“ zahrát.

S  příchodem léta se budou hodit 
aplikace, které byste si neměli zapo-
menout přibalit na dovolenou, ať už se 
chystáte cestovat do zahraničí nebo se 
toulat krásnou českou krajinou. Když 
jsme u Česka, tak z naší malé zemičky 
pocházejí tvůrci šikovného cestovatel-
ského deníku Worldee. Tuhle apku vám 
nejen představíme, ale také se dozvíte 
zajímavosti od jejího stvořitele. S létem 
ještě souvisí výběr sportovních apli-
kací a chytrých hodinek. Tady jsme se 
zaměřili zejména na rozdíly mezi jed-
notlivými kategoriemi hodinek a na to, 
které jsou pro koho vhodné. To, abyste 
neutratili zbytečně moc peněz za něco, 
co tak úplně nepotřebujete.

V  hardwaru jsme otestovali řadu 
modelů Samsung S22 a rubriku Gadge-
ty tentokrát rozšířili na čtyři stránky za-
jímavých vychytávek. Jednou takovou 
je visací zámek na otisk prstu, který dá 
zapomenout na hledání klíčů.

Jelikož jsme srdcem hráči, tak jsme 
našli baterku, koupili náhradní akumu-
látory a vydali se po stopách slizu, krve 
a spouště. Ano, přinášíme vám dříve sli-
bovanou recenzi temného a strašidelné-
ho hororu Alien: Isolation. Pokud chcete 
něco méně akčního, ale přesto adrena-
linového, tak na mobily konečně dora-
zil Rocket League, zatímco kostičkový 
Roblox se stal opravdovým fenoménem 
a přerůstá svůj původní svět. Nevěříte? 
Tak mrkněte na stranu 42.

Jak vidíte, nadále máme od všeho 
trochu, tak se při čtení hezky bavte a na 
podzim ahoj!

Michal Burian
burian@applikace.cz
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KDE NÁS 
NAJDETE

ŠESTATŘICÁTÉ ČÍSLO 
ČASOPISU 

APPLIKACE ČEKEJTE 
NA PRODEJNÁCH 

T-MOBILE ZAČÁTKEM 
ZÁŘÍ 2022.

Časopis
Každá prodejna T-Mobile 

Magazín Applikace vychází čtyřikrát do 
roka a přináší rady ohledně chytrých telefo-
nů a  tabletů. A samozřejmě tipy na ty nej-
lepší mobilní aplikace. Dostanete jej v každé 
prodejně T-Mobile, a  to zcela zdarma. Bez 
ohledu na to, u  jakého operátora jste! Že 
děkujete? Rádo se stalo! Další číslo vyjde  
v září.

Sociální sítě
Applikace 

Naťukejte za adresu libovolné sociální sítě 
kouzelné slůvko „Applikace“ a objevíme se 
my. Teda aspoň na těch populárních soci-
álních sítích. Na Facebooku máme skvělou, 
aktivní komunitu, s níž se každý den dělíme 
nejen o tipy na nové apky a gadgety. Archiv 
všech odvysílaných dílů našeho pořadu pak 
najdete na YouTube.

YouTube 
Archiv pořadů

Pořad Applikace běžel na televizních obra-
zovkách od roku 2014. Přes sto dílů pořadu 
najdete na našem YouTube kanálu na ad-
rese youtube.com/ApplikaceCZ. Vše pěkně 
seřazené podle jednotlivých řad a s bonu-
sy, které v televizi ani nešly. Některé apli-
kační tipy sice ohlodal zub času, humor 
moderátorů je ale nadčasový. 

Web 
www.applikace.cz

Kromě papírového časopisu máme i web, kde 
vycházejí každý den novinky o  mobilních 
aplikacích, hrách a technologických serepe-
tičkách všeho druhu. V menu se odnedávna 
nachází také tlačítko, které vám zpřístupní 
archiv starších čísel. Časopis si můžete buď-
to stáhnout ve formátu PDF, anebo přímo na 
webu přečíst díky interaktivní čtečce. Do-
konce se kamarádí i  s  mobilními telefony  
a tablety.

Líbí se vám časopis? Sledujete náš web? 
Rádi byste něco zlepšili? Dejte nám vědět 
na Facebooku: www.facebook.com/applikace 

ONLINE NÁKUPY 
BEZ KREDITKY

Aplikace, hry, hudba, filmy i předplatné – 
nejen na Google Play a App Store. 

Platební karta 
není potřeba, 
útratu za aplikace 
si můžete připsat
k vyúčtování 
operátora.

Rychlé, snadné a bezpečné platby přes operátora

• Nakupovat můžete hned – používání služby nevyžaduje žádnou registraci.
• Bez použití vaší platební karty, jednoduše platíte ze svého mobilního účtu.
• Nakupovat můžete i na Google Play, App Store, Microsoft Store nebo na Facebooku.
• Podporuje jednorázové i pravidelné platby.
• Platby máte pod kontrolou.
• O každé platbě vás informujeme SMS zprávou.
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3  Kde nás najdete a Úvodník 
Nové tváře, známý obsah. Po letech se 

změnila redakce magazínu. Co plánujeme 
do budoucna? Plus přehled všech dalších 
míst, kde píšeme o mobilních aplikacích 
a hrách. 

6  Novinky
Google a Apple uklízejí ve svých obcho-

dech. Čipová krize zdaleka nekončí. Největší 
novinky posledních týdnů stručně a jasně na 
stranách 6 až 9.

10  Trendy: tankování
Poradíme, jaké aplikace používat, 

abyste rychle a pohodlně našli nejlevnější 
benzinku ve svém okolí.

12   (Nejen) apky Made in Czech 
Nová verze prohlížeče od Seznamu  

s překvapením, osobní průvodce národním 
muzeem i modernější Zásilkovna.

14  Svět se zbláznil a silikonová  
knihovna

Apple se nám snaží prodat předraženou lá-
hev na vodu, zatímco nejbohatší muž světa 
chce osvobodit Twitter.

16
Herní novinky
Co nového na herní scéně? Souhrn 

herních událostí a tipy na zajímavé nové hry 
nesmí chybět.

18  Test: Samsung S22
Nová vlajková loď Samsungu nadch-

ne nejen milovníky malých telefonů, nýbrž 
i fanoušky toho nejlepšího, co na dnešním 
trhu najdete.

20  Magenta Experience Center
V Magenta Experience Center se koná 

spousta zajímavých programů pro školáky 
i seniory.

22  Pitva aplikace Carolina
V pravidelné rubrice jsme se podíva-

li pod kapotu šikovné aplikace Carolina, 
kterou ocení všichni majitelé automobilů. 
Už nezapomenete na STK ani výměnu 
lékárničky.

24  Souhrn z MWC 2022
Shrnutí jedné z největších světových 

akcí zaměřených na mobilní telefony. 
K jakým důležitým oznámením v Barceloně 
došlo?

26  Aplikace v praxi
Představíme vám šikovné aplikace, 

s nimiž se na dovolené nejen neztratíte, ale 
také se stanou vaším šikovným rádcem, ať 
už vyrazíte kamkoliv

28  Česká aplikace Worldee
Z České republiky pochází další zají-

mavá aplikace, která se hodí nejen během 
léta. Co vše umí nevšední cestovatelský 
deník?

30  Jak na výběr chytrých hodinek
Vysvětlíme, jaký rozdíl je mezi fitness 

náramky, sporttestery a chytrými hodinka-
mi. Dozvíte se, které jsou pro koho určené.

32  Poradna: Jak začít streamovat
Chcete začít streamovat, ale nevíte, 

co vše budete potřebovat? Poradíme vám, 
upozorníme na to, co nedělat a popovídáme 
si s CzechCloudem.

34  Sportovní aplikace
Po výběru vhodných chytrých hodinek 

se vrhneme na sportovní aplikace, které se 
vám během léta budou hodit.

36  Gadgety
Ne dvě, ale rovnou čtyři stránky věno-

vané zajímavým technologickým vychy-
távkám. Třeba takové, abyste už neztráceli 
klíče.

40  Za pár korun ranec her
Pokud rádi hrajete zajímavé hry a nebo-

jíte se lehčího experimentování, tak vám do-
poručíme tři hry z předplatného Google Play 
Pass a tři hry z předplatného Apple Arcade.

42  Fenomén jménem Roblox
Podíváme se na to, jak vznikla jedna 

z největších her všech dob a představíme 
vám metaverzum od T-Mobilu.

46  Rocket League Sideswipe
Netradiční fotbal si oblíbili hráči na 

počítačích i konzolích. Konečně je dostup-
ný také pro mobily a tablety. Připraveni na 
adrenalinové zápasy?

48  Plnohodnotný Vetřelec
Slibovaná recenze hry Alien: Isolation, 

která vyžaduje výkonný telefon, ale i ne-
bojácné hráče odmění skvělým zážitkem 
doprovázeným českými titulky.

50  Hitman Sniper: The Shadows
Série Hitman pokračuje, sice někde 

zapomněla ikonického Agenta 47 s čárovým 
kódem na zátylku, ale stále je to zábavná 
odstřelovací hra.

52
TOP 100 aplikací
Stovka nejlepších aplikací a her všech 

možných kategorií a herních žánrů na Goo-
gle Play a App Store. Žebříček aktualizujeme 
v každém čísle.

56
Jak stahovat a nakupovat aplikace?
Jde to i bez kreditky, stačí mobil se SIM 

kartou od T-Mobilu. Platby mobilem fungují 
na Google Play, App Store i na Xbox Game 
Store.

56
10 důvodů, proč si koupit mobil 
u T-Mobilu

Neriskujte objednávkami z Číny a kupte 
si telefon u T-Mobilu. Máme pro vás deset 
argumentů, proč je nákup u ověřeného pro-
dejce výhodnější.

TOP APLIKACE
• Novinky každý den
• Tipy na super hry
• Doporučení na bezva aplikace

• Důvody proč používat aplikace
• Technologické novinky
• Nastavitelné notifikace

18

32

48



6 A

N O V I N K Y

7

APPLE A GOOGLE 
UKLÍZEJÍ VE SVÝCH 
OBCHODECH

A6

PŘECHOD 
Z IOS NA ANDROID 
JE JEDNODUŠŠÍ
Trvalo to, trvalo, ale konečně i  Google má 
aplikaci pro uživatele iPhonu, kteří pře-
cházejí na Android. Jmenuje se Přechod na 
Android, je česky a zdarma ke stažení v App 
Store. Sami jsme proces otestovali a je jed-
noduchý. Aplikace po vás nejprve chce na-
skenovat QR kód ze zařízení s Androidem, 
poté vybere obsah, který chcete přesunout 
z iPhonu. Není problém přenést kontakty, fo-
tografie, videa, události v kalendáři i zprávy 
z iMessage do aplikace Zprávy.

V posledním kroku pak můžete přenést 
data z  iCloudu na Disk Google. Aplikace 
vás také provede dalšími důležitými kroky 
k nastavení zařízení, včetně vypnutí služby 
iMessage, aby nedocházelo ke zpoždění při 
odesílání a přijímání textových zpráv.

Pokud naopak chcete přejít z Androidu 
na iOS, tak pro vás je určena aplikace Pře-
chod na iOS. Své aplikace mají také další 
výrobci OEM, například Samsung vytvořil 
Smart Switch.

ČIPOVÁ KRIZE ZDALEKA 
NEKONČÍ, VARUJE INTEL

Společnosti Apple a Google uklízí ve svých ob-
chodech. V App Store i Google Play se problém 
točí okolo starších aplikací, pokud totiž aplika-
ce nedostaly dlouho aktualizaci, budou zkrátka 
odstraněny. 

Apple má za cíl vylepšovat svůj systém 
a  chce uživatelům umožnit, aby byly aplikace 
v App Store plně kompatibilní s nejnovějšími za-
řízením, zejména s iPhone 13. To však trošičku 
zavařilo vývojářům. Těm přišel e-mail, ve kte-
rém byli upozorněni, že jejich aplikace už dlou-
ho nebyla aktualizována a brzy bude odstraně-
na z platformy. Nejprve Apple dal vývojářům na 
nápravu 30 dnů, později termín prodloužil na 90 
dnů. Do té doby musejí autoři aplikaci aktuali-
zovat, aby bez problému fungovala na nových 
zařízeních s operačním systémem iOS.

Některým tvůrcům her a aplikací tento pří-
stup samozřejmě vadí, ohání se třeba tím, že 
konzolové hry z roku 2000 jsou stále v prodeji 
a nikdo je přitom neaktualizoval. Apple se k si-

tuaci vyjadřuje takto: „Abychom zákazníkům 
usnadnili vyhledávání skvělých aplikací, jež 
vyhovují jejich potřebám, chceme zajistit, aby 
aplikace dostupné v  App Store byly funkční 
a aktuální.“ 

Podobně to dělá také Google. Možná jste si 
všimli, že některé aplikace nejsou v  obchodě 
Play dostupné. Není to však proto, že by se vy-
pařily nebo přestaly existovat. Vývojáři je pouze 
přichystali pro novější verze systému. Nedělají 
to ale zrovna dobrovolně. Nově americký gigant 
stanovil, že v  Google Play se budou ukazovat 
pouze aplikace, které mají API do dvou let stáří 
od nejnovější verze Androidu. Tato omezení bu-
dou platná od 1. listopadu 2022.

Google cílí převážně na tvůrce, kteří se o své 
aplikace nestarají delší dobu. Svoje kroky obha-
juje těmito slovy: „Uživatelé, kteří aktualizují své 
zařízení, očekávají, že budou moct využít plný 
potenciál všech ochran soukromí a bezpečnosti, 
které Android nabízí“.

Bude to pomalu rok, co jsme od zástupců předních 
technologických společností slyšeli, že koncem toho 
letošního pocítíme už pouze dozvuky čipové krize. 
Letošek měl být bodem zvratu, kdy továrny budou 
schopné vyrábět a montovat větší množství chytrých 
telefonů a  tabletů, moderních televizí a  monitorů, 
výkonných grafických karet a  konzolí nové genera-
ce v podobě PlayStationu 5 od Sony a Xboxu Series 
X/S od Microsoftu. Leč tomu tak není, a ještě nějakou 
dobu nebude.

Před přílišným optimismem totiž varuje generál-
ní ředitel společnosti Intel. Pat Gelsinger se domnívá, 
že globální nedostatek čipů bude pokračovat nejen 
koncem letošního roku, ale také v  roce nadcházejí-
cím. Má to být kvůli omezené dostupnosti klíčových 
nástrojů pro výrobu polovodičů.

Alespoň jednu dobrou zprávu pro nás Gelsinger 
má. Trh se podle něj nachází v nejhorší fázi a nedo-
statek se v dalších čtvrtletích bude postupně zlepšo-
vat. K vytoužené rovnováze mezi poptávkou a nabíd-
kou ale nedojde dříve než v roce 2023.

Slova generálního ředitele Intelu jsou v určitém 
rozporu s komentáři generální ředitelky AMD Lisy Su. 
Ta na začátku letoška očekávala, že v druhé polovině 
roku 2022 se zásoby zlepší. Šéf herní divize Micro-
softu zase tvrdil, že v  roce 2022 bude konzolí více. 
No, nových Xboxů je rozhodně více, ale to se nedá říct 
o jiných zařízeních. Jak později prasklo, Microsoft si 
zaplatil, aby měl čipy pro výrobu konzolí přednostně.

Vypadá to, že se budeme muset smířit s absencí na-
bíječky v krabičce nového telefonu. Nebývalý krok 
jako první učinil Apple na konci roku 2020, když do 
krabičky k iPhonu 12 nepřibalil nabíječku. Ostatní 
výrobci mobilů se mu nejprve vysmáli, později se 
ale přidal Samsung se svými vlajkovými modely 
a  nyní adaptér pomalu nenajdeme ani u  střední 
a nižší třídy této jihokorejské korporace.

Třetím do party je Realme. Čínská společnost 
se rozhodla nabíječku vynechat u  levného telefo-
nu Narzo 50A Prime, aby mohla do nových mobilů 
investovat více peněz a do roku 2025 dosáhla nu-
lových čistých emisí uhlíku. Alespoň to tak tvrdí.

Přestože se model Narzo 50A Prime na český 
trh zatím nechystá, není tato zpráva pro nás bez-
cenná. Krok Realme totiž může být signálem pro 
další firmy.

DALŠÍ VÝROBCE 
VYNECHÁ NABÍJEČKU 
V BALENÍ TELEFONU

ROZLUČTE SE 
S YOUTUBE GO

Google v  srpnu ukončí provoz odleh-
čené verze YouTube, podle společnosti 
se v průběhu let stala nepotřebnou. De-
setimegová aplikace YouTube Go byla 
spuštěna v roce 2016 a měla sloužit ze-

jména pro uživatele v místech s problémovým připo-
jením k internetu a příliš vysokým cenám za mobilní 
data. To byl případ především Indie.

Výhodou aplikace bylo, že umožnila sledovat 
videa i na starých a slabých telefonech, protože ne-
obsahovala tolik funkcí jako hlavní aplikace a neza-
těžovala paměť zařízení. Uživatelé si také pochvalo-
vali možnost sledovat videa offline, jen si je museli 
nejprve stáhnout.

Tomu všemu je ale konec. V průběhu let vývojáři 
Google díky YouTube Go dokázali vylepšit a optimali-
zovat hlavní aplikaci. Teď je ale čas jít dál a soustředit 
se pouze na jednu aplikaci YouTube, což vyvolává 
otázku, zda je v dnešní době potřeba Android Go, tedy 
zmenšená verze operačního systému pro levné tele-
fony. I v tomto případě může přijít doba, kdy plnohod-
notný Android poběží stejně efektivně i na zařízeních 
nižší třídy.
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INSTAGRAM 
PŘIPRAVUJE 
PLNO NOVINEK

Sociální síť Instagram 
je populární nejen mezi 
mladými, a  to i  díky 
tomu, že na ní vývojá-

ři usilovně pracují a  stále vymýšlejí 
nové funkce. Spousta z  nich míří do 
služby Reels, která konkuruje čínské-
mu TikToku a  nabízí krátká videa. 
Aby se Instagram stále posouval 
a neztrácel uživatele, chystá několik 
novinek.

Pro každého uživatele, který se 
rád chlubí svým profilem, je připíná-
ní fotek a videí jistě skvělá možnost. 
Jde zkrátka o  zobrazení určitých 
příspěvků na vršku mřížky tak, aby 
se k nim jiní uživatelé dostali co nej-
rychleji. Pokud jste na některý svůj 
výtvor zvlášť pyšní, po celosvětovém 
spuštění funkce si jej budete moci 
připnout na svůj profil.

Také se vám, když projíždíte In-
stagramem, zdá, že fotky a videa za-
ujímají poměrně malou část vašeho 
displeje? Občas je to škoda, protože 
si pak nemůžeme pořádně prohléd-
nout některé detaily. Adam Mosseri, 

POCO F4 GT 
JE MOBIL 
PRO HRÁČE
Mobilní hry nabírají na popularitě, a  tak se nemůžeme 
divit, že zkrátka vývojáři investují více úsilí do toho, aby 
hry vypadaly perfektně a byly obsáhlé. Kvůli tomu jsou 
také od roku náročnější. Proto vznikají telefony určené 
hráčům a jedním z nich je právě POCO F4 GT. 

Zájemce dokáže oslnit třeba procesorem. Snapdra-
gon 8 Gen 1 je výkonným kouskem z dílny Qualcommu, 
díky kterému budou vaše herní zážitky kvalitnější. Pokud 
chcete používat více náročnějších aplikací najednou, tak 
kromě procesoru budete potřebovat i dobrou operační pa-
měť. A o tu je zde také postaráno, 8 GB je i pro náročnější 
uživatele skvělou volbou, ale kdyby to náhodou nestačilo, 
k dispozici je i varianta se 12 GB. Na interní úložiště se 
vám vejde až 128 GB dat.

Nemusíte mít strach ani z  baterie, ta se totiž POCO 
také povedla. 4700 mAh je zcela dostačující a uživatele 
s malým množstvím času jistě potěší, že se telefon z nuly 
na sto nabije za pouhých 17 minut. Kdybyste při nabíjení 
hráli, doba se zvedne o 10 minut. 

To ještě není vše, jelikož jsme se nezmínili třeba 
o displeji. Ten je ultra plynulý díky obnovovací frekvenci 
120 Hz, jeho úhlopříčka je 6,7 palců dlouhá a jeho rozliše-
ní činí 2400 x 1080 pixelů. Na zadní straně se nachází 3 
fotoaparáty, ten hlavní disponuje 64 megapixely. A pokud 
rádi fotíte selfíčka, nabízí se 20megapixelová přední ka-
mera.

POCO F4 GT běží na operačním systému Android 12. 
Za model s nižší kapacitou operační paměti zaplatíte 14 
700 Kč, za ten s  vyšší téměř 17 200 Kč. Prodává se ve 
třech barvách, a to černé, žluté a stříbrné.

Pro malé i  větší firmy T-Mo-
bile připravil službu Flexi 
notebooky se špičkovými 
zařízeními na práci bez nut-
nosti jednorázové investice. 
V  nabídce najdete šest nejno-
vějších modelů MacBooku od 

Apple s  procesory M1 a  šest výkonných modelů 
Dellu Vostro. V ceně je pojištění proti krádeži i pl-
nohodnotný on-site servis: přijedeme, opravíme 
u vás na firmě nebo zapůjčíme po dobu opravy jiný 
notebook.

Pro více informací navštivte webové 
stránky www.T-Mobile.cz.

PŘEDSTAVUJEME
FLEXI NOTEBOOKY

šéf Instagramu, však naznačuje, že 
by tomu mohl být konec. Nová funkce 
totiž zapříčiní, že se obsah, který je ve 
formátu 9:16 (na výšku), bude obje-
vovat přes větší část vašeho displeje 
a nezakryté zůstanou pouze nabídky 
v horní a dolní části.

Pokud rádi tvoříte krátká videa 
Reels, určitě vám přijdou vhod šab-
lony. Když narazíte na video a zalíbí 
se vám seskupení jeho jednotlivých 
částí, necháte Instagram vytvořit ča-
sovou linku a následně budete moci 
vložit své vlastní klipy podle střihu 
v původním videu.

Otravuje vás, když projíždíte In-
stagram a narazíte na to samé video 
už poněkolikáté? Tomu možná bude 
konec. Služba si začne více vážit 
originálního obsahu a  zkusí bojovat 
proti tomu, kdy jeden uživatel bez-
myšlenkovitě stáhne a nahraje video 
uživatele jiného. Mosseri si je navíc 
vědom, že spousta obsahu v  Reels 
pochází z TikToku, a proto se pokusí 
odstraňovat videa s logem této soci-
ální sítě. 

SKONCUJE 
ANDROID 13 
SE SIMKAMI?

Pokud chceme někomu zavolat, napsat SMSku nebo 
použít mobilní data, je SIM karta důležitou součástí 
výbavy telefonu. Postupně se měnila jejich velikost, 
nejprve na mini, poté na micro a  v  některých pří-
padech až na nano, jejíž rozměry se udávají v mi-
limetrech. Některé moderní telefony nyní nabízející 
technologii eSIM aneb vestavěnou SIM kartu, která 
by mohla ty současné nahradit. Bohužel, má to i své 
problémy. A ty by mohl Android 13 eliminovat.

Spousta dnešních chytrých telefonů nabízí pod-
poru dvou SIM karet. To využijí třeba lidé s jednou 
SIM na volání a druhou pouze na data. Nevýhodou 
eSIM je, že sice umí spravovat více telefonních čí-
sel, ale ne současně. Google naštěstí pracuje na 
vylepšení, které umožní více aktivních profilů na 
jedné eSIM, označuje se zkratkou MEP (multiple 
enabled profiles).

To ale není zdaleka jediná vychytávka, kterou 
nový Android 13 přinese. Kromě konce SIM karet 
možná nastane i  konec nevyžádaných oznámení. 
Pokud vám totiž nově nainstalovaná aplikace bude 
chtít zasílat oznámení, bude se vás nejprve muset 
zeptat, zda si to skutečně přejete.

Díky další novince budou aplikace nuceny spe-
cifikovat své požadavky na oprávnění. Kupříkladu 
místo toho, aby se vás aplikace ptala na přístup 
k médiím, se zeptá na přístup k videím nebo zvuku. 
Je přece zbytečné, aby měla například čtečka knih 
přístup k vašim obrázkům a stažené hudbě.

Systém dokonce bude více odolný vůči virům 
a útokům. Služby Usnadnění jsou skvělé pro uživa-
tele se zdravotním postižením, dokážou totiž číst 
obsah obrazovky a  provádět vstupy jménem uži-
vatele. Zároveň jich ale často zneužívají útočníci, 
kteří se snaží ukrást lidem data. Android 13, z důvo-
du bezpečí uživatelů, neumožní povolení přístupu 
k  Usnadnění aplikaci, která nebyla nainstalována 
skrz Google Play.
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Snad nikdy nebylo právě tankování předmětem tak horlivých debat, jako 
tomu bylo letos na jaře. Ať už je ale důvod za cenami jakýkoli, nám to ježdění 
nezlevní. Kdo nám ale ježdění zlevní, tak jsou aplikace.

Znáte to. Natankujete plnou nádrž a jedete dál jen abyste zjistili, že popo-
jet ještě o kousek by vám ušetřilo i několik desítek haléřů na litr; a to už při 
desítkách litrů nedělá zrovna nejmenší číslo.

K  těmto situacím zákonitě dochází nejčastěji za hranicemi nebo snad 
kdekoli, kde přímo benzínky neznáte. Mnohem jednodušší je tak všechny 
benzínky a ceny mít doslova na dlani; a to třeba s těmito aplikacemi.

Autor
Karel Vaněk

Google Mapy
Parťák do zahraničí

Google Mapy podobně jako Mapy.cz ukazují 
benzínky přímo na mapě. Přívětivější u Google 
Map je, že ceny benzínu najdete přímo u ikon-
ky čerpací stanice, nikoli až po jejím rozkliknu-
tí. Kolik stojí nafta se tady bohužel nedozvíte.

Při cestách po Česku ale mapy od Googlu 
na konkurování Mapy.cz či Pumpdroid ani 
pomýšlet nemohou. Sice získávají data přímo 
od čerpacích stanic, ale na rozdíl od Map 
od Seznamu s Googlem data sdílí mnohem 
menší počet firem. Obrovská část benzínek tak 
cenovkami v této aplikaci zkrátka obdařena 
není. Karta se obrací v zahraničí, kde vám ceny 
neukážou ani Mapy.cz, ani Pumpdroid. Tady 
bývají většinou tou nejpřívětivější alternativou 
právě Google Mapy.

mBenzin
Nechci nic stahovat

Pro ty, kteří od aplikací raději zůstávají dál 
nebo jim v mobilu dochází místo, je tu webové 
řešení. mBenzin je čistě webovým portálem, 
který ale nabízí podobnou funkcionalitu jako 
Mapy.cz; ukáže vám tedy ceny benzínu, nafty 
i plynu.

Podobně jako ony, i mBenzin získává data 
přímo od provozovatelů benzínek, ty ale do-
káže seřadit do tabulky jak podle vzdálenosti, 
tak podle ceny samotné. Nenabízí sice pohled 
na mapu, pro vyhledání toho nejlevnějšího 
benzínu je to ale nejlehčí nástroj, který jsme 
doposud zmínili.

Ačkoli na mobilu uvidíte reklamy, všechny 
lze jednoduše odkliknout a dál vám tak, na 
rozdíl od jiných webů, již nebudou překážet.

APLIKACE PRO 
NEJLEVNĚJŠÍ 
TANKOVÁNÍ

Pumpdroid / iPumpuj
Zlatá klasika

Co by to byl za výčet aplikací pro porovnání 
cen pohonných hmot, kdyby zde chyběl 
Pumpdroid, respektive iPumpuj, jak se ap-
likace jmenuje pro iOS. Tahle klasika slouží 
stále skvěle a ceny benzínu, nafty i plynu 
vám ukáže přímo. Díky tomu má přívětivější 
uživatelské prostředí než Mapy.cz. Ohledně něj 
ale musíme být opatrnější, zůstává totiž stále 
na standardech rozložení ze starších verzí 
Androidu, a to platí i pro funkčnost samotnou. 
Pokud se vám začne sekat, určitě nebudete 
první, komu se to děje.

Velkou nevýhodou Pumpdroidu je, že 
znatelná část cen benzínek je aktualizována 
přímo uživateli. Zvláště u těch menších tak 
nemůžete spoléhat, že cena, kterou vidíte na 
mobilu, bude i na totemu před pumpou.

Mapy.cz
Na cesty po Česku

O funkci vyhledávání nejlevnějších benzínek 
přímo přes aplikaci Mapy.cz jsme psali už 
v minulém čísle a jak to vypadá, dočkala se 
od tvůrců další péče. Při vyhledávání nám už 
Mapy.cz nespadly ani jednou, optimalizace ale 
stále není ideální.

Mapy.cz na rozdíl od Pumpdroidu data 
o cenách benzínu, nafty i plynu sbírají přímo 
od benzínek, takže dejte sbohem jiným cenám, 
než vidíte v aplikaci. Nutné je ale konstatovat, 
že ne všechny pumpy údaje přímo poskytují, 
a tak někdy budete stejně muset zpátky na 
Pumpdroid. Přesto jsou právě Mapy.cz napříč 
testováním tím nejspolehlivějším parťákem na 
cesty. Alespoň tedy po České republice. Ačkoli 
tady přímo nenajdete seřazený list nejlevněj-
šího benzínu v okolí, po vyhledání termínu 
„nejlevnější benzín“ uvidíte na mapě právě ty 
benzínky, které stojí za pozornost.

KDYŽ MÁTE PALIVOVOU KARTU

Pro majitele palivových karet CCS je tu také srovnávač cen. Ten ale ten-
tokrát ukazuje exkluzivně pumpy, které tyto karty přijímají. Uživatelským 
rozhraním ostatním zmíněným aplikacím konkurovat ale nemůže.

Jinak se aplikace nejvíce podobá Pumpdroidu, data o ceně ukáže pří-
mo na mapě. Pokud ale chcete hledat v okolí jiného místa, než je vaše aktu-
ální pozice, budete jej muset vyhledat přímo, nestačí se posunout na mapě.

Svou vlastní aplikaci pro hledání benzinek přijímajících její karty má 
i UTA. Zde se sice nedozvíte ceny, ale pumpy, které vaší palivovou kartu 
přijmou, najde spolehlivě a vám dokonce umožní nastavit, v  jak velkém 
okruhu má aplikace benzínky hledat.

Pomáhat 
udržovat data 

o cenách benzínu 
v Pumpdroid 

aktuální můžete 
i vy!
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IVYSÍLÁNÍ NOVÉ GENERACE 
I NA MOBILECH

Česká televize navázala na uvedení nové 
generace iVysílání z  prosince loňského 
roku a  divákům přinesla novou mobilní 
aplikaci pro chytrá zařízení s  operačními 
systémy Android a  iOS. Nová verze apky 

iVysílání vychází zejména z  webové verze. Díky tomu 
přináší mnohem rozsáhlejší nabídku aktuálních a tema-

Oblíbené pořady ČT 
a další stanice 

můžete sledovat 
v T-Mobile TV GO.

OSOBNÍ PRŮVODCE 
NÁRODNÍM MUZEEM 
VE VAŠÍ KAPSE
V zimním čísle Applikací jsme na těchto dvou stránkách psali o otevření muzea Dinosau-
ria u pražského letiště. Dnes tu máme další zajímavou zprávu z našeho hlavního města. 
Národní muzeum splnilo slib a po stavební rekonstrukci se pustilo do rekonstrukce digi-
tální, jež přináší osobního průvodce do vaší kapsy. Aplikace Národní muzeum v kapse je 
zdarma dostupná pro Android a iOS a jedná se o osobního průvodce expozicemi, který vám 
při návštěvě Národního muzea prostřednictvím audionahrávek a  bonusových materiálů 
přiblíží zajímavosti o jednotlivých exponátech.

Stačí zapnout aplikaci, vybrat trasu podle svého zájmu a nechat se navigovat od expo-
nátu po exponát. Vybrat si také můžete z komentovaných prohlídek nebo si pustit výklad 
u konkrétního předmětu. Zajímavosti ke čtení nebo poslechu do aplikace přidávají přímo 
odborníci Národního muzea. Dohromady je ke spuštění připraveno více než 8 hodin mluve-
ného slova v českém i anglickém jazyce. Navíc doma si můžete s předstihem naplánovat 
trasu, která nejvíce odpovídá vašim zájmům a časovým možnostem.

Prostřednictvím aplikace rovněž najdete toalety či kavárnu, stejně tak zakoupíte 
vstupenku, se kterou můžete rovnou k turniketu. A jako bonus můžete v rozšířené realitě 
nechat obživnout nejznámější exponát muzea – plejtváka myšoka. Stačí na něj namířit 
mobilní telefon a apka více jak 22 metrů dlouhou kostru, jež je zavěšena u stropu, obalí 
masem a kůží a vy získáte dojem, že jste uprostřed oceánu. Tak pokud nevíte, co v  létě, 
můžete si naplánovat výlet do Národního muzea a překvapit přítomné svým osobní prů-
vodcem ve vaší kapse.

PROHLÍŽEČ 
OD SEZNAMU 
S PŘEKVAPENÍM

Společnost Seznam.cz vydala novou 
verzi svého bezplatného mobilního 
prohlížeče pro operační systémy An-
droid a  iOS. O  konkrétních vylepše-
ních týkajících se brouzdání interne-

tem se firma nezmiňuje. Místo toho láká uživatele 
na hraní dvou her. Do mobilního prohlížeče byla 
integrovaná karetní varianta Solitaire a logická hra 
Sudoku. Ta je mimo jiné dostupná také v Seznam.cz 
Vyhledávání. U obou her si můžete vybrat obtížnost, 
jsou bez reklam a je možné je hrát i když nejste při-
pojeni k internetu. „Hry jsou plně integrované přímo 
do Prohlížeče, a to pro naše uživatele znamená dvojí 
výhodu, protože v jedné aplikaci najdou celý inter-
net, nejčerstvější zprávy, e-mailovou poštu a záro-
veň zábavu pro volné chvíle,“ říká Aleš Holinský, 
produktový manažer služby Seznam.cz Prohlížeč.

V  době aktualizace (konec dubna) se však 
v  aplikaci vyskytovaly problémy, zejména s  při-
hlášením. Seznam slíbil brzkou nápravu. Aplikace 
slouží nejen jako prohlížeč internetových stránek, 
nýbrž také jako notifikace na nové e-maily, překla-
dač jednotlivých slov i celých stránek, stejně tak do-
káže varovat před nebezpečnými weby.

Když jsme u  Seznamu, tak česká alternativa 
Google Map obdržela vítanou a  praktickou funkci. 
Nově se můžete v aplikaci Mapy.cz podívat na svou 
navigační historii. To se hodí, když si nemůžete 
vzpomenout na nějakou starší adresu, kterou jste do 
apky již zadali.

CO NOVÉHO NA ČESKÉ APLIKAČNÍ SCÉNĚ?

APLIKACE MADE IN CZECH

PŘEHLEDNĚJŠÍ 
A INTERAKTIVNĚJŠÍ 
ZÁSILKOVNA

Dražší posílání balíčků není 
jedinou novinkou u Zásilkov-
ny. Ta druhá je na oko příjem-
nější. Jde totiž o novou verzi 
mobilní aplikace pro Android 

a  iOS. Nová verze má za cíl zlepšit uživa-
telský zážitek a  udělat aplikaci interaktiv-
nější a přehlednější. Nově v ní najdete úzký 
notifikační panel připnutý k hornímu okraji 
obrazovky, který se zobrazí v případě důle-
žité informace. Na hlavní stránce nyní vidíte 
nejbližší pobočku, stejně tak praktické tipy 
a triky, třeba jak správně zabalit zásilku. Zá-
silkovna také prozradila, že apku má nain-
stalováno více než 3 miliony uživatelů.

APKA MŮJ ALBERT 
UŠETŘILA 19 TUN ÚČTENEK

V dubnu letošního roku aplikace Můj Albert oslavila 
rok fungování. Za tu dobu si apku do svých chytrých 
telefonů stáhlo 1,4 milionu uživatelů, kteří využívají 
řadu funkcí a benefitů, včetně možnosti upřednostnit 
elektronickou účtenku před papírovou. Tuto variantu 

využívají už čtyři pětiny ze všech zákazníků, kteří si zatím založili 
svůj účet. Díky tomu za rok ušetřili 19 tun účtenek, které představu-
jí řadu v délce 6 400 kilometrů.

Pokud bychom účtenky vyskládali za sebe, jejich řada by do-
sáhla z Prahy až do Londýna, a to celkem 6krát. „Ač jsme provedli 
několik zkrácení našich pokladních bloků a nabízíme zákazníkům 
na výběr mezi zjednodušenou EET účtenkou a klasickou, z hlediska 
ochrany přírody a úspory papíru představuje ideální variantu prá-
vě elektronická účtenka. Velmi nás těší, že tolik zákazníků s námi 
a naší aplikací pomáhá životnímu prostředí,“ popisuje Jiří Mareček, 
ředitel komunikace obchodů Albert. Podobné aplikace nabízejí také 
další obchodní řetězce jako Kaufland, Tesco nebo Lidl.

tických seznamů videí a pořadů přímo na úvodní stránce. 
Důležitou informací je, že nechybí exkluzivní obsah, jako 
například seriál TBH nebo dokumentární série Novinářky

Postupem času se má aplikace dočkat nových funkcí, 
aby byla ještě přívětivější. Dosud videa na mobilních te-
lefonech a tabletech každý měsíc sledovalo na 200 tisíc 
lidí. Dalším cílem ČT jsou aplikace pro SmartTV.



Švédská IKEA už dlouho není spojována 
pouze s levným nábytkem, který se za ně-
kolik let rozpadne. Někdy úspěšně, jindy 
méně úspěšně fušuje také do vybavení 
pro hráče. Teď přišla s novým produktem 
v rámci rozšiřující se nabídky chytré do-
mácnosti. Což o  to, vypadá dobře, něko-
lik prvních uživatelských recenzí je také 
pochvalných, ale většinu zájemců odradí 
cena. Za neotřelou lampičku s  reproduk-
torem značky Sonos jménem Symfonisk 
chce IKEA přesně 4490 Kč. K tomu je ještě 
nutné připočíst LED žárovku, jež se prodá-
vá samostatně.

WiFi reproduktor se 180stupňovým 
zvukem a  podstavcem lampy má krás-
ně splynout s  vaší chytrou domácností. 
Vybírat můžete mezi bílým nebo černým 
reproduktorem a  skleněným nebo tex-
tilním stínidlem. Seskupit můžete dva 
a více reproduktorů Symfonisk, aby syn-
chronizovaně přehrávaly stejný obsah. 
Případně nechat každý reproduktor hrát 
něco jiného. Pokud se vám líbí nápad, ale 
nevyhovuje vám vzhled, tak Symfonisku 
má IKEA v nabídce více.

N O V I N K Y

PŘÍBĚHY ZE SILIKONOVÉ KNIHOVNY
V TÉTO RUBRICE 
POPISUJEME ZAJÍMAVÉ 
PŘÍBĚHY VÝVOJÁŘŮ 
APLIKACÍ. 

Zatímco u nás i v okolních státech se teprve rozjíždí 5G 
a během několika let se má stát standardem, tak v Již-
ní Koreji už přemýšlejí nad budoucností. Ta má být spo-
jena s  technologii 6G, která bude mimo naše chápání. 
Požadována je špičková rychlost přenosu dat 1 Tb/s  (tj. 
1000násobek šířky pásma typického ethernetového por-
tu) a  latence pod 100 µs (jedna desetitisícina sekundy). 
V porovnání s 5G má 6G za cíl zajistit 50krát vyšší rych-
lost přenosu dat a 10krát snížit latenci.

Z  těchto čísel nám naskakuje husina, ale samot-
ná technologie je ještě hodně vzdálena. Jižní Korea si 
dala za cíl být klíčovým hráčem v  příští éře mobilních 
sítí a mít prototyp 6G hotov v roce 2026, aby technolo-
gie mohla být připravena ke komercializaci na konci 20. 
nebo na začátku 30. let tohoto století. S tím jistě pomohou 
domácí firmy Samsung a LG. První loni testovala datový 
přenos 100GHz signálem na 15 metrů. LG ho později pře-
konala o rovných 85 metrů.

IKEA PRODÁVÁ LAMPU 
S REPRODUKTOREM
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ELON MUSK KUPUJE TWITTER

SVĚT SE ZBLÁZNIL

HRDINOVÉ 
ZE STŘEDOZEMĚ

Po obřích obchodech, které otřásly 
herním průmyslem, přišel Elon Musk 
s koupí Twitteru. Za sociální síť zaplatí 
44 miliard dolarů (bilion korun). Cílem 
amerického podnikatele, jenž vlastní 

automobilku Teslu a je označován za nejbohatšího 
člověka světa s odhadovaným majetkem přes 200 
miliard dolarů, je zajistit, aby byla tahle platforma 
svobodná.

Novinky pro Twitter
Ještě před akvizicí se mluvilo o  několika zajíma-
vých novinkách pro Twitter. Sociální síť plánova-
la přidat dlouho očekávané tlačítko, které umožní 
upravit publikovaný příspěvek. Podle všeho ale 
nepůjde o  běžnou úpravu zpráv, jak známe napří-
klad z Facebooku, ale o nový tweet s pozměněným 
obsahem, který zahrne i starý příspěvek před úpra-
vou. Hodit se také bude možnost vložit do jednoho 
příspěvku jak video, tak i fotografie. To dosud není 
možné, na Twitteru můžete do zprávy vložit čtyři 
obrázky, nebo jedno video, ale ne obojí dohromady. 
Otázkou je, co s těmito plány udělá Elon Musk.

SPOTŘEBA DAT V ČESKU PRUDCE ROSTE

VYBÍRÁME NEJBLÁZNIVĚJŠÍ UDÁLOSTI MODERNÍ DOBY! 

Společnost Electronic Arts se vra-
cí do světa Pána prstenů a  Hobita. 
Na základě knižního příběhu J. R. R. 
Tolkiena chystá studio EA Capital 
Games sběratelskou mobilní hru na 
hrdiny. Jmenuje se The Lord of the 
Rings: Heroes of Middle-earth a  má 
se pochlubit tahovými bitvami se 
známými hrdiny proti nebezpečné-
mu zlu, které ohrožuje Středozem. 
Těšit se máme n a  strhující příběh, 
propracovaný a rozsáhlý sběratelský 
systém a nejrůznější postavy. Ty ale 
nebyly jmenovány.

O  hratelnost se pravděpodobně 
bát nemusíme, za vývojem totiž sto-
jí lidé, kteří s  tímto žánrem mají bo-
haté zkušenosti, vytvořili Star Wars: 
Galaxy of Heroes, jsou fanoušci Pána 
prstenů a těší se, až hráče pozvou do 
tohoto známého fantasy světa. Beta 
je naplánována na léto, ale dostupná 
bude pouze v některých regionech.

5G? V JIŽNÍ KOREJI 
UŽ MYSLÍ NA 6G!

Po čistícím hadříku s logem nakousnutého jablka za 590 
Kč, který se stal překvapivě bestsellerem a  první várka 
se téměř okamžitě vyprodala, přichází Apple s  dalším 
netradičním produktem. V  nabídce Apple Storu tento-
krát můžete najít chytrou láhev na pití za 2189 Kč. Ta je 
v  době psaní těchto řádků vyprodána, i  když se neoče-
kávalo, že o ni bude takový zájem. Chybí na ní totiž logo 
Applu, výrobcem není americký gigant, nýbrž společnost 
HidrateSpark.

Pokud byste po chytré vakuově izolované láhvi z ne-
rezové oceli s pítkem a obsahem 620 ml toužili, tak udrží 
nápoj vychlazený až 24 hodin. LEDkový „puk“ s chytrým 
snímačem vám rozsvícením připomene, že je čas se na-
pít. Nechybí ani synchronizace s mobilní aplikací Hidra-
teSpark a bezproblémová spolupráce s iPhonem, iPadem 
i Apple Watch.

APPLE NABÍZÍ 
UŽ I LÁHEV NA PITÍ!
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Hospodářské výsledky operátora T-Mobile ukazu-
jí, že spotřeba dat v  České republice prudce roste. 
Zákazníci za rok přenesli více než 263 tisíc TB mo-
bilních dat, což představuje meziroční nárůst o 58,4 
procenta. Velký nárůst z roku na rok je z části připi-
sován většímu pokrytí sítí technologií 5G.

„Rok 2021 nám potvrdil, že cesta propojování 
země vysokorychlostním a  vysokokapacitním in-
ternetem, na kterou jsme se vydali, bude v  násle-
dujících letech nesmírně důležitá nejen pro kon-
kurenceschopnost České republiky, ale i pro běžné 

fungování škol, institucí i každého z nás,“ řekl José 
Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech 
Republic a Slovak Telekom.

TVŮRCI LARY 
CROFT A HITMANA 
ROZTÁHNOU KŘÍDLA
Švédská videoherní a  mediální hol-
dingová společnost Embracer Group 
(vlastní THQ Nordic, Deep Silver i čes-
ké Warhorse Studios) od Square Enix 
za 300 milionů dolarů koupila studia 
Crystal Dynamics, Eidos Montréal 
a  Square Enix Montréal i  s  právy na 
známé značky, včetně Tomb Raider 
s Larou Croft, Deus Ex, Thief a Legacy 
of Kain. Tvůrci známých her mají nyní 
mít možnost roztáhnout křídla a  pra-
covat na vysněných projektech, které 
nebudou ovlivňovat přestřelené náro-
ky Square Enix. Držíme palce.
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N O V I N K Y

HERNÍ SMS

O poučení Blizzardu můžeme zatím pouze 
polemizovat. Je více než jasné, že společ-
ně s Activisionem si dali za cíl přinést více 
svých titulů na mobilní platformy. Po Dia-
blu Immortal totiž vyjde Warcraft. Známá 

značka, kterou si na počítačích spojíte se strategií v re-
álném čase (která kdysi dávno měla vtipný český da-
bing) se na mobilech promění v rychlou akční strategii.

Celé se to bude jmenovat Warcraft Arclight Rum-
ble a  připomínat to bude Clash Royale. Během hraní 
budete sbírat různé miniatury hrdinů a  padouchů svě-
ta Warcraftu, s  kterými budete bojovat v  dynamických 
střetech. Počítat máme s rozsáhlou příběhovou kampaní 
pro jednoho hráče i bitvami proti jiným hráčům. Chybět 
nebudou oblíbené multiplayerové režimy.

Z  popisku a  gameplay záběrů (najdete na našem 
webu Applikace.cz) je zatím těžké si na hru udělat názor. 
Vývojáři z  Blizzardu jsou pochopitelně nadšeni a  nám 
nezbývá než si počkat, Warcraft Arclight Rumble má vy-
jít do konce letošního roku.

Android | iOS (zdarma)

Sony pohřbila logickou hru 
Uncharted: Fortune Hunter. 
Mobilní titul z roku 2016 
s dobrodruhem a slavným 
lovcem pokladů Nathanem 
Drakem byl odstraněn 
z Google Play a App Store. 
Pokud ho máte nainstalovaný 
ve svém telefonu/tabletu, tak 
můžete nadále hrát.

Fortnite, PUBG Mobile 
a PUBG New State budou mít 
konkurenci. Activision chystá 
speciální mobilní verzi Call 
of Duty: Warzone. U battle 
royale akce slibuje prvotřídní 
zážitek, prý stejný jako 
z hraní na PC a konzolích.

Worms, battle royale a Mario 
Galaxy? Když dáte tyhle 
tři známé věci dohromady, 
vznikne vám hra Rocket 
Bot Royale. Je třeba něco 
dodávat? Stáhnete ji z Google 
Play a App Store.

Do 25 Kč si na Google Play 
a App Store můžete koupit 
Rovio Classics: Angry 
Birds. Bez reklam a dalších 
otravností si užijete staré 
dobré naštvané ptáky v osmi 
epizodách, které obsahují 
přes 390 úrovní.

Tvůrci povedeného drobného 
logického titulu Golf Peaks 
zůstávají v tomto žánru 
a chystají Railbound. Za 
úkol budete mít spojovat 
a odpojovat kolejnice, abyste 
dostali vozíčky k mašince. 
Hra má vyjít letos na mobily, 
počítače i konzole.

Když se řekne strategie, spousta příznivců 
si vybaví sérii Total War, která je populární 
zejména na počítačích. Známá značka se 
ale podívala také na naše mobily a tablety. 
O její kvalitě jsme se mohli na vlastní prsty 

přesvědčit prostřednictvím hry Rome: Total War. Teď do-
razil Total War: Medieval 2, který pomyslnou laťku kvality 
ještě zvedl. Opravdu, pokud ve vašem těle bije srdce příz-
nivce strategií a máte dostatečně výkonný chytrý telefon 
nebo tablet, tak neváhejte.

Čeká na vás komplexní středověká strategie, která 
kombinuje masivní bitvy v reálném čase s tahovou strate-

KOMPLEXNÍ STRATEGIE 
TOTAL WAR: MEDIEVAL 2

Pohádkové světy od Dis-
ney a  Pixaru se spojují 
v akční hře na hrdiny jmé-
nem Disney Mirrorverse. 
Ze známých animova-

ných hrdinů a padouchů obou světů mu-
síte složit tým strážců a  zachránit vše 
a  všechny před temnými silami. S  po-
stavami máte prožít netradiční příběh, 
vzrušující souboje a  zavítat s  nimi do 
strašidelných kobek plných nebezpečí.

Když se vám hra bude líbit, potěší 
plán pravidelných aktualizací s  novým 
obsahem, včetně nových příběhových 
úkolů, a dokonce i nových hrdinů a pa-
douchů. Ze začátku bude možné vybírat 
ze 40 různých postaviček s  odlišnými 
schopnostmi a  dovednostmi. Nebude 
mezi nimi chybět například Buzz Ra-
keťák z Toy Story: Příběh hraček, Sulley 
z Příšerek s.r.o., Scar z Lvího krále nebo 
Kapitán Jack Sparrow z Pirátů z Karibi-
ku.

Pokud vás Disney Mirrorverse zau-
jalo, tak by hra měla být zdarma ke sta-
žení na Google Play a App Store od 23. 
června letošního roku.

Android | iOS (zdarma)

V těchto dnech (2. června) na Google Play 
a  App Store přistane dlouho avizované 
Diablo Immortal. Akční online rubačka 
vychází ze známé série od Blizzardu, vy-
užívá její temnou atmosféru s různorodým 

prostředím i nervydrásající souboje s nejrůznějšími ne-
přáteli. Než se do tohoto nebezpečného světa podíváte, 
vyberete si jednu ze šesti tříd. Nechybí klasiky jako bar-
bar, křižák, lovec démonů, mnich, nekromant a čaroděj. 
Váš výběr může ovlivnit i styl vašeho boje, barbar se za-
měřuje na likvidaci příšer hezky zblízka, nekromant si 
na pomoc přivolá kostlivce a čaroděj sleduje vše z dálky.

V  redakci se na Diablo Immortal těšíme, ale záro-
veň se bojíme. Nejprve to pozitivní. Vývojáři poslou-
chají zpětnou vazbu a umožní hraní napříč platformami 
a  bezproblémový přechod z  mobilu na počítač a  obrá-
ceně. Minusem může být nutnost být při hraní neustále 
připojen k  internetu a  mikrotransakce, které budou ur-
čitě součástí hry. Doufejme, že si v Blizzardu uvědomu-
jí svou situaci, po několika fiascích si nemůžou dovolit 
další průšvih.

Android | iOS (zdarma)

NADĚJE I STRACH Z PŘÍCHODU 
DIABLA IMMORTAL

První tři díly adventury 
Ace Attorney s právníkem 
Phoenixem Wrightem se 
dostanou na mobily/tablety. 
Společnost Capcom je vydá 
v rámci Phoenix Wright: 
Ace Attorney Trilogy. Ještě 
předtím bude z obchodů 
odstraněna starší Ace 
Attorney Trilogy HD.

Závody Horizon Chase 
dostávají spoustu placeného 
i bezplatného obsahu. Po 
balíčcích Senna Forever 
a China Spirit přichází Golden 
Japan. Obsahuje 9 nových 
tratí, 4 exkluzivní skiny 
a auto Deja Vu.

Na mobily se dostane také 
taktická střílečka Tom 
Clancy‘s Rainbow Six od 
francouzského Ubisoftu. 
Nabídne operátory, mapy 
a další obsah, které jsou 
dostupné na PC a konzolích.

Netflix chce do konce 
letošního roku navýšit svůj 
katalog na 50 her. Když 
byla herní sekce spuštěna, 
nabídla pět titulů, které 
se v posledních měsících 
rozrostly na 18.

Mobilní hra The Walking 
Dead: Survivors oslavila 
první výročí. Titul zaměřený 
na přežití si stáhlo 20 milionů 
hráčů. Přidat se můžete 
i vy, je zdarma dostupný na 
Google Play a App Store.

HERNÍ SMS

WARCRAFT SE ZMĚNÍ 
V MOBILNÍ HRU

DISNEY MIRRORVERSE 
NENÍ POHÁDKOU PRO DĚTI

gií. Podíváte se na tři kontinenty během bouřlivého středo-
věku a na cestě k moci budete muset vyhrát spoustu kon-
fliktů a vypořádat se s intriky soupeřů. Ať jde o diplomacii 
nebo dobývání, obchod nebo lsti, musíte si zajistit zdroje 
a loajalitu potřebnou k ovládnutí říše od břehů západní Ev-
ropy až po písky Arábie.

Na výběr máte 17 různorodých národů s  unikátními 
bojovými jednotkami v podobě pěchoty, lučištníků a jízdy. 
Nemusíte se bát, že nebudete něčemu rozumět, Total War: 
Medieval 2 totiž obsahuje české titulky. 

Android (249,99 Kč) | iOS (379 Kč)
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Text
Jakub Kadlus

ŘADA MODELŮ OD SAMSUNGU S22 NADCHNE MILOVNÍKY MALÝCH TELEFONŮ, 
ALE I FANOUŠKY TOHO NEJLEPŠÍHO, CO NA DNEŠNÍM TRHU NAJDETE

Je to už neuvěřitelných 34 let od doby, co Samsung 
vydal svůj první telefon a v té době si asi nikdo ne-
dokázal představit, jakou cestu tato zařízení za ty 
roky urazí. Právě letošní modely od jihokorejského 
giganta s  označením S22 ukazují to nejlepší, co 
vám mobily v této době dokážou nabídnout.

Samsung si vzal totiž jen to nejlepší ze svých 
starších modelů a rovnou ve třech variantách do-
kazuje, že stále patří na špici. Zákazníci si mohou 
vybrat klasickou S22, která se spolu s iPhonem 13 
mini řadí k nejmenším telefonům na dnešním trhu. 
Následně je v řadě S22 varianta s označením Plus, 
která je jen větší variantou malé verze.

Ovšem tím nejlepším, co Samsung pro letošek 
představil, je jednoznačně S22 s  označením Ultra. 

T E S T

Ta se od svých brášků liší nejen 
svou výbavou, ale ani vzhledově 
do řady S  se svým hranatějším 
designem tak úplně nezapadá 
a  více připomíná původní řadu 
Note, kterou Samsung v  roce 
2020 s největší pravděpodobnos-
tí už navždy ukončil.

Tím největším překvapením 
je ovšem to, že stejně jako tomu 
bylo právě u řady Note, tak i zde 
se poprvé v řadě S objevuje pero 
S  Pen přímo integrované v  těle 
telefonu. Pravdou sice je, že již 
v  loňském roce bylo možné do-

koupit pero i k modelu Ultra, nebylo na něj ale v te-
lefonu vytvořeno místo a muselo se tedy dávat do 
krytu.

V  letošním roce je S  Pen už součástí balení 
a svoje místečko si našel přímo v těle telefonu, od-
kud se dá jednoduše vytáhnout a  vy tak můžete 
začít psát po displeji příjemněji než kdy dříve. A to 
také díky tomu, že se Samsungu podařilo snížit 
odezvu pera na neuvěřitelné 2,8 milisekundy, což 
je skoro třikrát méně, než tomu bylo u předchozího 
modelu.

Pero se dá příjemně využívat nejen na psaní po-
známek nebo malování po displeji, ale má i spoustu 
dalších využití. Nemalou věcí jsou například bez-
drátová gesta, kdy pero může sloužit i jako „dálkový 

KONKURENCE 

Samsung vs. Apple 
Samsung a Apple se dají v dnešní době 
považovat za lídry trhu s telefony. Tady je 
boj mezi značkami ale dosti nespravedlivý. 
Oba výrobci totiž nabízejí mobily největší 
kvality a je čistě na vás, jestli chcete telefon 
s Androidem nebo iOS. Ať už se rozhodnete 
pro jednu či druhou značku, chybu jednodu-
še neuděláte. 

Samsung vs. Huawei
Huawei a Samsung si byli největšími konku-
renty po dlouhá léta a jeden druhého se ne-
ustále snažel předhánět. Když už to pomalu 
začalo vypadat, že Huawei se chytne vedení, 
tak došlo ke zlomu a přišel o právo využívat 
aplikace od Googlu. Od té doby je na našem 
trhu tato značka téměř mrtvá. 

Samsung vs. Xiaomi
Po náhlém pádu Huawei převzalo jeho pozici 
na českém trhu Xiaomi, které si stále v té 
době drželo na našem trhu určitý odstup. 
Ovšem ta doba je už dávno pryč, a tak se Xia-
omi nebojí i na náš trh poslat své vlajkové 
lodě, jako je poslední Xiaomi 12 Pro. 
Obě značky využívají Android, tak jaký je 
mezi nimi rozdíl? Obrovskou výhodou Sam-
sungu je jeho tzv. Knox. Že jste o tom nikdy 
neslyšeli? Jedná se o zabezpečení nejen va-
šich dat, ale i například bankovnictví. Tento 
systém se také hodně využívá pro firemní 
účely. Následně už je na každém, jestli se mu 
líbí více nástavba od Samsungu, které je od 
čistého Androidu silně upravená. 

ovladač“ pro váš telefon nebo například jako vzdále-
ná spoušť pro fotoaparát. Každý si tak v tomto zají-
mavém a jedinečném kousku najde něco svého.

Samsung toho ale nabízí u  svých vlajkových 
lodí daleko víc než jen S  Pen. Samozřejmostí pro 
již mnoho generací S třídy je voděodolnost a pra-
chuvzdornost s  certifikací IP68, bezdrátové nabí-
jení nebo dokonce i  reverzní bezdrátové nabíjení, 
což znamená to, že z  vašeho telefonu dokážete 
jednoduše udělat bezdrátovou nabíječku a nabíjet 
tak jiná zařízení, která tuto funkci nabíjení podpo-
rují. Hodit se může například pokud vlastníte třeba 
chytré hodinky nebo sluchátka, která mají právě 
bezdrátové nabíjení

Chybět nemůže ani špičkový displej, který je 
pro Samsung telefony už tolik let typický. Zatímco 
menší a  střední verze nabídnou rozlišení „pouze“ 
FHD+, Ultra nabízí rozlišení QHD+. Všechny tři dis-
pleje se zároveň můžou pochlubit vysokou svíti-
vostí, takže ani na přímém slunci by s viditelnosti 
neměl být sebemenší problém, což se na právě za-
čínající léto může skvěle hodit.

Opomenout bychom neměli ani 120Hz obnovo-
vací frekvenci, která u menších dvou verzí dokáže 
automaticky klesnout až na 48 Hz a u varianty Ultra 
až na 1 Hz při statickém obraze. Tato funkce by měla 
pomáhat baterii, aby vám vydržela delší dobu.

Co se té týče, tak i tady bychom se měli podí-
vat na to, co můžeme od řady S22 čekat. Zatímco 
nejmenší verze má 3 700 mAh, což už na dnešní 
poměry není zase tak moc, tak S22+ má už o něco 
lepších 4 500 mAh a Ultra se může chlubit velikos-
tí baterky 5 000 mAh. Co ale zase malou kapacitu 
baterie S22 může omluvit, je její celková velikost. 
Ona totiž není malá jen k  poměru svých větších 
bratříčků, ale ona je malá i v porovnání s jinými te-
lefony na dnešním trhu. Fanoušci menších a kom-
paktnějších zařízení by tedy měli zbystřit. S22 má 
totiž jen 6,1 palců, což z ní dělá s iPhonem 13 mini 
jeden z nejmenších telefonů, které se dají v dnešní 
době pořídit.

Jde tedy vidět, že Samsung se snaží cílit svo-
jí novou řadou opravdu na všechny a vybrat by si 
měli tedy jak fanoušci obrovských telefonů, pro 
které je jako dělaná obrovská 6,8 palců velká Ultra, 
tak i právě fanoušci těch menších, které by mohla 
velmi příjemně překvapit kompaktní S22. A právě 

pak poslední varianta, S22+, je 
příjemným středem mezi obě-
ma. Jinak kromě velikosti už pak 
mezi klasickou S22 a S22+ moc 
rozdílů nenajdete.

Další oblastí, ve které do-
minuje S22 Ultra, je fotoapa-
rát. Všechny tři varianty vám 
v dnešní době nabídnou úžasné 
fotky a  videa, ale největší vari-
anta je na tom přece jen o něco 
lépe. Zatímco u  dvou menších 
variant nalezneme hlavní foto-
aparát s  50megapixely, teleob-
jektiv s  třínásobným optickým 
zoomem a  12megapixelový ši-
rokoúhlý foťák, tak Ultra nabízí 
hned 108megapixelový hlavní 
snímač se speciální čočkou, kte-
rou Samsung příhodně pojme-
noval „Super čistá čočka“ pro 
ještě lepší fotky. Zároveň se k ši-
rokoúhlému fotoaparátu a první-
mu teleobjektivu přidává druhý, 
který slouží k úžasnému deseti-
násobnému optickému zoomu.

Všechny tři varianty pak ve 
focení předvádějí parádní vý-
kony a  bezesporu se dají řadit 
mezi to nejlepší, co teď trh může 
nabídnout. Velký pokrok pak za-
znamenal Samsung u  nočních 
fotek, kdy dokáže sloučit až dva-
cet snímků do jedné finální fotky, 
a tím snížit šum a zvýraznit tak 
detaily a kresby.

Všechny tři varianty si tak 
určitě najdou své fanoušky a ka-
ždý je svým skvělým způsobem 
jedinečný. Ať už od telefonu vy-
žadujete ten nejlepší výkon, 
nebo chcete co nejmenší telefon 
do kapsy, tak řada S22 od Sam-
sungu by vás určitě neměla mi-
nout, protože se jedná o  jednu 
z  nejlepších, co si dnes můžete 
pořídit.

PÁR ZAJÍMAVOSTÍ O SAMSUNGU

• Samsung byl původně založen v roce 1938 
a asi málokoho by napadlo, že tehdy značka 
vůbec neprodávala elektroniku, ale nudle. 
To se změnilo až v roce 1970, kdy Samsung 
vydal svojí první 12palcovou televizi. 

• Samsung znamená v korejštině tři hvězdy. 
Lee Byung-Chul, zakladatel Samsungu, si 
totiž přál, aby značka byla věčná, stejně jako 
hvězdy. Tři hvězdy měla firma v logu až do 
roku 1993.

• Věděli jste, že Samsung je oficiálně prvním 
výrobcem, který uvedl na trh hodinky na 
volání? 

• Už v roce 1999 vydal předchůdce chytrých 
hodinek, jak je známe dnes. Více než hodinky 
to ovšem připomínalo telefon na zápěstí, ale 
dalo se z nich volat. 

• Samsung není jen o elektronice, jak by si 
mnozí mysleli, ale Samsung se momentálně 
věnuje více než 80 odvětvím, jedna z nich je 
i stavební. Ta se dokonce podílela na stavbě 
nejvyšší budovy světa Burj Khalifa. 
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Například ve spolu-
práci s  Českou národ-
ní koalicí pro digitální 
pracovní místa hodlá-

me přiblížit školákům svět techniky, rozvinout 
logické myšlení a hravou formou je seznámit 
s  nejnovějšími technologiemi, které utváří 
svět kolem nich. To vše v souladu s rámcový-
mi vzdělávacími plány a s důrazem na obsah 
nového ICT kurikula v současnosti zaváděné-
ho do škol.

CO JE NOVÉHO 
V MAGENTA EXPERIENCE 
CENTER 

P O Z V Á N K A

 PROGRAMY 
 PRO SENIORY 

Magenta Experience Center, 
OC Arkády Pankrác

FB.com
/MagentaExperienceCenter

magentaexperience.cz instagram.com/
magentaexperiencecenter

youtube.com/
user/tmobilecz

Pro příznivce League of Legends a  sledování esportu vznikl unikátní příměstský 
kemp, kde se od 4. do 8. července pod vedením zkušeného trenéra prvoligového 
esport klubu Inside Games naučíte vše, co potřebujete pro to, abyste se stali lepším 
hráčem.
Během těchto pěti dnů se naučíte, jak správně nastavit své tréninkové prostředí, jak 
správně hrát „soloQ“, jak analyzovat své chyby a poučit se z nich. V neposlední řadě 
se kemp zaměří na vaši fyzickou a psychickou průpravu.

Celý týden vás bude mít na starost profesionální trenér League of Legends z pr-
voligového esport týmu Inside Games Lukáš „Stealshot“ Hlavatý. Ten má za sebou už 
několik sezón jako hlavní trenér, má bohaté zkušenosti při práci s mládeží a dokáže 
systematickou prací posouvat hráče na další level.

Kurz je určen pro hráče starší 12 let, kteří mají úroveň GOLD IV a vyšší. Pro další 
informace a registraci naskenujte QR kód.

JAK SE BRÁNIT 
KYBERNETICKÝM ÚTOKŮM

V Magenta Experience Center 
připravujeme také zajímavý 
videoobsah. Jedním takovým 
je seriál o základních 
formách kybernetických 
útoků. Připravili si ho pro vás 
specialista na informační 
a datovou bezpečnost Šimon 
Kubrt a manažer korporátní 
bezpečnosti Jakub Ludvík. 
Dozvíte se od nich důležité 
informace o kybernetických 
útocích a rady, jak se proti nim 
bránit.

V Magenta Experience Center nabízíme edukační a konferenční prostory 
i vzdělávací programy pro školy a veřejnost všech věkových kategorií.

Ve spolupráci s  neziskovou organizací Právě 
teď! připravujeme v Magenta Experience Cen-
ter první workshopy pro aktivní seniory na 
téma digitálních technologií. Součástí je úvod 
pro chytrý telefon a základní práce s aplikace-
mi, sociálními sítěmi, blokace a banking, zdra-
ví, podcast, hlasové zprávy nebo QR kódy.

Ve spolupráci s  ambasadory z  Minister-
stva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra 
zase vznikla přednáška na téma Dezinforma-
ce, která byla připravena s ohledem na aktuál-
ní situaci. Podobně jako užitečný video obsah 
s  Centrem dohody, organizaci Nevypusť duši 
a  Locika směrem k  vyváženému duševnímu 
zdraví můžete vše zhlédnout na sociálních sí-
tích Magenty.

 LETNÍ E-SPORT 
 CAMP 

 KLIK PRO KLID 

Společný projekt Policie České republiky, Minis-
terstva vnitra a T-Mobilu se věnuje bezpečnému 
chování na internetu. V průběhu dubna jsme uspo-
řádali první ze série debat v Magenta Experience 
Centru a další proběhnou už v červnu a září. Prv-
ním tématem byla hesla. Studentům devátých tříd 
jsme společně vysvětlili, jak by mělo silné heslo 
fungovat a co všechno se může stát, když ho něko-
mu prozradíte, nebo když vám ho někdo ukradne.

Na následující týdny a měsíce toho připravu-
jeme mnohem více. Sledujte kalendář akcí na na-
šich stránkách magentaexperience.cz/udalosti.
html, ať vám nic neuteče.

PODÍVEJTE SE NA 
KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

V MAGENTA 
EXPERIENCE

CENTRU.

Podívejte
se na videa:
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Text
Nikola LevováP I T V A

Carolina je mobilní aplikace, která by měla 
dělat společnost každému řidiči, jenž dbá na 
řádnou údržbu svého motorového miláčka. 
Tento pomocník, který je zcela zdarma a do-
stupný v  obchodě Google Play, je velmi uži-
tečný pro správu vašich vozidel. Do virtuální 
garáže zaparkujete vaše vlastněné vozy, na-
stavíte si fotku vašeho auta, motorky nebo 
dodávky a přidáte si všechna potřebná data, 
která byste si jinak museli psát do kalendáře 
nebo je neustále složitě hlídat.

Carolina ale není jen připomínkový ka-
lendář, ukrývá v sobě mnoho užitečných rad 
a dokáže spolehlivě pomoci při odhadu ceny 
auta. Ať už se rozhodnete svůj starý vůz pro-
dat, nebo byste se rádi poohlédli po něčem 
novém.

A  samozřejmě nechybí ani přehledná 
stránka plná novinek ze světa motorů a špet-
kou historie. Pojďme tedy nahlédnout pod ka-
potu této aplikace a podívat se na to, co z ní 
činí dokonalého společníka do kapsy, který 
vám vždy za včas připomene, co váš automo-
bil právě potřebuje.

Po krátké registraci vám doporu-
čujeme rovnou zamířit do garáže 
a  vrhnout se na přidání vozidel. 
Zde vám postačí znát VIN (vehic-
le identification number) a  stav 
tachometru. Zbytek informací se 
doplní díky VIN číslu. Pokud jej 
nemáte po ruce, můžete všechny 
potřebné informace zadat ručně.

Jakmile je vaše auto bezpečně 
zapsáno, aplikace vám nabídne 
seznam plný informací. Kromě 
technických údajů a  upozornění 
lze přiložit do aplikace dokumen-
ty potřebné k provozu auta. V ko-
lonce výbava nechybí výčet vše-
ho, co auto obsahuje. K dispozici 
najdete i technickou podporu pro 
vaši značku auta.

V  záložce Technické údaje pak 
naleznete spoustu užitečných in-
formací o vašem autě. Pokud ně-
jaká informace nesedí nebo chy-
bí, můžete ji ručně dopsat a  mít 
tak všechny důležité informace 
aktuální. Většina informací je ale 
už předem získána z  VIN čísla, 
takže budete upravovat jen mini-
mum vlastností.

Pokud ze stránky auta kliknete 
na položku alerty, naskytne se 
vám možnost nastavit si velké 
množství různých upozornění. 
Aplikace vás včas upozorní na 
výměnu pneumatik, platnost dál-
niční známky, blížící se STK nebo 
si můžete nastavit něco vlastní-
ho, jako je třeba návštěva myčky.

Další užitečnou funkcí, kterou 
oceníte při prodeji nebo nakupo-
vání auta, najdete v záložce Oce-
nit. Zde vám postačí VIN daného 
auta, najeté kilometry a v mžiku 
víte orientační cenu auta, jeho 
původní cenu a  zda se nachází 
podobné vozy na prodej. Případ-
ně se můžete podívat na další 
prodeje aut.

V  kategorii Ostatní lze nastavit 
profil, přidat další upozornění, 
jako je třeba výměna řidičské-
ho průkazu, nebo zde nalezne-
te velmi zajímavou sekci Tipy. 
Tady najdete snad všechno, co 
vás ohledně motorových vozidel 
napadne a  zajímá. Najdete zde 
i  různé podmínky v  ostatních 
zemích.

Co rozhodně ocení hlavně začí-
nající řidiči, je velmi pestrý Můj 
Auto Rádce, který vás seznámí 
se vším, co během své řidičské 
kariéry uslyšíte. Krásně vysvět-
luje bodový systém, pomůže 
s ujasněním některých složitých 
výrazů a dá vám několik užiteč-
ných rad. Například jak udržovat 
autobaterii.

Po podrobné prohlídce a  na-
stavení všech údajů se můžete 
vrátit na záložku Palubka, která 
nejenže ukazuje nadcházejí-
cí úkoly a  připomínky, ale také 
vás bude zásobovat novinkami 
ze světa automobilů a  sem tam 
obohatí vaše znalosti zajímavý-
mi historickými fakty.

CHYTRÉ AUTO 
OD T-MOBILU

Aplikace Chytré auto od 
T-Mobilu promění vašeho 
letitého věrného společníka 
v moderní káru se spoustou 
zajímavých vychytávek. 

Přitom je vše až směšně jednoduché: 
zapojte zařízení od T-Mobilu do OBD 
portu, nainstalujte si aplikaci Chytré auto 
a ta vás už velmi snadno provede celým 
nastavením. Pak už jen zbývá vyrazit 
na projížďku a všechny funkce máte na 
dosah ruky.

Mezi hlavní přednosti aplikace je 
zjištění přesné pozice auta, analýza 
brzdění, základní statistiky jízdy, kniha 
jízd, ochrana před vybitím aut a mnoho 
dalšího, co jen čeká, až objevíte. Co ocení 
celá rodina při dlouhé jízdě, tak je WiFi 
připojení pro všechny členy posádky. 
Navíc, pokud všechna data spotřebujete, 
služba bude stále dostupná. Na výběr 
máte mezi WiFi Standard s 5 GB dat za 
cenu 249 Kč za měsíc nebo WiFi Premi-
um s 20 GB dat za 499 Kč. Krabičku do 
auta dostanete k tomu za pouhou korunu 
a bude-li potřeba, můžete si přikoupit 
i prodlužovací kabel.

1 2 3 4 5 6 7 8

POKUD PŘEMÝŠLÍTE 
NAD PRODEJEM VAŠEHO AUTA, 
ALE NEVÍTE, KDY HO NEJLÉPE 

DÁT NA TRH, CAROLINA 
VYTVOŘÍ ODHAD CENY NA 
NÁSLEDUJÍCÍ TŘI ROKY.
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Karel Vaněk

MWC 2022

MWC V BARCELONĚ JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH 
NA MOBILNÍ TELEFONY. OSTATNĚ UŽ SAMOTNÁ ZKRATKA ZNAČÍ MOBILE WORLD 

CONGRESS – SVĚTOVÝ MOBILNÍ KONGRES. JAKO VŽDY AKCE PŘINESLA PŘEDSTAVENÍ 
ŘADY TELEFONŮ A TY NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SI UKÁŽEME.

Realme GT 2 Pro 1   
Realme na konferenci představilo svou snad 
první řádnou vlajkovou loď, která díky své-
mu poměru ceny a  výkonu rozhodně stojí 
za zmínku. Recenze chválí skvělý AMOLED 
displej s  rozlišením 3216 na 1440 pixelů. 
Ten navíc nabízí i  adaptivní obnovovací 
frekvenci od jednoho až ke 120 Hz. Když se 
tak koukáte na statický obrázek, displej se 
obnoví třeba jednou za sekundu, zatímco 
při scrollování dostanete za tuto sekundu 
plných sto dvacet snímků.

Mobil nadchne i  výkonem, uvnitř se 
schovává vlajkový Snapdragon 8 Gen 1 
doplněný osmi či dvanácti gigabajty RAM, 
což rozhodně není málo. Nezklame ani  
5 000mAh baterie, která v  kombinaci se 
softwarem podle ohlasů dosahuje skvělých 
výsledků. Obstojně by si přístroj měl vést 
i  když přijde na fotografie. Hlavní 50MP 
senzor funguje, jak má.

Dobře, nenajdete tu bezdrátové nabíjení 
ani teleobjektiv a  na své si nepřijdete ani 
pokud nemáte v  lásce nadstavbu Realme 
UI. Podtrženo a sečteno, jedná se o zařízení, 
které za svou cenovku asi dvaceti tisíc ko-
run přinese to, za co si platíte.

Oppo SuperVOOC 2

Tentokrát nebude řeč o  telefonu, Oppo Su-
perVOOC je nabíjecí standard, který je jed-
ním slovem nepředstavitelný. Pokud se totiž 
podobné nabíjení stane běžným, telefony 
budeme plné z  nabíječek odpojovat už po 
patnácti minutách. Toto 150W nabíjení by se 
do prvního mobilu mělo podívat už tento rok.

Patnáctiminutová cesta z  nuly na sto 
procent u 4 500mAh baterie ale není to nej-
hezčí číslo, které technologie přináší. O pa-

desát procent by vám totiž měla baterie na 
mobilu stoupnout za pouhých pět minut. 
Takže než se nasnídáte, máte bezpečně šťá-
vu alespoň na půl dne. Otázkou je, jak moc 
takovou zátěží bude trpět baterie.

OnePlus 10 Pro míří na světový trh 3

OnePlus se sice novým telefonem neblý-
sklo, i tak ale přináší příjemné zprávy. Jeho 
nejlepší model řady OnePlus 10 míří na svě-
tový trh. V testech odolnosti se mu nedaři-
lo, skvělé parametry se mu ale nedají upřít. 
Za asi 23 000 nabídne špičkový procesor 
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 doplněný  
8 GB operační paměti a až 256 GB vestavě-
né paměti či 120Hz QHD AMOLED displej.

Jak už je pro OnePlus zvykem, senzo-
ry na zádech telefonu nezklamou. Hlavní 
48MP senzor je doplněný 50MP ultraši-
rokou kamerou. Plné rozlišení vedlejšího 
senzoru rozhodně není pravidlem a mnohé 
může potěšit. Nechybí ani 80W rychlonabí-
jení baterie s kapacitou 5 000 mAh.

Poco a jeho střední třída
Poco přišlo hned se dvěma novými útoční-
ky do střední třídy. Jde o POCO X4 Pro 5G 4   
a  POCO M4 Pro 5 . Oba telefony nabídnou  
FullHD AMOLED displej, jsou voděodolné 
podle standardu IP53 a mají baterii o kapacitě  
5 000 mAh, tady ale společné atributy končí.

POCO M4 Pro je z obou zmiňovaných tím 
levnějším produktem, v Česku jej najdete za 
zhruba sedm tisíc. V  jeho srdci bije proce-
sor MediaTek Helio G96 doplněný osmi gi-
gabajty operační paměti. Obrazovka nabízí 
obnovovací frekvenci 90 Hz. Hlavní senzor 
na zádech telefonu má 64 MP. Rychlonabí-
jení pak telefon podporuje s až 33 W.

POCO X4 Pro 5G se liší už čipsetem, 
kvůli podpoře 5G sítě využívá Snapdragon 
695 5G z  dílen Qualcommu. Surfovat tak 
budete moci tou nejvyšší rychlostí. Cenov-
ka od předchozího telefonu stoupá na osm 
tisíc korun, ale za příplatek dostanete i lepší 
108MP hlavní kameru, 120Hz displej, rych-
lejší 67W rychlonabíjení či funkci NFC. Ztra-
títe ale RAM, zde najdete jen 6GB modul.

TCL Ultra Flex
Tentokrát se nebavíme o mobilu, který brzy 
najdete na poličkách obchodů. TCL Ultra 
Flex je zatím pouze konceptem, který je 
daleko od fáze, kdy by mohl zamířit k  zá-
kazníkům. Jde o zajímavé ohebné zařízení, 
které se netradičně ohýbá rovnou do obou 
stran.

Asi není obtížné si představit, jak tech-
nologicky náročné musí být podobný te-
lefon sestavit. Tlak na ohýbanou část je 
v tomto případě opravdu extrémní, a tak se 
nemůžeme divit, že se TCL nepodařilo obra-
zovku před zraky novinářů zapnout. Poskyt-
lo ale obrázky, kde telefon funguje.

Dosud jsme viděli, že design ohýbající 
se dovnitř, je mezi výrobci tím populárněj-
ším, ale i řešení s plnými možnostmi ohnutí 
má ale své využití. Můžete třeba těm, jež 
fotíte, poskytnout náhled, či prezentovat 
někomu, kdo vám sedí naproti. Naopak dov-
nitř zavřený mobil pak ochrání displej, když 
zařízení nesete v kapse.

Ať už se nakonec něčeho podobného 
dočkáme i v produkci, či ne, je příjemné na 
poli ohebných technologií vidět experimen-
ty. Zrovna TLC už třeba pracuje s rolovatel-
nými koncepty a pozadu nezůstává ani Hu-
awei a Samsung.

T É M A
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VYUŽIJTE SVŮJ 
CHYTRÝ TELEFON 

NAPLNO S MOBILNÍ 
SÍTÍ 5G OD T-MOBILU, 

KTERÁ PŘINÁŠÍ REÁLNOU 
RYCHLOST STAHOVÁNÍ 

AŽ 500 MB/S.
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APLIKACE 
V PRAXI

PackPoint
Máte strach z balení věcí a obáváte 
se, že něco důležitého zapomenete 

doma? Tak to si nainstalujte PackPoint. 
Tenhle bezplatný organizér vám pomů-
že s tím, co si sbalit do zavazadel a kufrů 
na základě délky cesty, počasí v destinaci 
a všech vašich plánovaných aktivit.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Culture Trip
Pro jedinečné a nezapomenutelné 
výlety doporučuji aplikaci Culture 

Trip. Najdete v ní tipy na zajímavá místa, 
detailního průvodce, příběhy z  cest i  vi-
dea z  destinací z  celého světa. Aplikace 
vhodně poslouží i jako inspirace na výlety 
v místech, kde zrovna jste.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Booking
Booking by neměl chybět v žádném 
chytrém telefonu cestovatele. Jed-

noduše v  něm najdete hotely, apartmány, 
penziony a  další typy ubytování. Navíc po 
rezervaci obdržíte potvrzení hned. Booking 
se mi osvědčil u nás v malebné české kraji-
ně i v zahraničí. Appka se hodí i pro rezerva-
ci na poslední chvíli. Nemluvě o užitečném 
hodnocení od ostatních uživatelů. To abyste 
se neubytovali v nějaké smradlavé díře, kte-
rá vám akorát zkazí vytouženou dovolenou.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Airbnb
Pokud toužíte po netradičním uby-
tování, případně o  levnějším, tak 

v Airbnb se vám otevírá svět pro každý váš 
výlet. Vybrat si můžete například chatu 
u  jezera, dům na pláži nebo plně vybavený 
apartmán v  centru velkoměsta. S  plánová-
ním můžete začít už doma a uložit si nabíd-
ky jako inspiraci pro budoucí cesty. Ocenil 
jsem také tipy od místních hostitelů na ne-
tradiční výlety nebo dobrou večeři. Nemlu-
vě o překvapení, která vám občas hostitelé 
připraví.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

UBYTOVÁNÍ

26 27

PONOŽKY, TRENKY, PLAVKY, KRAŤASY, TRIČKA A PŘÍPADNĚ MIKINA A KALHOTY, KDYBY 
SE OCHLADILO… TO JSOU TAKOVÉ TY BĚŽNÉ VĚCI, KTERÉ SI AUTOMATICKY BALÍM DO KUFRU 
NA DOVOLENOU SPOLEČNĚ S NABÍJEČKOU NA TELEFON. PŘED PLÁNOVANOU CESTOU JE ALE 
DOBRÉ MYSLET NEJEN NA SEZNAM TĚCHTO VĚCÍ DO KUFRU, NÝBRŽ TAKÉ NA SEZNAM 
APLIKACÍ, KTERÉ SI NAINSTALOVAT DO MOBILU. S NIMI SE NEJEN NEZTRATÍTE, ALE TAKÉ SE 
STANOU VAŠÍM ŠIKOVNÝM RÁDCEM, AŤ UŽ VYRAZÍTE KAMKOLIV.

Wallet
Nemůžete se na dovolené takzva-
ně utrhnout ze řetězu? Chcete 

mít rozpočet pevně v rukou a mít přehled 
o všech výdajích? Přes Wallet můžete plá-
novat a spravovat své finance, a to dokon-
ce i s dalšími lidmi, s nimiž se na cestu vy-
dáte. Aplikace se může někomu hodit také 
pro našetření peněz na dovolenou.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Připomenutí vody
Při radovánkách u moře je snadné 
zapomenout na pitný režim. Když 

se to stane, výsledkem je nepříjemná bo-
lest hlavy. Aplikace Připomenutí vody vám 
připomene, kdy se máte napít a  dle vaší 
váhy i určí, kolik litrů vody byste měli za 
den vypít. Samozřejmostí je historie vypité 
vody za měsíc a potěší čeština.
Android (zdarma)

BONUS DO KAPSY

Mapy Google
Abyste se v  cizím městě neztratili, 
tak oceníte Mapy Google, které po-

krývají téměř celý svět a navedou vás peš-
ky i  autem tam, kam zrovna potřebujete. 
Navíc v  appce najdete i  jízdní řády, hotely, 
restaurace, obchody, bankomaty, lékárny 
i  hodnocení uživatelů. A  když vyrazíte za 
dobrodružstvím v partě, můžete vše snadno 
sdílet, a  dokonce nechat hlasovat o  vašem 
nápadu. Jak vidíte, v jedné aplikaci se toho 
skrývá opravdu hodně a hodí se i na cesto-
vání po Česku.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Citymapper
Ve velkých evropských, amerických, 
kanadských a  asijských městech 

můžete pro veřejnou dopravu, cestování 
pešky i  na kole využít Citymapper. Ten do 
vašeho telefonu přináší jednoduchou navi-
gaci i plánování cesty kombinující autobus, 
metro, vlak, trajekt, taxi, sdílené auto, sdíle-
né kolo, e-koloběžky či chůzi. Pokud by vám 
to bylo málo, tak přes aplikaci si můžete za-
volat taxíka i zjistit, jak jsou nabitá elektro-
kola a elektrokoloběžky ve vašem okolí.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

AŤ SE NEZTRATÍTE

Text
Michal Burian
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Text
Nikola Levová

WORLDEE NENÍ 
JEN CESTOVATELSKÝ 
DENÍK

T É M A

U PŘÍLEŽITOSTI TESTOVÁNÍ APLIKACE WORLDEE JSME VYZPOVÍDALI TVŮRCE                A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE TOMÁŠE ZAPLETALA

Dočkáme se ještě nějakých 
dalších speciálních funkcí?
Naší vizí je, že si uživatel v aplikaci otevře 
jakoukoliv cestu odkudkoli na světě a my 
mu během několika sekund spočítáme cenu 
služeb, jakou ho bude cesta stát v libovol-
ném termínu. Například se chystám na Srí 
Lanku a nechce se mi trávit desítky hodin 
přípravou vlastního itineráře. Na Worldee 
si vyfiltruji všechny cesty na Srí Lanku na 
10 až 14 dnů s přepravou autem a cenovým 
rozpětím 35 až 40 tisíc Kč. Worldee mi 
ukáže všechny cesty skutečných cestova-
telů, kteří na Srí Lance již byli a svůj zážitek 
na Worldee podrobně popsali. Worldee ví, že 

jsem z New Yorku, spočítá mi cenu letenky 
New York – Kolombo v mnou zvoleném 
termínu, spočítá mi ceny hotelů v daných 
termínech, ve kterých daný cestovatel spal, 
pronájem auta na celou dobu cesty a řekne 
mi, že mě tato cesta bude stát 37 tisíc Kč. 
Pokud ale poletím o den dříve, ceny letenek 
jsou nižší a cena bude o tři tisíce levnější. Na 
jeden klik si všechny služby rezervuji.

Jaké používáte aplikace?
Worldee! :D Klasické aplikace jako třeba 
Mapy Google tady zmiňovat nechci, pro-
tože je každý zná, tak mě napadá aplikace 
Oura. Snažím se žít zdravým životním 

stylem a tato appka mi v tom pomáhá. Je 
spojená s prstenem, který mi monitoruje 
životní funkce, spánek a pohyb.

Co byste rád vzkázal 
vašim uživatelům?
Těší nás, že se vám náš nápad líbí a bude-
me rádi, když Worldee podpoříte i v nové 
éře a koupíte si cestu na našem novém 
marketplace. Vybere si u nás každý. 
Máme cesty pro cestovatele začátečníky 
i zapřísáhlé dobrodruhy. Jako odměnu 
jsme si pro vás připravili poukaz na Pre-
mium účet na 12 měsíců zdarma a slevu 
na cesty.

V  roce 2017 vznikla skvělá a  jednoduchá myš-
lenka, která by dokázala spravovat cesty výlet-
níka a zároveň by fungovala jako cestovatelský 
deník. Nápad spojit stírací mapu, fotografie z cest 
a Mapy Google. To vše stačilo k tomu, aby se čes-
ká aplikace Worldee vyvinula do podoby, v jaké ji 
dnes známe my na Androidu a iOS.

Není deník jako deník
Aplikace jako taková je unikátní hlavně v tom, že 
v ní lze najít nespočet inspirací, jak si uspořádat 
výlet. Popřípadě pokud toužíte někam zajít, zajet 
nebo zaletět, není problém nastavit výchozí bod 
cesty a  pak hledat vaši destinaci. Vyjede vám 
pestrý seznam výletů a aktivit, které už jiní na-
plánovali a zažili, a na vás zbude jen hrstka sta-
rostí, o které je potřeba se postarat.

Další skupina lidí může o  této aplikaci pře-
mýšlet jako o zážitkovém deníku. Možná vás ne-
baví cestovat, ale rádi pozorujete, kdo kam cesto-
val, jaké krásy na cestě potkal, případně co se mu 
vše přihodilo. Aplikace vám přesně pro takové 
případy navrhne několik lidí na sledování a je už 

jen na vás, čí cestou se budete kochat po zbytek 
večera.

Ideální plánovač
Původní účel byl samozřejmě zachován. Worl-
dee, i se vším sdíleným obsahem, je stále hlavně 
váš plánovač na cesty. Jakmile tedy najedete na 
položku Nový plán, naskytne se vám velmi jed-
noduché rozhraní, díky kterému můžete přidá-
vat jednotlivé body, jež chcete navštívit. V jakém 
pořadí a v jaké dny učiníte návštěvu, je zcela na 
vás. Později vaši cestu můžete obohatit o  fot-
ky z cest, zápisky a další místa, která jste stihli 
navštívit.

Co rozhodně oceníte, tak je itinerář, který je 
vhodný na přesné rozplánování. Checklist využi-
jete pro přehledný seznam toho, co ještě musíte 
zařídit a  poznámky se vždycky hodí. Průvodce 
destinacemi pak oceníte, pokud plánujete cestu 
přes zajímavá místa, ale úplně netušíte, co tam 
můžete najít.

Nabídne vám tak TOP místa, která byste měli 
navštívit, předá vám důležité informace o  bez-

Jak vás napadla myšlenka 
digitálního deníku? Předpokládáme, 
že váš nápad vznikl při nějakém 
záživném výletu.
Už dlouho jsem vášnivý cestovatel 
a Worldee jsem v podstatě vytvořil pro 
sebe. Hledal jsem platformu, která by 
byla založená na populární škrábací 
světové mapě, ale nenašel jsem žádnou 
takovou, která by splňovala má očeká-
vání. Od aplikace jsem chtěl něco víc – 
propojit místa, fotky a popisky a vytvořit 
z nich celé příběhy.

Jak jste v současné době 
s aplikací spokojení?
Až do konce loňského roku jsme vyví-
jeli nástroje, které cestovatel využije ve 
všech fázích cestování. My je dělíme na 
inspiraci, plánování a uchování zážitku. 
Nyní tyto nástroje využíváme k vytvoření 
marketplace, kde si můžete cestu včetně 
všech služeb koupit a vydat se na ni se/
za zkušeným cestovatelem nebo indivi-
duálně. Abych tedy odpověděl na otázku, 
aplikace ještě rozhodně nenaplnila veške-
rý svůj potenciál a čeká nás ještě spousta 
práce, rozhodně se už ale stala užitečným 
nástrojem pro desítky tisíc cestovatelů.

pečnosti v  zemi a  najde důležitá telefonní čísla. 
Aplikace v  sobě dokonce ukrývá velmi šikovnou 
kartu Doprava, která se hodí pro skvělé tipy, abys-
te ušetřili na dopravě. Aplikace vám třeba řekne, 
že v Japonsku se vyplatí zakoupit Rail Pass, který 
stojí na 7 dní téměř 34 000 jenů, ale můžete kam-
koli a kdykoli. Oproti tomu jízdenka z Tokia do Kjóta 
vyjde na 14 000 jenů.

Pokud se vám stalo, že jste neplánovaně vyra-
zili na výlet, je tady pro vás připravena varianta 
„Uplynulou cestu“, která vám umožní zpětně nahrát 
fotky. Během nahrávání si můžete pohrát s pláno-
váním vaší cesty. O  to více tuhle funkci oceníte, 
když vaše fotky obsahují záznam o  místě a  času 
pořízení. Aplikace zvládne díky těmto údajům 
vytvořit itinerář a  vám ušetří fůru času s  rozpo-
mínáním se kdy a kde jste kterou fotku pořídili.

POKUD SI PŘES 
WORLDEE KOUPÍTE 

NĚJAKOU CESTU, ZADEJTE 
KÓD TMOBILECESTUJE 

PRO ZÍSKÁNÍ 3% SLEVY. 
KÓD JE PLATNÝ 
DO 1. 9. 2022.

ZÍSKEJTE PRÉMIOVÝ 
ÚČET NA ROK ZDARMA

Rozšiřte si prostor pro vaše fotografie a videa  
s prémiovým účtem na rok zdarma.
1. Vytvořte si účet na webu worldee.cz nebo 

v aplikaci (Android, iOS).
2. Na webu běžte do nastavení a v menu 

vyberte Prémiová verze
3. Vložte kód TMOBILECESTUJE

Kód je možné aktivovat do 1. 9. 2022.
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P O R A D N A

JAK NA VÝBĚR 
CHYTRÝCH HODINEK

Fitness náramky

Jak už ze samotného názvu vyplývá, tak se 
jedná spíše o sportovní doplněk než o vylo-
ženě chytré zařízení na vaše zápěstí. Ve vět-
šině případů u fitness náramků nepočítejte 
s nijak pokročilými funkcemi a jednoduchý 
úzký displej, který je pro náramky typický, 
vám moc informací také neposkytne.

Primární účel náramků je většinou sběr 
nejrůznějších aktivit a  dat, který vám ná-
sledně náramek pošle skrze aplikaci do va-
šeho telefonu.

U  většiny takovýchto náramků už ale 
nechybí základní funkce jako je počítání 
kroků, měření tepové frekvence, ušlá vzdá-
lenost nebo základní notifikace z mobilu.

Fitness náramky jsou dobrou volbou 
pro ty, kteří nepotřebují pokročilejší funkce 
a hledají levnější variantu, jak zaznamenat 
nejrůznější denní aktivity.

Klady fitness náramků                                    
 Jednoduché ovládání 
 Kompaktní a elegantní design 
 Nižší pořizovací cena                                    
 Dlouhá výdrž baterie

                   
Zápory fitness náramků

 Většina dat se zobrazuje až v telefonu
 Velmi nízký počet pokročilejších funkcí
 V porovnání s chytrými hodinkami 

 nepřesné

Sporttestery

Stejně jako u  fitness náramků, tak i  tady 
si pravděpodobně dokážete představit, 
k čemu budou primárně určeny sportteste-
ry. Ve většině případů se jedná o kombinaci 
chytrých hodinek a  fitness náramků. Jsou 
primárně určeny k velmi přesnému zázna-
mu sportovních aktivit a nejrůznějších dat, 
která následně analyzují.

Pokud chcete mít hodinky primárně pro 
záznam sportovních aktivit, jako je běh, pla-
vání nebo jízda na kole, tak sporttestery bu-
dou nejspíš vaším primárním cílem právě 
díky nejpřesnějšímu měření.

Ve většině případu už zde nechybí 
ani plnohodnotné zobrazování notifikací, 
přehrávání hudby a u některých značek do-
konce ani placení. Nutno ale podotknout, že 
hranice mezi sporttestery a chytrými hodin-
kami může být, a  to hlavně u dražších mo-
delů, velmi malá. Důvodem je snaha výrob-
ců kombinovat chytré i ty sportovní funkce. 
Proto sporttestery už pomalu mizí a jsou už 
primární doménou levnějších kategorií.

Sporttestery jsou primárně určeny pro 
zapálené sportovce, kteří hledají co nejpřes-
nější měření a  následnou analýzu sportov-
ních výkonů.

Klady sporttesterů                                    
 Podrobné analýzy sportovních aktivit            
 Větší počet funkcí než fitness náramky    
 Dlouhá výdrž na baterie    

                   
Zápory sporttesterů

 Menší počet funkcí oproti chytrým 
 hodinkám

 Primárně určené na sportovní aktivity

Chytré hodinky

Chytré hodinky kombinují to nejlepší z obou 
světů. Zároveň se stávají nejvíce univerzál-
ním nástrojem na zápěstí, kde si každý naj-
de to své.

Chytré hodinky často nabízí ty nejpo-
kročilejší funkce a  ve většině případů do-
kážou nahradit přímo váš mobilní telefon. 
Zároveň nabízí i sportovnější funkce, mezi 
kterými nechybí záznamy všelijakých ak-
tivit.

Pokud hledáte zařízení, které dokáže pl-
nohodnotně fungovat, i když si svůj telefon 
necháte doma, tak právě chytré hodinky 
jsou skvělou volbou, protože na ruce může-
te mít přehled o všech zprávách, e-mailech, 
ale i záznamech v kalendáři.

Chytré hodinky jsou určeny pro milov-
níky moderních technologií, kteří hledají 
jak sportovní funkce, tak i možnost nechat 
telefon v  kapse a  přesto mít stále běžné 
funkce neustále po ruce, a to doslova.

Klady chytrých hodinek                                    
 Obrovské množství nejrůznějších funkcí                
 Měření sportovních aktivit    

                  
Zápory chytrých hodinek

 Menší výdrž baterie
 Měření aktivit se nevyrovná 

 sporttesterům
 Vyšší pořizovací cena

Fitness náramky, chytré hodinky, ale i sporttestery se poslední roky čím dál tím více dostávají do našich životů a stávají 
se našimi společníky v každodenním životě. A ono se není čemu divit. Pro mnohé totiž mohou být parťákem pro jejich sportovní 
aktivity, pro další zdravotní pomůcka a pro jiné jen prodloužená ruka mobilního telefonu. Trh si velkého nárůstu pozornosti 
dost dobře všímá, a tak dnes již většina známých, ale i neznámých výrobců nabízí nejrůznější typy a modely chytrých 
hodinek. Jak si ale vybrat ten správný podle vašich potřeb? Tak na to se dneska podíváme. Nejprve je ale vhodné vědět, 
jaký je mezi typy takových hodinech rozdíl.

Text
Jakub Kadlus

DALŠÍ HODINKY, 
KTERÉ BY VÁS ROZHODNĚ 
NEMĚLY MINOUT PŘI VÝBĚRU

Nejlepší chytré hodinky do 6 000 Kč

Huawei Watch 3  od 4 390 Kč  
Fitbit Versa 3  od 4 990 Kč  
Garmin Vívoactive4  od 4 990 Kč  
Amazfit GTR 3 Pro  od 3 999 Kč 
TicWatch Pro 3  od 5 990 Kč

Nejlepší chytré hodinky/fitness 
náramky do 2 000 Kč 

Huawei Watch Fit od 1 590 Kč   
Xiaomi Mi Band 6 od 1 090 Kč   
Xiaomi Mi Watch od 1 990 Kč   
Huawei Band 6 od 990 Kč   
Amazfit T-Rex od 1 990 Kč
                                            

TOP 3 CHYTRÝCH 
HODINEK 
PRO VŠECHNY 
ÚČELY

od 10 990 Kč
Ne nadarmo jsou Apple Watch 
nejprodávanějšími chytrými ho-
dinkami na trhu. WatchOS nabízí 
nepřeberné množství funkcí, naj-
deme zde češtinu, bezkontaktní 
platby a jednoduché ovládání, jak 
jsme u Applu zvyklí. Pokud jste 
vlastníky iOS, tak Apple Watch 
jsou tou nejlepší volbou při vý-
běru chytrých hodinek.

od 4 990 Kč
Pokud nejste vlastníky telefonu značky Apple, tak 
má Samsung skvělou alternativu pro váš telefon 
s Androidem. Stejně jako Apple, tak i u Samsungu se 
připravte na ohromné množství funkcí, skvělou výbavu, 
displej, ale i češtinu a poprvé u Samsung hodinek 
bezkontaktní platby tady u nás v Česku. Z těchto 
důvodů by vaše pozornost měla padnout na Galaxy 
Watch 4.

od 15 490 Kč
Co by to bylo za seznam bez 
hodinek Garmin. Ty se už dlouhé 
roky staly synonymem pro 
opravdové sportovní hodinky 
a řada Fénix není jen tak náho-
dou tím nejlepším, co si pro své 
sportovní aktivity můžete pořídit. 
Díky nejpokročilejším sportov-
ním funkcím, dlouhé výdrži bate-
rie nebo dalším pokročilým funk-
cím jsou Garmin skvělou volbou 
pro ty nejzarytější sportovce.

SAMSUNG GALAXY WATCH 4

APPLE WATCH 7

GARMIN FÉNIX 7

U výběru správných hodinek nebo i náramku je nutné mít na paměti hlavně to, jaké funkce od hodinek očekáváte a s čím 
si je chcete koupit. Jestli budete chtít zaznamenávat jen kroky a koukat na čas, možná vám bohatě bude stačit fitness náramek. 
Pokud naopak hledáte zařízení na ruku, kde si přečtete e-mail, můžete volat nebo si pustíte hudbu či dokonce zkrátíte 
čas hraním nějaké hry, tak by váš zrak měl určitě padnout na dražší chytré hodinky. Pokud ale váš primární záměr je hodinky 
používat výhradně na sport a chcete levnější variantu než chytré hodinky, ale zároveň docílit přesnějšího měření aktivit,
tak byste se měli zajímat o sporttestery.
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Text
Nikola Levová

JAK ZAČÍT 
STREAMOVAT

Kvalitní nadupaný herní stroj, kamera s  rozliše-
ním 4K a  60 FPS, internet s  rychlostí 100 MB/s. 
Jestli si takhle představujete minimální nároky na 
streamování, tak si můžete oddechnout. Ačkoliv to 
vše zní velmi krásně, spousta lidí na podobné po-
žadavky prostě nedosáhne. To ale ničemu nevadí, 
jelikož je mnoho nároků, kde můžete hezky slevit, 
a i přesto vše se můžete stát hvězdou streamova-
cích platforem. Že stále nevíte, jak na to? Není tře-
ba se bát, my vám pomůžeme, jak začít. V tomto 
čísle se podíváme na to, na co je potřeba myslet 
ještě před spuštěním prvního streamu.

Než se odhodláte vysílat
Hned na úvod je potřeba si uvědomit, že ačkoli 
existují lidé, co mají tento koníček zároveň jako 
svou práci, neočekávejte, že se z  vás přes jeden 
stream stanou milionáři. Než vůbec začnete, je 
potřeba si ujasnit, co chcete streamovat, jak se bu-
dete chovat, bude váš projev hodně akční a ener-
getický nebo budete klidný a raději se budete dr-
žet při zemi?

Zajímavý obsah je dnes klí-
čový. O  to víc, pokud plánujete 
nastoupit na takové platformy 
jako je YouTube nebo streame-
rama preferovanější Twitch. 
Dnes už to není jen o  tom, že 
pustíte hru a  začnete mluvit, 
lidé se chtějí bavit nebo sledovat 
zajímavý obsah. Klidně může-
te zůstat u  hraní her, ale zkusit 
můžete třeba zpívání, tancování, 
malování a  mnoho dalšího. No, 
a  jestli si myslíte, že nic ne-
umíte, tak vždy můžete nasadit 
téma, přepnout kategorii na „just 
chatting“ a prostě mluvit.

Základní výbava
Teorie už bylo dost a teď co bu-
dete potřebovat. V případě, že 
jste ještě nestreamovali a chcete 
si to vyzkoušet, tak neutrácejte 

UŽ JSTE VIDĚLI VTUBERY?

Už dříve někteří streameři schovávali svou 
identitu tím, že nepoužívali kamery nebo 
používali aplikaci, která z nich udělala zvíře. 
Nově se ale objevují takzvané Vtuberky, které 
hodně často připomínají 3D japonské anime 
postavy, nejčastěji dívky se zvířecími prvky. Dejte 
si bacha, na kterou kočkoholku se díváte… A jestli 
to vůbec holka je.

CZECHCLOUD

Streamovat by chtěl každý, 
ale jak to vypadá u zajetých 
influencerů, kteří už na Twitchi 
působí pravidelně téměř každý 
den? Existují nevýhody, výhody 
a doopravdy je tahle činnost 
tak super? Speciálně pro vás 
jsme vyzpovídali jednoho 
z největších streamerů na čes-
ké scéně Petra „CzechClouda“ 
Žaluda.

Jak vypadá tvoje streamovací 
sestava a co bys doporučil 
nováčkům?
Já mám naprosto šílenou se-

stavu včetně studia. Pokud chcete se streamováním začínat, vždycky 
se zaměřte primárně na kvalitní zvuk a až potom na všechno ostatní. 
Nekvalitní obraz se dá zvládnout, protože vás bude spousta lidí mít 
puštěného i na druhém nebo třetím monitoru, ale špatný zvuk je 
schopen zkazit všechno. Nejprve bych pořídil základní webkameru, 
měl rozumné světlo v místnosti a lepší mikrofon (stačí klidně stolní). 
To do začátku bohatě stačí.

Napadlo tě někdy streamovat přes mobil? Pokud ano, tak jednalo 
se o akce, živé reakce nebo jsi zkoušel streamovat hru?
Já jsem přes mobil streamoval celkem často, pár let nazpátek když 
jsem ještě aktivně hrál a komentoval turnaje v Clash Royale. Od té 
doby to dělám sporadicky, ale chci se letos vrhnout z velké části i na 
IRL streamy [vysílání týkající se mj. venkovních aktivit, pozn. re-
dakce]. Mají velikou výhodu v tom, že opravdu jediný, co potřebujete, 
tak je právě telefon, držák a data. Nevýhodou je samozřejmě zase to, 
že jste většinou živě mezi lidmi a musíte si dávat bacha na spoustu 
věcí okolo. Osobně si myslím, že IRL streamy jsou něco, co bude letos 
hodně táhnout i větší streamery, protože se konečně snad dostáváme 
do doby, kdy by mohla pandemie a hlavně nařízení ustoupit (teda 
aspoň přes léto).

Existuje počítačová nebo konzolová hra, kterou bys rád viděl na 
mobilu? Případně vybudoval sis na nějakém titulu závislost?
Jsem bývalý Dotař, který se v průběhu let přeučil na League of 
Legends a nakonec skončil u Wild Riftu, který osobně považuju za 
lepší verzi LoLka primárně kvůli svižnosti a funkčnosti na mobilu. 
Hraju na něm strašně moc věcí jako právě třeba Wild Rift, Teamfight 
Tactics, Archero a mraky karetních her jako Gwent, Runeterru a teď 
postupně testuju všechno možné, co nemá multiplayer.

Jaké mobilní aplikace využíváš? Která je tvá nejoblíbenější 
a proč? Jsou nějaké aplikace, které využiješ při práci či samotném 
streamování?
Doslova teď jsem přešel na iOS po zhruba dekádě s Androidem, takže 
na tuhle otázku je moc brzo. Kdybych měl ale vytáhnout jednu věc, 
která mě nadchla, tak to je funkční biometrika v kombinací s Face ID 
a snad všemi aplikacemi, co ji podporují. Poslat někomu peníze přes 
klasický účet nebo podepsat dokument přes elektronický podpis, 
jenom tím, že se podíváš do telefonu, je za mě neuvěřitelná věc.

Hraješ ve volném čase ještě nějaké hry? Nebo si všechny schová-
váš na streamy?
Většinou hraju tituly, které nejsou na streamu zajímavé, nebo se sna-
žím dělat něco kreativního. Ale vzhledem k tomu, kolik času trávím 
u počítače, se to snažím v poslední době omezit a spíš se snažím 
cvičit.

Co bys rád na závěr sdělil začínajícím streamerům?
Nezačínejte, a když už, tak od toho nic nečekejte. Kdo nic neočekává, 
nebude zklamaný a může být maximálně příjemně překvapen.

P O R A D N A

SDÍLEJTE SVÉ ZÁŽITKY 
STÁLE SE SVĚTEM DÍKY 

BALÍČKŮM OD T-MOBILU. 
NÁLOŽ DAT VÁM ZAJISTÍ 

KLIDNÝ A STABILNÍ 
STREAM KDYKOLIV SI JEN 

ZAMANETE.

příliš mnoho peněz! Chcete-li vysílat hraní her, 
je to jednoduché. Potřebujete něco, kde zvládnete 
hrát a zároveň vysílat. V takovém případě přichá-
zí v úvahu herní počítač, který je dost výkonný na 
to, aby utáhl hru a zároveň streamovací program. 
Nejpoužívanějším je klasické OBS, XSplit a Twitch 
nově nabízí Twitch Studio. Pokud váš počítač 
není dost silný, můžete využít vaše konzole, nebo 
prostě čapněte telefon, nahoďte téma a  mluvte, 
taky to funguje.

Dále je potřeba internetové připojení, ale není 
třeba se bát. Na vaše první vysílání nemusíte ra-
pidně zvedat limity, pokud váš upload dosahuje na 
rychlost alespoň 5 MB/s, tak na vysílání ve FullHD 
na 30 snímků za sekundu je dostačující. Spíš než 
o velikost uploadu, se vše odvíjí na stabilitě netu.

Mikrofon je taky fajn věcička a pravděpodobně 
jediná věc, kde vám doporučujeme zainvestovat. 
Vy jakožto streamer totiž chcete být slyšet, vaše 
slova jsou jednou z  vašich hlavních přednos-
tí a  nikdo nechce poslouchat hlas, který s  sebou 
nese ozvěnu, chrastí, praská a má na pozadí šum. 

Tady doopravdy rozbijte prasátko a kupte si něco, 
co nebude divákům trhat uši.

A pokud nejste stydlíni, můžete současný set 
vylepšit o  kameru. Tady zase naopak nemusíte 
utrácet. Pohled na vás není důležitý, jestli tedy ne-
plánujete vysílat třeba malbu na plátno. Ale pozor, 
na kameře nejste vidět jen vy, ale i vaše okolí, ta-
kže opatrně na potenciální osoby, které se mohou 
mihnout v záběrech.
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Text
Pavel Kurfürst

APPKY V POHYBU
VÝBĚR NEJLEPŠÍCH APLIKACÍ PRO SPORTOVCE

NEVÍTE, JAKÉ 
CHYTRÉ HODINKY 

SI KOUPIT? 
MRKNĚTE DO 
PORADNY NA 
STRANĚ 30.

Léto je tady a s ním přicházejí vysoké teploty a pří-
jemné počasí. Je tedy ideální čas pro sportování. 
Ať už jste turista, běžec, cyklista nebo vykonáváte 
jinou aktivitu, určitě se vám budou hodit nějaké ap-
likace do chytrého telefonu, díky nimž budete moci 
své výkony sledovat. A  my vám přinášíme výběr 
těch nejlepších z nich.

Doporučujeme pro běžce

Nike Run Club
Apka Nike Run Club představuje ideální 
volbu pro začínající a  pokročilé běžce. 
Díky měření v reálném čase máte vždy 
přehled o svých výkonech. Skvělou mo-

tivací pro vás může být možnost nastavení cíle 
v podobě délky běhu, času nebo rychlosti. Také se 
zde nachází výzvy. Ty se mohou vztahovat buď na 
aktuální týden nebo měsíc a liší se obtížností.

Se svými přáteli se můžete porovnávat díky 
možnosti připojení do běžeckého klubu nebo vy-
hledání přes uživatelské jméno či email. Pomocí 
vestavěného hudebního přehrávače můžete mít 
svůj běh i písničky na jednom místě a nepotřebu-
jete využívat žádnou další aplikaci. NRC bych vy-
tknul jen malé množství statistik a absenci češtiny.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Adidas Running
I  díky Adidas Running jsem nabyl po-
citu, že výrobci běžeckého oblečení 
a  obuvi skutečně umí navrhovat i  ap-
likace. Adidas Running se od NRC liší 

hned v několika různých věcech. Tou nejdůležitější 
asi je, že kromě běhu jsou podporovány i jiné sporty 
– a těch je tu opravdu hodně.

Uživatelské rozhraní je velice příjemné a  ap-
likace disponuje češtinou, takže se v  něm nikdo 
neztratí. Mapa je podrobná a  dvěma kliknutími 
můžete její režim přepnout například na satelitní či 
terénní. Příjemně jsem byl překvapen i statistika-
mi, které jsou obsáhlé, přehledné a zahrnují všeli-
jaké informace. Můžete si s nimi sestavit výborný 
sportovní deník. 

K motivaci opět slouží nastavitelné cíle či vý-
zvy a opravdu zajímavou funkcí jsou i virtuální zá-
vody. S přáteli se můžete spojit přes Facebook, te-
lefonní číslo nebo si je můžete jednoduše vyhledat 
přes email či uživatelské jméno. Aplikace nabízí 
i předplatné, které vám odemkne například dlouho-
dobé tréninkové plány a pokročilé statistiky.
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 
Předplatné za 269 Kč měsíčně

Vícero sportů najednou

Strava
Věděli jste, že sportovní aplikace může 
být zároveň i  sociální sítí? Strava je 
toho ukázkovým příkladem! Své aktivi-
ty zaznamenáte přes GPS a je jedno, zda 

se jedná o jízdu na kole, turistiku či in-line brusle-
ní. Následně svůj výkon můžete sdílet mezi přátele 
nebo uživatele z celého světa. Své příspěvky mů-
žete dokonce obohatit o  obrázky a  videa. Napište 
kreativní popis a přibližte ostatním, jak jste se při 
sportování měli.

Radost vám udělají podrobné přehledy a  sta-
tistiky. Pokud jste zdolali nějaký úsek, který je 
v  databázi aplikace, můžete svou rychlost porov-
nat s  přáteli nebo jinými uživateli. Výborné jsou 
i výzvy, které zadává jak klub samotné Stravy, tak 
jiných uživatelů. Občas v nich můžete dokonce vy-
hrát předplatné aplikace či poukaz do internetové-
ho obchodu se sportovní výbavou.

Předplatné Stravy nabízí pokročilé a  dlouho-
dobé statistiky nebo možnost nastavit si cíl. Ode-
mknou se vám taktéž podrobnější žebříčky a  in-
teraktivní mapa, na které uvidíte své běhy či jízdy 
z celého světa.
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 
Předplatné za 199 Kč měsíčně

Mapy.cz
Abyste předešli zabloudění, je vždy 
dobré mít při ruce mapu. Ta papírová se 
vám sice nevybije, ale vyznat se v ní je 
občas oříšek. Proto bych všem doporučil 

Mapy.cz. Ať už jste turista, cyklista nebo běžec, ur-
čitě se vám bude aplikace hodit.

Celá Česká republika nebo jiný stát se vám ve-
jde do kapsy díky offline mapám. V případě, že si je 
stáhnete, se k nim dostanete i bez připojení k inter-
netu, který v lese většinou nenajdete.

Nevíte, kam se vydat na výlet? Díky funkci Vý-
let po okolí vám to vůbec nebude vadit. Mapy.cz 
vám samy dokáží vymyslet trasu, kterou si může-
te posuvníkem přizpůsobit podle toho, kolik máte 
zrovna času nebo energie. A pokud chcete mít de-
tailní přehled o tom, kolik kilometrů jste ušli nebo 
ujeli, zapněte si Stopaře. Pomocí GPS vám bude ak-
tivitu zaznamenávat a výslednou trasu si nakonec 
budete moci uložit nebo sdílet s přáteli.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

ZÍSKEJTE LEPŠÍ PŘEHLED 
O SVÉ KONDICI

Díky Huawei GT Runner, ho-
dinkám pro sportovce
Pokud se chcete ve sportu 
dlouhodobě zlepšovat, budou 
se vám jistě hodit pokročilejší 
statistiky, které samotným 
telefonem nezískáte. Proto se 
nabízí chytré hodinky. Huawei 
GT Runner vám vydrží až 14 
dní na jedno nabití a podpo-
rují více než 100 sportovních 
režimů. Mnoho uživatelů jistě 
potěší i rozhraní v češtině.

Hodinky také disponují 
vodotěsností do 5 atmosfér, 
což znamená, že při koupání 
nebo plavání na hladině vám 
budou bez problémů fungovat. 

Hodinky vám dokáží sestavit tréninkový 
plán na míru díky dlouhodobému snímání 
vaší aktivity. Pokud si je propojíte s aplikací 
Huawei Health, data se vám budou synchro-
nizovat do telefonu.

Klasicky nechybí ani možnost sledování 
srdečního tepu a někteří možná ocení i baro-
metr. Hodinky mají zabudovaný i mikrofon 
a reproduktor, umožní vám tedy zavolat si 
v případě, že si k nim připojíte telefon pomo-
cí Bluetooth. Kromě toho můžete i ovládat 
hudbu, platit pomocí technologie NFC nebo 
zmáčknout spoušť fotoaparátu vašeho mobi-
lu. V Huawei AppGallery na vás čeká mnoho 
aplikací, které si můžete do hodinek nainsta-
lovat, kapacita úložiště je rovna 4 GB. Cena 
hodinek se pohybuje okolo 7 000 Kč. 

Google Fit
Google Fit dokážete skvěle využít na 
automatické měření aktivity a sestavo-
vání sportovního deníku. Sám na pozadí 
umí zaznamenávat chůzi, běh a jízdu na 

kole, spotřeba baterie přitom není nikterak vážná. 
Jiné aktivity, jako například fotbal, tenis či basket-
bal, si můžete do aplikace zadat i ručně.  

Zásadní výhodou je možnost propojení s jinými 
službami. Lze například nastavit, aby se veškeré 
aktivity ze Stravy nahrávaly i do Google Fit. Jste-li 
hráč Pokémon GO, určitě oceníte možnost synchro-
nizace aktivit do hry, díky čemuž se vám třeba mů-
žou rychleji vyklubat Pokémoni z vajíček. 

Stanovit si můžete denní cíle v  podobě kroků 
nebo získaných Kardio bodů. Ty se vám přičítají 
podle toho, jak intenzivní aktivitu vykonáváte. Při 
běhu jich tedy získáte více než při pouhé chůzi. Ap-
likace je spíše určena pro příležitostné sportovce 
nebo uživatele, kterým stačí krokoměr. Neobsahuje 
zrovna podrobné statistiky, ale i přesto je velmi pří-
jemná a užitečná.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

T É M A



ČASTO HLEDÁTE KLÍČE, PŘÍPADNĚ JE VAŠE DĚTI ZTRÁCEJÍ? 
S VISACÍM ZÁMKEM NA OTISK PRSTU BUDE PO STAROSTECH! 
PŘEDSTAVÍME TAKÉ CHYTRÝ PARNÍ VLÁČEK A ŠPUNTY PRO HRÁČE.

 CHYTRÉ DETEKTORY KOUŘE A PLYNU OD TELLURU

 MSI MODERN 14 JE IDEÁLNÍ 
SPOLEČNÍK NA PRÁCI I ZÁBAVU
Společnost MSI mnozí znají jako výrobce grafických karet, monitorů 
a herních notebooků. Už ale málokdo ví, že v  jejich sortimentu jsou 
i  parádní notebooky pro kancelářskou práci a  každodenní využití. 
Celá produktová řada MSI Modern 14 má úhlopříčku 14” a  rozlišení 
Full HD, které je pro tuto velikost obrazovky naprosto vyhovující. Dis-
plej v provedení IPS nabízí jak slušné barvy a dobrou odezvu ve hrách 
a  u  filmů, tak i  výborný kontrast a  pozorovací úhly. Tenké rámečky 
okolo matného displeje v  celkově malém těle pak přímo vybízejí 
k práci na cestách nebo venku i na sluníčku.

O výkon se stará procesor Intel i5 11. generace, který je pro dnešní 
dobu více než dostatečný. Komu by to však bylo málo, ten může sáh-
nout i po variantě s procesorem i7.  Notebook je v základu dodáván 
vždy s 16 GB paměti, což je víc než dost pro většinu náročnější práce. 
SSD disk v kapacitě 512 GB je dnes již běžný, tedy snad jen s výjimkou 
Apple, který se i do dražších MacBooků nestydí dávat menší kapacitu. 
Modern 14 je z nové  řady notebooků, a tak je v již základu dodáván 
s nainstalovanými Windows 11. Nových Windows se netřeba bát, jsou 
plně kompatibilní s Windows 10, přitom ale nabízejí spoustu různých 
vylepšení a  příjemnější vzhled. Pro rychlé připojení mobilního tele-
fonu i dalších zařízení poslouží oboustranný port USB-C, dále na těle 
najdeme dva klasické porty USB-A 3.2 Gen 1, čtečku micro SD karet, 
sluchátkový výstup jack a plnohodnotný HDMI port.

Bezdrátovou konektivitu poskytuje Bluetooth 5.2 a  nejnovější 
WiFi 6. Baterie s kapacitou 39 Wh zajistí až 10 hodin provozu. Gra-
fická karta Intel Iris Xe umožní i hraní starších her jako je Zaklínač 
3 nebo Red Dead Redemption 2 v HD rozlišení při 30-40 snímcích za 
sekundu. Ale o hry tady nejde, přece jen notebook je určen především 
na běžnou práci. Té pomáhá touchpad solidních rozměrů a zejména 
podsvícená klávesnice s velkými klávesami, na kterých se příjemně 
píše. Nutno však počítat s tím, že jde o 14” notebook, a tak ani u tohoto 
modelu zkrátka není prostor pro numerický blok. Do úzkého rámečku 
se vešla i kamera s rozlišením 720p, která je pro malé a tenké note-
booky typická. Hned vedle kamery je kontrolka, jež výrazně indikuje, 
pokud je kamera právě zapnutá, což ocení snad každý, kdo si cení své-
ho soukromí.

To vše je doručeno v tenké celokovové konstrukci s váhou pou-
hých 1,3 kilogramu. Když se řekne kovová konstrukce, člověk si hned 
představí studený materiál, což ale není případ Modernu, který díky 
finální povrchové úpravě v  karbonově šedé, achátové modré nebo 
béžové barvě na dotek působí příjemným dojmem, až si člověk říká, 
jestli je to vůbec ještě kov. Notebook s procesorem i5 začíná na ceně 
22 990 Kč a jen těžko tak ve své třídě bude hledat konkurenci.

Web: CZC.cz
Cena: od 19 990 Kč

PRAKTICKÉ 
VYLEPŠOVÁKY 

I GADGETY, 
O JEJICHŽ EXISTENCI 

JSTE NEMĚLI 
TUŠENÍ.
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O chytré domácnosti slyšel asi každý z nás. Chytrá 
světla nebo zásuvky dnes již prodává i IKEA nebo 
Lidl. Ale právě světla nebo zásuvky jsou něco, co 
většina lidí denně nevyužije. Jsou ale i  takové 
prvky, které člověk doufá, že nikdy nebude po-
třebovat, a přesto si je rád pořídí – a mezi ty patří 
chytré senzory od společnosti Tellur, která nabízí 
senzory detekce plynu nebo kouře.

Detektor kouře najde využití jak u vášnivých 
kuchařů, tak ještě vášnivějších kuřáků, doma 
u  krbu, kamen, kotle nebo jako bezpečnostní pr-
vek i  kdekoliv jinde. Senzor díky inteligentnímu 
algoritmu dvojité kontroly detekuje přítomnost 
kouře nebo nečekané změny teploty. Když sen-
zor zjistí potenciální problém, automaticky spustí 
akustický alarm, zapne světelný indikátor a pošle 

okamžité upozornění na mobilní telefon. Bezsta-
rostnému provozu napomáhá automatické upo-
zornění na slabou baterii nebo neoprávněnou 
manipulaci. Přiložená baterie typu CR123A vydrží 
až 3 roky provozu, a  tak se dlouho netřeba o nic 
strachovat.

Velmi podobně funguje i senzor detekce ply-
nu. Ten vás stejně jako kouřový detektor upozor-
ní, pokud na svém snímači zjistí zvýšený výskyt 
zemního plynu. Aby snímač bezproblémově fun-
goval, je konstrukčně chráněn před parami, mast-
notami i kouřem. U tohoto senzoru uživatel neče-
ká, že by se spínal každý den, v ideálním případě 
by se neměl aktivovat nikdy. K dispozici je mož-
nost nezávislého otestování, díky kterému uživa-
tel získává jistotu, že detektor stále funguje. Oproti 

kouřovému senzoru je detektor plynu trochu ná-
ročnější na spotřebu, proto k napájení slouží přilo-
žený 12V adaptér. Výhodou je, že potom není třeba 
vůbec myslet na baterie.

Všechny prvky chytré domácnosti od Telluru 
se přímo připojují do WiFi sítě a nepotřebují žád-
nou drahou centrální jednotku. V  telefonu stačí 
mít bezplatnou aplikaci Tellur, která je dostupná 
pro iPhone i  Android. Případně je možné použít 
i  univerzální a  velmi rozšířenou aplikaci Tuya. 
Notifikace vám pak přijde, ať už jste naprosto 
kdekoliv, jen stačí být na datech, ideálně těch od 
T-Mobile.

Web: Datart.cz
Cena: 1 209 Kč / 1 189 Kč

 ROG CETRA TRUE WIRELESS 
JSOU ŠPUNTY PRO HRÁČE
V 31. čísle časopisu jsme si představovali různé druhy sluchátek – cir-
kumaurální, supraaurální, pecky i  špunty. Dnes se podíváme na něco 
speciálního, a to jsou špunty na hry. V čem že se herní sluchátka liší od 
jiných sluchátek? Především nabízejí minimální odezvu. Představte si, 
že hrajete akční hru, na displeji vidíte výstřel, ale zvuk se ozve o něco 
později. To se s ROG Cetra True Wireless a  jejich hernímu režimu ne-
stane. 

Další specifikace potěší jistě každého potenciálního uživatele. 
Jde zejména o  aktivní potlačování hluku (ANC), které umožňuje na-
stavit také ambientní režim. Tato funkce zajistí, že jsou dobře slyšet 
okolní zvuky, i když jsou sluchátka v uších. Samozřejmostí je dotykové 
ovládání, s  jehož pomocí je možné přepínat skladby nebo zastavovat 
a spouštět poslech. Sluchátka mají i integrované mikrofony, a tak je po-
mocí dotyků možné přijímat i ukončovat hovory. Jistě oceníte i ochranu 
proti potu a stříkající vodě v certifikaci IPX4.

Když se bavíme o  sluchátkách, nesmíme vynechat ani samotné 
zvukové podání. O to se starají 10mm měniče ASUS Essence, které na-
bízejí parádní požitek při hraní her a sledování filmů. Poslech hudby je 
ale také velmi slušný a určitě neurazí.

Samostatnou kapitolou je výdrž, která na jedno nabití zajistí až 5,5 
hodiny nerušeného poslechu. S přiloženým dobíjecím pouzdrem se do-
staneme na celkových 27 hodin, což většině uživatelů vystačí na solid-
ních pár dní provozu. Když už šťáva dojde kompletně, je možné využít 
rychlého nabíjení a už za deset minut tak získat další hodinu a půl pro-
vozu. Kdo na dobíjení nespěchá, ten si pouzdro může odložit na dobíjecí 
podložku a nabíjet bezdrátově.

Bezdrátový je samozřejmě i samotný provoz, a to pomocí Bluetooth 
5.0. Ten zajišťuje bezproblémové fungování jak s chytrými telefony, tak 
i s PC a herními konzolemi.

Hráče a fanoušky herní řady ROG jistě potěší i futuristické designo-
vé provedení s efektním RGB podsvícením jak uvnitř pouzdra, tak na 
samotných sluchátkách. V uších si je díky tomu nikdo nesplete s cha-
rakteristickými bílými ocásky Apple sluchátek, ani s černými fazolkami 
od Samsungu. Váha každého sluchátka je pouhých 5 gramů, které ve 
spojení s třemi dodávanými velikostmi špuntů zajistí, že sluchátka po-
hodlně sednou snad každému.

Web: CZC.cz
Cena: 2 199 Kč



 RUBIK’S CONNECTED 
JE CHYTRÁ RUBIKOVA KOSTKA
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 PARNÍ VLÁČEK OD LEGA 
PRO MALÉ I VELKÉ
LEGO nabízí nepřebernou hromadu stavebnic, které jsou rozdělené pri-
márně podle velikosti kostiček na klasické LEGO a  DUPLO, kam patří 
i sada se jménem Parní vláček.

Nikoho nepřekvapí, že balení obsahuje patnáct kolejí, jednu výhy-
bku, vlakové nádraží, sklápěcí nakladač uhlí, figurku strojvedoucího, 
dokonce i veverku, kanystr a hromadu dalších různých kostek. O těch 
to ale dneska nebude. Pro nás je důležité především to, že zde najdeme 
pět chytrých kamenů a pak samozřejmě vlak! Ten je ovšem oproti jiným 
DUPLO stavebnicím opatřen plně elektrickým motorem. Pro jeho uve-
dení do provozu stačí jemné postrčení dopředu nebo dozadu a vlak se 
rozjede; pro zastavení stačí lokomotivu jen mírně přidržet nebo zved-
nout z kolejí. Tato beztlačítková technologie, oficiálně nazvaná Push & 
Go, je velmi chytrou a pro děti naprosto přirozenou cestou, jak vláček 
ovládat.

Pro řízení lokomotivy je možné využít ještě dva další způsoby. Za-
prvé jsou to zmíněné chytré kameny, zjednodušeně řečeno „chytré kost-
ky“. Ty stačí umístit na koleje, a když přes ně vlak přejede, tak zahouká, 
rozsvítí nebo zhasne světla, dočasně zastaví a přehraje zvuk pro tan-
kování paliva, změní směr jízdy nebo kompletně zastaví. Každou jednu 
konkrétní akci vždy řídí jeden kámen. Díky tomu děti sami rozhodují 
o posloupnosti jednotlivých akcí a učí se tak základům programování 

Zároveň je vláček možné ovládat z mobilní aplikace. Z té můžete 
opět rozjet vlak dopředu, dozadu, úplně jej zastavit, zahoukat anebo 
rozsvěcet světla, nyní ovšem s možností výběru jedné z deseti barev. 
Aplikace obsahuje také spoustu miniher jako třeba umývání mašinky 
na obrazovce, na což vláček, ten reálný, zvukem reaguje, po úspěšném 
umytí ještě navíc zahouká a jede dál. Podobných jednoduchých, ale při-
tom zábavných her je obsažena celá řada a výrazně se tak zvyšuje užit-
ná hodnotu celé stavebnice. Apka je zdarma a je dostupná v obchodech 
App Store, Google Play nebo Amazon Kindle. 

O chod vláčku se starají 4 AAA baterie, které nejsou součástí balení. 
Baterie po vložení vydrží překvapivě dlouho i díky tomu, že se vláček po 
několika minutách jízdy sám vypne. To je velmi praktické, protože kdo 
má děti, ten ví, že děti nějaké to vypínání prostě neřeší.

Web: LEGO.com
Cena: 1 549 Kč

 UŽ ŽÁDNÉ HLEDÁNÍ KLÍČŮ. JE TU ZÁMEK 
TECHNAXX TRENDGEEK TG-131
Další z vychytávek pro tohle číslo časopisu je chytrý visací zámek. Už když 
jej vezmete do ruky, tak ucítíte, že jeho kovová konstrukce působí bezpeč-
ným dojmem. Nejprve ale několik slov k nastavení: Po rozbalení je možné 
zámek otevřít jakýmkoliv dotykem, to se však změní s  prvním otiskem, 
který je registrován. Pro vytvoření nového otisku stačí zámek otevřít a při-
ložit prst na přibližně 5 sekund, tím se spustí režim programování. Násled-
ně se začne přikládat první prst, a  to celkem v deseti různých polohách, 
což je skvělé, protože zámek pak reaguje i když je prst přiložen nakřivo. 
Do zámku je možné vložit až deset různých otisků prstů, takže buď může-
te zámek odemykat všemi prsty nebo můžete mít pro jeden zámek deset 
různých uživatelů s jedním registrovaným prstem anebo cokoliv mezi tím.

Odemykání zámku funguje velmi rychle, díky citlivému a  přesnému 
senzoru je to v podstatě stejně rychle jako odemykání telefonu. I tady je ale 
třeba mít na paměti, že senzor nemá rád přílišné nečistoty, které mohou 
přesnost snímání zamezit nebo otisk vyhodnotit jako neregistrovaný. Pro 
odemykání je třeba myslet na to, že zámek nemá žádný klíč, a tak jej prostě 
není možné vzdáleně odemknout bez přítomnosti uživatele s registrova-
ným otiskem. 

LED kontrolka pak indikuje všechno podstatné, od úspěšného či neú-
spěšného pokusu o odemknutí až po upozornění na nízký stav baterie. S tou 
se ale nebudete setkávat moc často, zámek má totiž minimální spotřebu, 
a tak vydrží až rok nabití, případně až dva tisíce odemknutí. Jako u všech 
baterií, i tady ale bude záležet na provozních podmínkách, přece jen baterie 
nemají rády extrémní teploty. Když už přece jen šťáva v zámku dojde, tak je 
možné jej dobít pomocí micro USB portu, který je pečlivě uschován za gumo-
vou krytkou v těle zámku. 

Web: Mironet.cz
Cena: 786 Kč

G A D G E T Y

SSD (celým názvem Solid State Disk) dnes už 
zná asi každý. Jde o  záznamové médium, které 
nemá mechanické části jako klasické hard disky. 
Už ne každý ale ví, že i SSD disky mají hned ně-
kolik různých variant. Nejprve tu máme SATA III, 
které využívají stejné připojení jako hard disky. 
Pak existuje NVMe m.2, které se připojují přímo 
na základní desku a  jsou daleko rychlejší. Větši-
na m.2 disků je nejčastěji v  provedení PCIe 3.0, 

které je ještě rychlejší než SATA III. Nyní ale při-
chází také varianta s rozhraním PCIe 4.0, a ta dnes 
umožňuje ty nejvyšší přenosové rychlosti. Disky 
v tomto provedení nabízí také společnost Crucial 
pod označením P5 Plus Gaming SSD. A právě tu si 
dneska představíme.

Jak už jste poznali, především jde o rychlost. 
Ta u  P5 Plus Gaming v  2TB provedení dosahu-
je 6600 MB/s  při čtení a  5000 MB/s  při zápisu. 

Nabízí se otázka, zdali při takových rychlostech 
neutrpí životnost. Crucial si je v tomto směru vel-
mi jistý, a  tak nabízí záruku 5 let nebo celkový 
záznam 1200 TB dat. To pro vaši představu velmi 
zjednodušeně znamená, že kdybyste tento disk 
každý týden vymazali a kompletně znovu zaplnili, 
tak se na hranici životnosti dostanete za nějakých 
14 let. Opravdu se tedy není čeho bát.

K čemu je vlastně ta vysoká rychlost dobrá? 
Využití najde v  náročných podmínkách jako je 
například editace videí, která jste pořídili na svůj 
chytrý telefon. Ta jsou datově velmi náročná a pro 
jejich zpracování je rychlý disk téměř nutností. 
Zároveň ji využijí všichni, kdo u  počítače neradi 
čekají. než se spustí systém nebo nějaký ten pro-
gram. Výborné využití disk najde u konzolí Play-
Station 5, pro které nabízí P5 Plus Gaming plnou 
podporu. U  pomalejších verzí SSD disků můžete 
totiž hry na přídavný disk pouze stáhnout, ale pro 
jejich spuštění musíte hru přesunout do interního 
úložiště. U P5 Plus Gaming tento krok odpadá a vy 
můžete hry spouštět rovnou z disku a bez zdlou-
havého přesouvání dat. 

Abyste využili plný potenciál a  maximální 
rychlost u  počítače nebo notebooku, je třeba mít 
m.2 slot s rozhraním PCIe 4.0. Disk je možné pou-
žít i s rozhraním ve verzi 3.0, což jsou snad všech-
na zařízení z posledních 5 let, jen je třeba počítat 
s  nižšími rychlostmi. To však platí pro všechny 
výrobce, nejen pro Crucial.

Web: Alza.cz
Cena: 6 990 Kč

 CRUCIAL P5 PLUS GAMING SSD PRO RYCHLÉ HRANÍ

Jak už název napovídá, jde o starou dobrou Rubikovu kost-
ku, ovšem s řadou vychytávek. Předně nabízí připojení po-
mocí Bluetooth 5.0 k chytrému telefonu s iOS nebo Andro-
idem, a to přináší řadu zajímavých možností. V aplikaci je 
možné sledovat pozici každé krychličky. Jak uživatel otáčí 
kostkou, aplikace na to reaguje a zobrazuje aktuální pozici 
všech jednotlivých krychliček. Díky tomu aplikace umí po-
radit s tím, jak kostku správně složit.

V aplikaci, v sekci Solver, najdete detailní instrukce, 
jak kterou stranou otočit, aby se nakonec všechny barvy na 
všech stěnách shodovaly. V sekci Learn se pomocí série vi-
deí naučíte základní pohyby k tomu, abyste zvládli kostku 
složit. Apka také hlídá, jestli pohyby děláte správně, a pokud 
někde uděláte chybu, tak vás upozorní.

Chytrá kostka má klasické rozměry a konstrukčně je ře-
šena tak, aby umožňovala rychlostní skládání. Pokud máte 
soutěžní ambice, kostka vás v tom brzdit nebude. Když si 
tedy budete myslet, že už ji zvládnete rychle složit, můžete 
si s pomocí aplikace zasoutěžit s ostatními uživateli. Svůj 
postup následně můžete sledovat v online žebříčku.

Web: Alza.cz
Cena: 1 990 Kč
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ZA PÁR DROBNÝCH 
RANEC HER
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 NACHÁZÍME SE V DOBĚ, KDY SI NEJSPÍŠE PLATÍTE NĚJAKÉ TO PŘEDPLATNÉ, TŘEBA ABYSTE 
 MOHLI SLEDOVAT TELEVIZI NEBO NEJNOVĚJŠÍ FILMY A SERIÁLY. NEZASPÁVAJÍ VŠAK ANI HRY, 
 A TAK NA VAŠEM MOBILU NALEZNETE GOOGLE PLAY PASS ČI APPLE ARCADE (PODLE TOHO, 
 ZDA MÁTE ANDROID, NEBO IOS). V TOMTO SOUHRNU JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILI 
 TO NEJLEPŠÍ Z NICH.

Dear Reader
Chtěli jste si někdy procvičovat angličtinu, 
číst knihy a  řešit hlavolamy? Trochu ne-
všední kombinace, která na první pohled 
ani nejde pořádně zkombinovat. Ale přesně 
to se vám poštěstí ve hře zvané Dear Rea-
der, nevšednímu hlavolamu, který pracuje 
s  texty knih. Princip hraní je velmi jedno-
duchý: dostanete knihu v  angličtině a  hra 
vám postupně odhaluje její další části a ka-
pitoly. Vy mezitím doplňujete slova pomocí 
nejrůznějších miniher. Slova můžete dopl-
ňovat, přehazovat řádky mezi sebou, rozpo-
znávat špatné hláskování nebo odhalovat 
přebývající slovní druhy. Není to žádná ra-
ketová věda a přesto vás hra dokáže zaba-
vit na hodiny a je ideálním společníkem do 
každé dlouhé fronty, jízdy a dobře poslouží 
také jako pohádka na dobrou noc. Hra vám 
totiž odvypráví ty nejznámější příběhy svě-
tových knih. A to zábavně a chytře.

Monument Valley 2
Oblíbená hříčka z ptačího pohledu se vrací 
s  pokračováním, které by vás nemělo mi-
nout i v případě, že jste první díl přehlédli. 
V  Monument Valley 2 se vrhnete do ma-
lebných barevných i  temných světů. Va-
ším úkolem bude dostat Ro společně s  její 
dcerou pokaždé o  kousek dále a  posunout 
se tak nejenom na ploše, ale také v  jedno-
duchém příběhu. Princip hry zůstává nadá-
le stejný. A  tedy pomocí posuvných plošin 
přizpůsobit cestu postavám, aby se mohly 
dostat do cílové lokace. K  tomu využijete 
nejenom mechanické systémy, ale zejmé-
na perspektivu a prostorové vidění. Některé 
plošiny musíte totiž nasměrovat tak, aby 
se Ro i její dceři utvořila nová cestička. Ale 
pozor, tentokrát ve vašich rukou leží život 
dvou postav, namísto jedné. Je tak důležité 
myslet na to, že dcera Ro se pohybuje pou-
ze po stejné ose jako její matka a jsou-li tak 
odloučené, je potřeba vynaložit další logic-
ké myšlení pro to, aby se postavy dostaly 
znovu k sobě.

SongPop Party
Také máte nutkání okamžitě po zaznění 
prvních tónů nějaké písně odhadovat její ná-
zev? Pokud jste posedlí písněmi, znáte tóny 
i texty nazpaměť, pak se hra SongPop Party 
stane vaší zálibou. Cílem totiž je, abyste po-
znali skladbu, kterou vám hra zahraje, a to 
v co nejkratším časovém intervalu. Jakmile 
se skladba rozezní, dostanete na výběr buď 
interprety, či názvy skladeb a  bude na va-
šich rychlých prstech, abyste vybrali správ-
nou (nebo chybnou) odpověď. Hra vám na-
bídne stovky playlistů nejrůznějších žánrů 
a  pořádně otestuje vaše znalosti. A  stejně 
jako byste na každé party neměli být sami, 
ani SongPop Party nemusí být zábavou 
pouze pro vás. Nabízí kompetitivní online 
režim, ve kterém se utkáte s hráči z celého 
světa, případně založíte svou soukromou 
místnost, do které pozvete vašeho kamará-
da a společně se můžete předhánět v  tom, 
kdo je větší znalec moderní i klasické hud-
by. Tak hurá do víru písní.

H R Y

There Is No Game: Wrong Dimension
There Is No Game: Wrong Dimension je 
mobilní adaptace stejnojmenného titulu 
pro počítač a  nyní konečně zavítala i  do 
předplatného Google Play Pass. Koncept je 
prostý, snažíte se najít nějakou hru, jakou-
koliv. Vypravěč stojící proti vám totiž tvrdí, 
že v  There Is No Game: Wrong Dimension 
žádná hra není a  nemáte zde co dělat. Va-
ším úkolem tedy bude jeho realitu rozbíjet 
a  dostat se k  nějaké hře. Chvíli se budete 
pokoušet zpřístupnit tajné soubory na fik-
tivním Windows počítači. Poté budete řešit 
záhadu v point and click adventuře nebo se 
budete snažit získat meč v krátké hříčce po-
dobné Zeldě. Jde jednoduše o perfektní titul 
na cesty, který nabízí neuvěřitelně rozma-
nitou hratelnost a  rozhodně byste ho měli 
vyzkoušet.

60 Seconds! Reatomized
Chtěli jste si někdy vyzkoušet, jaké by to 
bylo přežívat v atomovém bunkru? 60 Se-
conds! Reatomized vám to umožní! Během 
první minuty hry budete muset sesbírat co 
nejvíce věcí pro vaši rodinu, abyste s ní ná-
sledně přežili, jak nejdéle to jen jde izolová-
ni od společnosti. Nejde však jen o rozdělo-
vání jídla a vody, ale především o psychický 
stav všech. Budete tedy řešit hádky členů 
rodiny, budete rozhodovat o jejich strastech 
a starostech a někdy je dokonce vyšlete na 
výpravy ven. Bohužel musíte počítat i s tím, 
že vám sem tam někdo umře. Naštěstí mů-
žete ale začít znovu a tentokrát lépe. S kaž-
dým pokusem budete totiž narážet na jiné 
události a problémy, takže můžete titul hrát 
opravdu dlouho, aniž by se opakoval.

Leo‘s Fortune
Jestli u  her neradi přemýšlíte a  chcete se 
jenom bavit krásnou grafikou, vyzkoušejte 
Leo‘s  Fortune. Zde se v  roli chlupaté koule 
vydáte získat zpět vaše ukradené zlato. Bu-
dete se koulet a  skákat přes krásné ručně 
vytvořené úrovně a  za pomocí pár jedno-
duchých schopností řešit hádanky. Nejde 
o  žádnou velkou výzvu, ale spíše jen o  ta-
kové zpestření. Stejně tak se budete muset 
vyhýbat různým nebezpečným nástrahám, 
abyste úroveň prošli. Opravdu nejde o nějak 
komplexní hru, ale naštěstí nabízí několik 
krásných a  rozmanitých světů, které vás 
u  ní udrží. Vše je podkreslenou příjemnou 
hudbou a  nemusíte se tak bát, že byste se 
začali nudit.  

VĚDĚLI JSTE, ŽE 
PŘEDPLATNÉ MŮŽETE 

JEDNODUŠE HRADIT PŘES 
PAUŠÁL A KREDIT U T-MOBILU? 

NIKAM NEMUSÍTE ZADÁVAT ÚDAJE 
ZE SVÉ PLATEBNÍ KARTY. 
VÍCE NA APPLIKACE.CZ/

BEZPECNAPLATBA

139 Kč 
měsíčně

139 Kč 
měsíčně
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ROBLOX
CELOSVĚTOVĚ ZNÁMÁ HRA JE TU S NÁMI UŽ 18 LET, 
CO ALE STOJÍ ZA JEJÍM ÚSPĚCHEM?

Zvláštně vypadající bílá postavička s  ohromnými 
širokými rameny, svět, který se tváří jako Lego sta-
vebnice, a nespočet her, které jen čekají na to, až je 
někdo zapne. Přesně proto našel Roblox své místo 
v srdci u nespočtu hráčů. Volnost, kterou zde máte, 
ať už při hraní nebo budování vlastního světa, je 
naprosto něco úžasného.

Nejvíce unikátní je, že absolutní většinu zde na-
bízených zážitků, vytváří sama komunita. Můžete 
tu najít hry, které si braly inspiraci od známých 
značek. Pamatujete na ježka Sonica? Rozhodně 
tady podobná běhačka bude. Chcete vyzkoušet 
nové GTA? To seženete raz dva. Nebo byste radě-
ji měli vlastní pozemek, káceli stromy a následně 
stavěli nový domeček? I  takové simulátory ze ži-
vota tady dostanete.

Nenechte se ale zmást. Sice vše vypadá velmi 
jednoduše a  roztomile, ale šikovní vývojáři vědí, 
jaké jsou v titulu možnosti. Převedení modelů na-
příklad z  grafického programu Blender umožňuje 
vytvářet velmi realistické hry, jako je například roz-
pracovaný Frontlines, který svou kvalitou a zpraco-
váním zdárně připomíná klasický Counter-Strike. 
Rázem se vytrácí všechna dětská nevinnost a při-
chází na scénu zbraně, bomby a krev.

Aby majitelé těchto herních zážitků neodchá-
zeli s  prázdnou, existuje napříč celým Robloxem 
herní měna, takzvané Robluxy. Ty vás zajímají, po-
kud chcete vylepšit svého avatara, získat přístup 
na placenou hru nebo jste tvůrcem obsahu. Roblox 
totiž své tvůrce odměňuje a v rámci spolupráce vy-
plácí reálné peníze.

Cesta Robloxu až na vrchol
Psal se rok 2004, když bylo založeno studio Roblox 
Corporation Davidem Baszuckim a Erikem Cassel-
em v Americe. V té době si vývojáři pohrávali s pro-
totypem, který nesl název DynaBlocks. Ten se stal 
předchůdcem něčeho, co o 18 let později je stále na 
výsluní herní scény. A tak se roku 2006 na světlo 
světa dostal Roblox.

V  době vydání hra vycházela pouze na počí-
tače, i  tak dovolila uživatelům nahlédnout do 3D 
prostředí a dělat, co se jim zlíbí. Celkový vzhled se 
velmi blížil ke stavebnicím Lego, což působilo pří-
větivě hlavně na děti. Ovšem ani starší publikum 
nezůstalo bez zaujetí stát a nic nedělat.

V průběhu let se celkový vzhled postupně mě-
nil a  vyvíjel, to ale neznamená, že vždy bylo vše 
krásné a plynulé. Ačkoliv Roblox funguje na vlast-

Napříč celým 
Robloxem funguje 
jednotná virtuální 
měna Robux, 
kterou získáváte 
hraním her, 

prodáváním vlastních doplňků 
nebo vytvořením hry. Pokud 
vytvoříte dostatečně zábavnou 
hru, získáte herní měnu za každé 
odehrání, případně můžete 
nastavit cenu za hraní.

ROBUXY VAŠE POSTAVIČKA 
SE DÁ SNADNO UPRAVIT 

V SEKCI AVATAR, 
KDE NAJDETE MNOHO 

DOPLŇKŮ.

Text
Nikola Levová



Vítejte 
v klubu
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DOPORUČUJEME 
ZAHRÁT

Jestli stále tápete nad tím, do jakého herní 
zážitku se ponořit jako první, tak si můžete 
vybrat z tohoto seznamu.

Lumber Tycoon 2 
Sice jednoduchá, zato skvělá hra na uklidně-
ní a odreagování. Posekejte stromečky ve va-
šem okolí a postavte si to, o čem se vám zdá 
jen v těch nejdivočejších snech. V nejbližším 
obchůdku vám prodavač Tom prodá sekyrku 
a zbytek je už jen na vás, jak s ní naložíte.

Natural Disaster Survival 
Jiné kolo, jiná pohroma. Uhýbejte z cesty 
před tornádem, vyšplhejte na nejvyšší místo 
před tsunami a doufejte, že vaše postavička 
má všechny spoje pevně pohromadě, jinak se 
rychle rozloží a vaše životní dráha poslední-
ho přeživšího se rozpadne na prach. Rychlé, 
svižné a zábavné.

Driving Simulator 
Pokud stále nemůžete řídit auto, případně 
byste si chtěli vyzkoušet, jaký pocit vlastně 
takové řízení je, tak tady se vyřádíte. Společ-
ně s dalšími 99 hráči řiďte, závoďte a vylep-
šujte vaše závodní miláčky.

Frontlines 
Tahle hra je sice stále ještě ve vývoji, ale 
rozhodně si zaslouží zmínit, jelikož se jedná 
o velmi dobře propracovanou hru, která 
se od původního vzhledu Robloxu hodně 
vzdálila. Klasické přestřelky tým proti týmu 
jsou skvěle doplněny grafickým vizuálem 
celé hry. Pohled z první osoby vám poskytne 
podobný zážitek, jako byste hráli například 
CS:GO a v zápalu boje stačíte zapomenout, že 
vlastně hrajete Roblox.

ním programovacím jazyku a za pomoci dialektu 
jazyka Lua, objevovaly se problémy v  hladkém 
průběhu hry a  udržení snímkovací frekvence. 
Kvůli tomu pak vše působilo zasekaně a rozbitě.

Naštěstí postupem času většina těchto problé-
mů vymizela a dnes se může těšit relativně ply-
nulému běhu. Samozřejmě, čím náročnější herní 
zážitek, tím větší je pravděpodobnost, že se něco 
rozbije. V  tomhle ohledu má Roblox před sebou 
ještě dlouhou cestu k dokonalosti.

T-Mobile přichází s vlastním metaversem
I přes všechny nepříjemnosti, které vývojáře po-
tkali, se jim musí nechat, že odvedli skvělou práci 
a mohou se pyšnit jednou z mála her, která si svůj 
status drží už pěknou řádku let. Není proto divu, že 
se o spolupráci nehlásí jen nadějní mladí vývojáři, 
ale také velké firmy, které chtějí své služby rozšířit 
dál. Obdobně tomu tak je i u společnosti T-Mobile, 

přítomen ve městě, mohl každou hodinu zastihnout 
slavného DJ Borise Brejchu, jak rozjíždí své hity pří-
mo v klubu! Po celém městě byly vylepené plakáty 
a na další sérii divoké hudby jste mohli odpočítávat 
sekundy díky obřímu časovači, který byl vidět na 
všech budovách. Navíc jakmile se DJ Brejcha obje-
vil za mixážním pultem, hra vám nabídla možnost 
okamžitě se dostat do klubu a společně s několika 
dalšími návštěvníky se společně kroutit do rytmu.

Co Beatland nabízí?
Kromě hudebních zážitků se v tomto světě může-
te toulat uličkami a sbírat ztracené mince a bavit 
se s  ostatními zbloudilci. Minout byste neměli 
Obchod s deskami, kde najdete zajímavé digitální 
doplňky včetně masky, kterou nosí sám DJ Brej-
cha. V  obchodě Telekom si můžete pořídit třeba 
magentová křídla, super 5G taneček nebo nadupa-
ný 5G telefon. A jakmile vás nakupování a hudba 

NEZAPOMEŇTE 
OVĚŘIT ÚČET POMOCÍ 

TELEFONNÍHO ČÍSLA NEBO 
E-MAILU. ZPŘÍSTUPNÍTE 
SI TAK NĚKOLIK FUNKCÍ, 

VČETNĚ ZMĚNY PŘEZDÍVKY 
A MOŽNOSTI VYUŽÍVAT 

HOVORY VE HŘE.

I vy se můžete zapojit do vytváření her. 
Díky Roblox Studio si můžete zkoušet hrát 
s jednotlivými funkcemi a doufat, že tak 
vytvoříte přesně to, co chcete; nebo můžete 
projít několik kurzů, které samotní vývojáři 
Robloxu připravili pro nováčky.

ROBLOX STUDIO

DEVELOPER EXCHANGE 
PROGRAM

Známý také jako DevEx dovoluje získávat 
peníze z vytvořených her.

Není to ale jen o tom vytvořit něco svého 
a pak to prodat. Je zde několik faktorů, které 
je nejdříve potřeba splnit:
• vlastnit Roblox Premium Subscription
• mít vyděláno minimálně 100 000 získa-

ných Robuxů na vašem účtu
•  mít ověřenou emailovou adresu
•  vlastnit platný účet na portálu DevEx
•  být starší 13 let
• být součástí komunity, mít dobrou pověst 

a neporušovat podmínky použití

Pokud splníte všechny zde zmíněné 
podmínky, otevírá se vám tlačítko, které vám 
dovolí vaše těžce vydřené Robuxy přeměnit 
na reálné peníze.

která se rozhodla ve spolupráci 
s  ElectronicBeats vytvořit svůj 
vlastní metaverse!

Díky skupině Deutsche Te-
lekom a  národních operátorů 
se vůbec poprvé do virtuálního 
prostředí dostává telekomuni-
kační společnost. Unikátní pro-
jekt Beatland vzniká jako místo, 
kde se mohou všichni odreago-
vat a odpočinout. Cílem je nabíd-
nout nový způsob zážitku z hud-
by, spolu s řadou dalších aktivit 
v rámci metaverse.

Srdcem všeho je Nightc-
lub, místní klub, kde si společně 
s ostatními přáteli můžete zatan-
covat a zabavit na několik hodin. 
Kdo navíc byl 22. a  24. dubna 

omrzí, můžete zajít do kina na 
zajímavou ukázku umění. Mi-
mochodem, nezapomeňte si dát 
popcorn, stojí za to.

Aby to nebyla jen pařba, 
zábava a  nakupování, najdete 
zde mnoho různých pracovních 
pozic. V  klubu se můžete stát 
mistrem světa v  míchání nápo-
jů, na ulicích je potřeba vyvěsit 
několik reklamních materiálů, 
obchody potřebují nalákat zá-
kazníky a  samotné náměstí po-
třebuji občas uklidit. Pokud vás 
tohle vše omrzí, můžete zkusit 
práci manažera v obchodě. Čím 
náročnější pozice, tím je lépe 
placená a  tím více doplňků si 
můžete koupit.

Vyzkoušet si můžete 
i útěk z vězení

F E N O M É N
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Text
Adam Bárta

FOTBAL, JAK JSME HO JEŠTĚ NEVIDĚLI, 
PŘICHÁZÍ NA TELEFONY!

Baví vás fotbal a máte rádi auta? V tom případě jste možná 
slyšeli o počítačové hře Rocket League, která přesně tyto 
dva prvky kombinuje. Právě tento titul nedávno dorazil 
i na telefony, abychom si mohli zakopat s auty i na cestách. 
Jenže na naše malé displeje se samozřejmě nevejde plná 
verze, dočkali jsme zjednodušeného titulu Rocket League 
Sideswipe.

Fotbal, akorát s auty
Pokud jste o Rocket League ještě neslyšeli, představte si fot-
bal s obrovským míčem, do kterého hráči kopou auty. Každý 
tým má stejně jako v normálním fotbalu jednu vlastní bránu 
a snaží se do té druhé míč dostat, aby získal více bodů než 
soupeř. To vše probíhá samozřejmě online proti skutečným 
hráčům. Hlavní změnou oproti počítačové verzi je fakt, že se 
můžete pohybovat pouze po dvou osách – tedy nahoru a dolů. 
Jde o vítanou úpravu, protože ovládat auto ve 3D prostoru by 
na telefonu ideální nebylo. I když je ale ovládání zjednodu-
šeno, hra si stále zachovala relativně komplexní mechaniky. 

Je to těžší, než se zdá
K dispozici budete mít, krom možnosti jezdit dopředu a do-
zadu, také dvojitý skok a nitro. Jízda je u auta samozřejmostí, 
ale zajímavým prvkem je právě nitro. To totiž neslouží jen ke 
zrychlení, ale umožní vám vaše vozidlo také ovládat ve vzdu-
chu. Můžete se tak pomocí skoku a nitra snažit trefit míč nad 
zemí, což je zásadní součástí Rocket League Sideswipe.

I když je tedy samotný koncept hry velmi jednoduchý, 
je zde hodně prostoru pro zlepšení. To je také důvod, proč 
titul obsahuje kompetitivní mód, ve kterém to lidé berou 
trochu vážněji a můžete se zde zkusit posouvat v žebříčku 
úrovní. Jestli ale chcete hrát jen tak pro zábavu, lze zůstat 
i u klasického módu. Dále si také můžete vybrat, zda chcete 
hrát jeden na jednoho, dva proti dvoum nebo tři proti třem. 
Přičemž ve třech hráčích budete hrát ve větší aréně, abyste 
měli více prostoru pro manévry. Každý zápas navíc trvá jen 
dvě minuty, což je na telefonu ideální.

Vytvořte si vysněné auto
Jedním ze zásadních aspektů Rocket League i její mo-
bilní alternativy Sideswipe je přizpůsobování vašeho 
auta. Ve hře si totiž můžete odemykat nespočet kos-
metických předmětů. Můžete si tak změnit nejen celou 
karoserii vašeho auta, ale i jeho efekty a jednotlivé čás-
ti jako například kola, antény nebo animaci nitra. Auto 
si tak opravdu můžete udělat své. Nicméně se neboj-
te, všechny předměty jsou opravdu pouze kosmetické 
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snížit grafiku, aby vám běžel plynuleji, nebo když si 
chcete upravit ovládání. Speciálně úpravu ovládání 
musíme ocenit, protože si lze posunout každé tlačítko 
na libovolnou pozici a dokonce změnit jeho velikost.

Rocket League Sideswipe je tedy mobilní titul, 
který bychom vám rozhodně doporučili minimálně 
vyzkoušet. Hra nabízí pěknou grafiku a  jednodu-
ché ovládání, přesto je však překvapivě komplexní 
a sami se přistihnete, že u ní bez problémů strávíte 
hodiny času. Je zde i systém přátel a můžete tak při-
zvat své kamarády a hrát společně. Vývojáři zvládli 
pěkně přenést populární počítačovou hru na tele-
fony, což se zase tak často nevidí a rozhodně jsme 
rádi, že se tento skvělý titul nyní zpřístupní ještě 
více hráčům. 

ROCKET LEAGUE 
SIDESWIPE

a není zde tak žádný způsob, jak by se dala zís-
kat ve hře výhoda.

Za většinu předmětů navíc nemusíte ani platit. 
Ve hře se nachází takzvaný battle pass, tedy sys-
tém odměn, který vám dává nové předměty, čím 
více hrajete. Ve hrách bývá často placený, nicméně 
v Rocket League Sideswipe je aktuálně zcela zdar-
ma a  můžete tak pouhým hraním získat spoustu 
zajímavých kosmetických úprav. Jediné místo, kde 
lze utratit skutečné peníze, je v  herním obchodě, 
kde si předměty můžete koupit přímo.

Je to prostě pecka!
Součástí hry jsou i podrobná nastavení, kde si může-
te titul přizpůsobit podle libosti. A to ať už potřebujete 

Rychlým útokem na bránu můžete překvapit soupeře.

TIPY PRO 
SOUTĚŽIVÉ HRÁČE

Nebojte se využívat nitro
Zásadní součástí Rocket League Sideswipe je 
nitro. Tím totiž nejen, že vaše auto zrychlíte, 
ale můžete ho ovládat i ve vzduchu. Není to 
sice snadné a chvíli vám bude trvat se tuto 
mechaniku naučit, ale získáte tím potřebnou 
výhodu k poražení vašich soupeřů. Míč totiž 
v zápase rozhodně nezůstane na zemi. Spíše 
právě naopak, rád lítá všude možně a nitro 
vám pomůže se k němu dostat. Zkoušejte tedy 
skákat, otáčet se a létat ve vzduchu. I když 
totiž není jednoduché míč trefit, časem se vám 
ovládání dostane do ruky a budete létat přes 
hřiště bez větší snahy.

Kopněte do míče pořádnou silou
Nitro může také sloužit k tomu, abyste do 
míče kopli větší silou a dolétli tedy dál. Je tady 
však ještě jiný způsob, jak můžete míči předat 
více energie. Tím je dvojitý skok. Při jízdě 
totiž můžete dvakrát rychle za sebou vyskočit 
a vaše auto tak přetočit a vymrštit ho dopředu. 
Touto mechanikou lze do míče kopnout ještě 
větší silou než při použití nitra, čímž můžete 
získat zase malou výhodu navíc.

Upravte si ovládání
Rocket League Sideswipe nabízí robustní 
nástroj na úpravu ovládání, který byste 
rozhodně měli využít, pokud hodláte brát 
hru seriózněji. V nastavení stačí kliknout 
na tlačítko konfigurovat a následně můžete 
upravovat pozici, velikost a průhlednost 
jednotlivých ovládacích prvků. Máte tedy 
možnost si opravdu hru přizpůsobit podle 
sebe, což vám snad napomůže k vyhrávání 
zápasů.

Skočte do tréninku a procvičujte
Pokud byste měli zájem být opravdu dobří, 
bude potřeba trénovat. A v Rocket League 
pro to není lepší místo než ve volné hře. Tady 
jste jenom vy a míč. Je to ideální místo pro 
procvičování různých mechanik a nejlepší 
způsob, jak se naučit správně ovládat vaše 
auto. Ano, uznáváme, je to možná trochu nuda, 
ale všechny zkušenosti, které zde naberete, se 
krásně přenesou do opravdových zápasů.
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ALIEN: 
ISOLATION

H R Y Text
Jakub Kadlus

Vetřelec z roku 1979 od Ridleyho Scotta se stal už 
kultovní klasikou a za ty roky nejenom, že zopa-
koval úspěch na filmovém plátně, ale také se pak 
začal objevovat v komiksech, knihách i počítačo-
vých hrách. Těch je hned několik, ale z celé té řady 
vystupuje jedna, která se stala nejen nejlepší hrou 
ze světa Vetřelce, ale zároveň je jednou z nejlep-
ších hororových her minulého desetiletí. Alien: 
Isolation se na naše počítače i konzole dostal už 
v roce 2014. V roce 2019 se pak hra podívala i na 
přenosnou konzoli Nintendo Switch a vývojáři se 
rozhodli, že pro obrovský úspěch se Alien: Isola-
tion podívá i  na naše mobilní zařízení. Protože 
přece jen – dnes má mobilní telefon každý, nebo 
ne?

Ve hře se ujmeme role Amandy Ripleyové, tedy 
dcery Ellen Ripleyové z původního Vetřelce.

Ta se stále snaží najít svoji 15 let ztracenou 
matku. Neodmítne tak pozvání letět na vesmírnou 
stanici Sevastopol, kde se údajně nachází černá 
skříňka z vesmírné lodi Nostromo, tedy z lodi, ve 
které se odehrává děj prvního Vetřelce. Jak už to 
tak ale v hororových hrách bývá, tak hned na za-
čátku se něco šeredně pokazí a Amanda se ocitá 
sama na stanici, na které bude muset posléze bo-
jovat o vlastní přežití, protože se někdo, nebo spí-
še něco, pohybuje po palubě vesmírné stanice.

Amanda navíc není žádná bojovnice, takže 
i  přesto, že se vám postupně do rukou dostane 
revolver, brokovnice nebo i  plamenomet, tak se 
bojům budete chtít zásadně vyhýbat. O vaši hlavu 
pak nestojí jen všudypřítomný vetřelec, ale nara-
zit můžete i na další přeživší nebo agresivní an-
droidy.

Chytře tak budete muset využívat svého okolí 
a kolem nepřátel se spíše proplížit, než se s nimi 
mlátit hlava nehlava. Nebýt vidět je pro vás klíč 
k  přežití. Vetřelec, který se potlouká po celé sta-
nici, je totiž nesmrtelný. Svým pohybem vás nutí 
k  nenápadnému pohybu a  chytrému využívání 
úkrytů v podobě šachet a skříní.

Atmosféra na stanici je navíc hustá, že by se 
dala krájet. Vy tak strávíte dlouhé minuty tichým 
pohybem v  koridorech s  očima na detektoru po-
hybu a  budete se zadrženým dechem doufat, že 
potvora, která vás loví, je už natolik daleko, aby 
neslyšela vaše pohyby.

Dávat pozor si budete muset při každé jednot-
livé aktivitě, kterou budete dělat, protože jakýko-
liv zvuk, který vydáte, každý špatný pohyb, pro 
vás bude znamenat smrt.

8 N, KTERÁ VÁM POMOHOU PŘI HRANÍ

• Nebojte se používat scanner častěji, pomůže vám držet si odstup od nepřátel.
• Nezabíjejte, pokud to není vyloženě nutné, snažte se držet mimo zrak nepřátel.
• Nezapomínejte ukládat, ukládat a v neposlední řadě ukládat kdykoliv je to možné.
• Nebuďte příliš pomalí: Vetřelec se učí z vašeho pohybu a čím pomaleji budete chodit, tím více 

se vás bude snažit hledat. Takže i když byste se měli pohybovat opatrně, snažte se najít vždy 
co nejrychlejší a nejefektivnější řešení.

• Nechte vetřelce udělat vaší práci. Vetřelec totiž není jen vaším nepřítelem, ale i ostatních pře-
živších na lodi. Tak ho nechte, ať se postará o lidské nepřátele za vás.

• Neběhejte. Ne, vážně, hra vám nabídne sice běh, ale pokud si ceníte vašeho života, tak běh není 
ta správná taktika, jak se dožít dalšího dne.

• Naslouchejte, protože ve většině případů vetřelce dřív uslyšíte, než uvidíte. 
• Nestresujte se, když budete umírat. A že budete celkem často. Hlavně ze začátku pojedete me-

todou pokus-omyl a smrt je přítomna na každém rohu, takže se na to připravte.

Temná až thrillerová akce s českými titulky je ukázkou toho, jak by mohly 
hry na telefonech vypadat v budoucnu.

tách na zařízeních, která máte ve svých kapsách. 
Grafický kabátek je více než úctyhodný a hra jako 
taková je jednoduše parádní. 

Vývojářům z Feral Interactive se podařilo něco 
neuvěřitelného, a  to ukázat nám, jak by mobilní 
hry v  následujících letech mohly na našich mo-
bilních zařízeních vypadat a  za to jim patří jed-
noznačně velký obdiv.

Pokud jste milovníci mobilních her nebo jste 
jen nadšenci do hororů, určitě by vás Alien: Isola-
tion neměl na vašich mobilech minout. Dostupný 
je jak na Google Play za 249 Kč, tak na App Store 
za 379 Kč.

Budete se bát, hodně. Alien: Isolation je oprav-
du povedeným hororem a  malý displej vašeho 
telefonu mu na atmosféře ani na strašidelnosti 
vůbec nic neubírá. Samozřejmě, pokud ze hry bu-
dete chtít dostat opravdu maximum, tak si rozhod-
ně nezapomeňte sluchátka. Nejen, že byste se bez 
zvuku připravili o výhodu slyšet vetřelce dřív než 
ho uvidíte, ale i kouzlo celého titulu je bez zvuku 
jen poloviční.

Co se ale jinak hraní na vašem telefonu týče, 
tak tady je potřeba smeknout před vývojáři klobo-
uk i pokud zrovna žádný nemáte. Tohle se totiž dá 
jednoznačně pokládat za jednu z  nejlepších her, 
kterou si na vašem telefonu nebo i tabletu můžete 
zahrát. Jedná se totiž opravdu o plnohodnotný zá-
žitek stejně jako u původní počítačové verze, a to 
včetně všech sedmi dodatečných balíčků.

Po grafické stránce se nedá říct jediné kři-
vé slovo a  optimalizace je také na velmi vysoké 
úrovni. Jen tedy počítejte s tím, že budete potřebo-
vat opravdu výkonný stroj, abyste tuto hru mohli 
vůbec rozjet. A nakonec i ty nejvýkonnější telefo-
ny s  tím mohou mít po delším hraní a  zahřívání 
menší problémy.

Alien: Isolation navíc podporuje hraní jak přes 
externí ovladač, tak hraní rovnou na obrazovce 
displeje, které je kupodivu velmi povedené a mů-
žete si ho přizpůsobit, jak je to příjemné vám.

Hra vyšla jak pro majitele Androidu, kde bude 
potřeba minimálně desátá verze operačního sys-
tému, tak i  pro iOS, kde hororové dobrodružství 
vyžaduje minimálně verzi 14.8. Zároveň si ale při-
pravte 11 GB volného místa, i když sami vývojáři 
doporučují vyhradit si alespoň 22 GB, abyste pře-
dešli problémům s instalací.

Co je navíc ještě příjemnější, hru si můžeme 
vychutnat i  s  českými titulky. Ať už jste někdy 
Alien: Isolation hráli na počítači nebo konzoli, tak 
mobilní verze by vás neměla jen tak minout. Jed-
ná se o skvělý herní zážitek, který si nově budeme 
moci bez kompromisů zahrát i  kdekoliv na ces-
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V klidu se seznamte s mapou. I ohniště můžete využít ve svůj prospěch.
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Text
Michal Burian 

Po placené mobilní hře Hitman Sniper z  roku 
2014 pro Android a iOS vyšlo nové dobrodružství, 
ve kterém se stanete profesionálním odstřelova-
čem. Tentokrát ale nehrajete za známého Agenta 
47 s  čárovým kódem vytetovaným na zátylku, 
jenž se proslavil v sérii Hitman od dánského stu-
dia IO Interactive na počítačích a konzolích. Oblí-
beného holohlavého zabijáka vystřídala partička 
všestranných a  různorodých postav, která ces-
tuje po celém světě, aby zlikvidovala nebezpeč-
né cíle a možná jednoho dne najde nezvěstného 
Agenta 47.

To ale předbíhám a  odhalení zápletky roz-
hodně nechám na vás. Vývojáři ve známém svě-
tě nabízejí nový příběh postavený na hratelnosti 
Hitman Sniper. To znamená, že každý kontrakt/
misi plníte z jednoho místa. Po mapě se tedy nepo-
hybujete, nýbrž z výšky a z relativně bezpečného 
místa odstřelujete nepřátele. Nejde ale pouze o to 
namířit na cíl, přiblížit zaměřovač a  zmáčknout 
spoušť své pušky. Tady musíte být kreativní, na-
jít a využít prostředí ve svůj prospěch. V opačném 
případě hrozí, že protivníci rychle odhalí vaši po-
zici a začnou po vás střílet. To pro vás nejčastěji 
znamená rychlou smrt.

Dvakrát měř, jednou řež
Každý výstřel si tak musíte naplánovat. Nejlepší 
a nejvhodnější je využívat prostředí. K tomu vás 
ostatně vybízejí i dodatečné cíle každého úkolu. Na 
mapě se skrývá celá řada věcí, které můžete využít 

zase přímo šité na míru dotykovému ovládání 
a na větších displejích s ním není problém. Ten 
může mírně nastat na těch menších. Naštěstí 
rozhraní není přeplácané. Pokud byste přesto 
chtěli sáhnout po ovladači, tak bohužel – zatím 
není podporován.

Někteří mohou mít problémy s umělou inteli-
gencí. Postavy pohybující se po oblasti úkolu ne-
jsou moc chytré a občas jim dlouho trvá, než zare-
agují na tělo přímo před nimi. Jindy se zdá, že jim 
vůbec nevadí výbuchy v okolí, zatímco občas do-
kážou reagovat rychleji. To vás zase nutí střílet do 
nebohých civilistů, aby vás neodhalili. Snad tento 
problém bude v budoucnu opraven.

Po grafické stránce je vše v pořádku a optima-
lizace je také na velmi dobré úrovni. Zvuky se zda-
jí být realistické. Co zamrzí, tak je absence Diany. 
V traileru byla slyšet, jak vám říká, co máte dělat 
a seznamuje vás s úkolem. To dle všeho vývojá-
ři použili pouze pro marketingové účely. Velká to 
škoda.

Sečteno, podtrženo. Bezplatná hra ze světa 
Hitmana není špatná. Má své chyby a  fanoušci 
předchozího titulu si budou stěžovat na zbyteč-
né zjednodušení hratelnosti. Na druhou stranu 
takhle může společnost Square Enix k bezplat-
né akci přitáhnout jiné hráče a  začít s  novým 
dobrodružstvím elitních odstřelovačů. Uvidíme, 
co do Hitman Sniper: The Shadows přinesou 
další měsíce. Rozhodně bych se nezlobil za další 
mapy.
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kolik situací, do nichž se ze svého místečka dosta-
nete. V pozdějších fázích hry je ale potřeba získat 
větší a větší množství bodů, což obyčejnou elimi-
nací nepřátel nesplníte. Proto je nejlepší se naučit 
využívat prostředí hned od začátku. Důležité je také 
pravidelně vylepšovat vybavení v podobě lepšího 
zaměřovače, stabilnější pažby nebo většího zásob-
níku s účinnější municí. Postupem také zjistíte, že 
na každou situaci se hodí jiný ze šesti dostupných 
hrdinů. Celou pouť začínáte s Knight, jež dokážete 
zastřelit více cílů najednou. Sice to není realistic-
ké, Agent 47 by se nejspíš pěkně rozzlobil, ale je to 
efektivní. Další hrdinové mají odlišné schopnosti 
i jinou odstřelovací pušku.

Posaďte se a vychutnejte si akci s odstřelováním, kde musíte každý výstřel předem naplánovat.

TIPY DO ZAČÁTKU

• Nezapomeňte si před každou hrou 
nakoupit potřebné vybavení. Tohle není 
battle royale a do zóny tudíž nemusíte 
vstupovat bez výzbroje a výstroje.

• Ze začátku se nepouštějte do velkého 
rizika, přistupujte k hraní s rozvahou 
a s kořistí se snažte dostat do jednoho 
z únikových bodů, abyste získali peníze 
na vybavení do další hry.

• Pokud v zápase zemřete, vše, co máte, 
mohou sebrat jiní hráči. Proto je velmi 
riskantní se do zóny vydat s drahým 
vybavením. Když budete mít něco 
cenného, můžete to uložit do skrytého 
prostoru v batohu, abyste o to nepřišli 
ani po smrti.

• Naučte se znát mapu! Znalost prostře-
dí je nezbytná, abyste uspěli a věděli, 
kudy se nejrychleji dostanete k extrakč-
ním bodům.

• Nejprve bojujte s vojáky řízenými 
umělou inteligenci. Přestřelky s dalšími 
hráči nechte na později.

• Nikomu nevěřte a dbejte na zdraví své-

pro nenápadnou likvidaci nepřá-
tel. Někdy budete muset vyčkat, 
až cíl dorazí na konkrétní místo, 
kde ale nezamíříte na něj, nýbrž 
na blízký předmět, který černou 
práci udělá za vás. Jindy budete 
muset využít prostředí naopak k 
tomu, aby se na vás vůbec nepři-
šlo.

Přijde vám to složíte? Ze za-
čátku se nemusíte ničeho obá-
vat. První úkoly jsou jednoduché. 
Navíc srozumitelný tutoriál vám 
vysvětlí základy hry a ukáže ně-

Žádní zombíci
V  Hitman Sniper byla kampaň a  speciální režim 
věnovaný zombíkům. Tady plazivé nemrtvé na-
hrazuje PvP, tedy souboje proti jinému hráči. S ním 
soupeříte v  počtu získaných bodů. Za eliminaci 
cílů jich musíte v daném čase získat více než on. 
Není to žádné terno, ale pořád lepší než repetitivní 
režimy v předchozím titulu. Navíc za hraní obdr-
žíte odměny, včetně potřebných schémat pro zpří-
stupnění dalších odstřelovačů.

Když už jsme u toho, tak celý zážitek v Hitman 
Sniper: The Shadows je stavěn na znovuhratel-
nosti. Tvůrci chtějí, abyste se vraceli k předešlým 
úkolům s  lepším vybavením, případně jiným hr-

dinou a zkusili získat více bodů. 
Znovuhratelnosti dopomáhá ješ-
tě různá herní doba, do níž jsou 
mise zasazeny.

Zjednodušená hratelnost
Fanouškům původního titulu 
Hitman Sniper se nebude lí-
bit zjednodušení. Pryč je „mi-
nihra“ při nabíjení. Tady stačí 
zmáčknout příslušné tlačítko, 
kamera se přepne do pohledu 
z  třetí osoby (za zády posta-
vy) a sama přebije. Ovládání je 

HITMAN SNIPER: 
THE SHADOWS
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GASTROMAPA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Dá se někde v okolí 
dobře najíst? Zeptejte 

se gurmána Lukáše Hejlíka 
a můžete si být jisti, že něco 
najde. Gastromapa je jed-
noduchá databáze vyzkou-
šených restaurací, kaváren 
a hospod ze všech koutů 
Česka. 

PALEOSNADNO
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vyhýbáte se lepku, 
sacharidům nebo třeba 

nějakému alergenu? V alter-
nativní kuchařce Paleos-
nadno si můžete vyfiltrovat 
recepty podle svých potřeb 
a stravovacích návyků. Pod-
mínkou je registrace. 

TASTY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Kuchařka pro uspě-
chanou dobu. Recepty 

mají formu videa krátkého 
jen několik desítek sekund. 
Abyste si nemuseli postup 
přehrávat neustále dokola, 
aplikace video rozkouskuje 
do jednotlivých kroků. 

VÍŠ CO KUPUJEŠ?
Android (zdarma)

Kdo má čas na luštění 
miniaturních písmenek 

na etiketách? Stačí je naske-
novat pomocí této aplikace 
a víte vše podstatné, tzn. 
alergeny, éčka, palmový olej 
i náhražky cukru. Dokonce 
zobrazuje i průměrnou cenu.

FOODGROOT
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Foodgroot hlídá kvalitu 
potravin. V potaz přitom 

nebere jen složení, ale i mno-
ho dalších hodnot včetně 
třeba původu či ekologie. 
Uživatel se může rozhodnout 
podle toho, co jej zajímá. 

TOP APLIKACE
Android (zdarma)

Denně aktualizovaný 
katalog těch nejzají-

mavějších her a aplikací, 
doplněný recenzemi, návody 
a tipy. Vše je pečlivě otesto-
váno, takže se nemůže stát, 
že si mobil „zašpiníte“ něja-
kým reklamou provrtaným 
brakem.

DOBRÝ ANDĚL 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Díky aplikaci Dobrý 
anděl se dozvíte, kam 

konkrétně vaše peníze 
putovaly. Příspěvky jdou do 
posledního haléře na pomoc 
rodinám s dětmi, které se 
potýkají s vážnou nemocí. 

SPOTIFY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Nejpopulárnější strea-
movací hudební služba 

nabízí třicet milionů skladeb 
buď zdarma s reklamou nebo 
za 6 eur bez omezení. Rodin-
ný program vyjde na  
9, ale zahrne až pět lidí! 

EDJING
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednoduchá aplikace 
na mixování hudby na 

mobilu. Na displeji telefonu 
se vám ukáže mixážní pult, 
na kterém můžete spojit dvě 
svoje empétrojky, přidat něja-
ké ty efekty, skrečovat…

DOUBLETWIST
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Přehrávač pro fajnšme-
kry, kteří požadují víc 

než jen „aby to přehrávalo 
empétrojky“. DoubleTwist 
umí i FLAC nebo ALAC, honosí 
se vymakaným ekvalizérem, 
a dokonce vám k albu stáhne 
i obal! 

BEATS AND LOOPS
IOS (zdarma)
Android (zdarma)

Pravá ruka kytaristy. 
Nebo spíš noha? Přesně 

tak se totiž apka ovládá. 
Přejetím nohou nad kamerou 
nahráváte hudbu do smyčky 
nebo třeba spouštíte bicí. 

ADOBE SCAN
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikační skener doku-
mentů pracuje rychle, 

precizně a nabízí funkci, o níž 
se většině stolních zaříze-
ní může jen zdát. Dokáže 
rozpoznat text v naskenova-
ných dokumentech. Dokonce 
i v češtině!

DUOLINGO
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Duolingo je naše 
oblíbená aplikace! 

I díky tomu, že tým českých 
dobrovolníků pomohl přeložit 
aplikaci do češtiny a teď se 
můžete učit angličtinu ve své 
mateřštině!

SNIP
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Snip je vaší tajnou 
zbraní v souboji 

s matikou. Mobilem vyfo-
títe příklad (klidně i psaný 
text) a aplikace nejenže jej 
obratem vypočítá, ale ještě 
vám prozradí, jak k výsledku 
přišla. Podobně funguje také 
PhotoMath.

DROPS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Drops představuje ta-
kový doplněk Duolinga 

nebo jiných jazykových lekcí. 
Každý den vás naučí zásobu 
nových cizích slovíček. 
Rychle a bezbolestně. Celý 
proces včetně procvičování 
trvá jenom pět minut. 

TANDEM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Duolingo vás naučí 
slovíčka, ale k procvi-

čení konverzace potřebujete 
parťáka – ideálně rodilého 
mluvčího. V apce Tandem 
jich najdete spoustu. Vy 
dotyčného učíte česky, on vás 
na oplátku anglicky.

NAUČ SE PRAVOPIS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednou za čas si pro-
cvičit český pravopis, 

to se hodí naprosto každému!  
Apka Nauč se pravopis navíc 
obsahuje taháky na nejčastěj-
ší chytáky a v Obchodě Play 
podporuje i systém odměn. 

PRODUKTIVITA VZDĚLÁNÍJÍDLO ČESKÉ 
APLIKACE

HUDBA

SMASHING FOUR
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Geewa se proslavila 
svým kulečníkem, který 

hrály miliony lidí denně. 
Smashing Four na kulečník 
svým způsobem navazuje. 
Tady ale nehrajete s obyčej-
nými koulemi, ale s hrdiny, 
přičemž každý má unikátní 
schopnosti.  

LIVESPORT
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Populární česká apka 
sleduje přes 30 sportů. 

Výsledky servíruje začerstva, 
a kromě toho tu najdete také 
tabulky, informace o sesta-
vách, zprávy a další servis 
pro sportovní fanoušky.  

WARFRIENDS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Originální česká střílečka. 
Nebo bychom měli říci 

spíše strategie? K dispozici 
máte nejen arzenál zbraní, ale 
také armádu vojáků bojujících 
po vašem boku. 

TODOIST
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Úkolovník, ve kte-
rém si zorganizujete 

a rozplánujete své pracovní 
povinnosti. Aplikace je pře-
hledná a zapisování úkolů je 
bleskurychlé. Todoist nabízí 
i možnosti spolupráce. 

DISK GOOGLE 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Čím dál praktičtější 
internetové úložiště na 

všechno možné. Nyní můžete, 
podobně jako na Dropboxu, 
automaticky zálohovat obsah 
konkrétních složek na počítači, 
a to napříč všemi chytrými 
zařízeními, co používáte. 

MICROSOFT OUTLOOK
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

E-mail a kalendář v jed-
nom a v obou případech 

povedená apka. Automaticky 
filtruje důležité e-maily, zobra-
zuje poslední přílohy, kontakty 
i blížící se události. Vyhledá-
vání funguje na jedničku.

MŮJ T-MOBILE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

WP (zdarma)
Díky aplikaci Můj 

T-Mobile okamžitě víte, kolik 
minut jste provolali či kolik 
dat jste postahovali mobilním 
internetem. Přímo z aplikace 
se pak dají nastavené limity 
navýšit.

SHAZAM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikace umí skvěle 
poznat, co za hud-

bu zrovna hraje v rádiu či 
televizi. Shazam nabízí light 
verzi zdarma, plná stojí lehce 
přes kilo. Alternativou je 
Soundhound, který má i verzi 
pro WP.
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KALORICKÉ TABULKY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Snídáte-li půl kila bů-
čku, asi vám Kalorické 

tabulky nevnutíme. Pokud 
ale máte chuť sledovat příjem 
kalorií nebo si sestavit jídel-
níček na míru, tahle aplikace 
vám nesmí v mobilu chybět.

ULÉKAŘE.CZ
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Lékařské konsorcium ve 
vaší kapse. Máte zdravot-

ní problém nebo jen zvídavý 
dotaz? Zeptejte se odborníků 
v oboru. Za dotazy se sice platí, 
ale databáze již zodpovězených 
dotazů je zdarma.

MOVESUM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Kolik piv jste za dnešek 
ušli? Nevíte? Dočtete se 

to v Movesum! Tento nevšed-
ní krokoměr převádí spálené 
kalorie na jídlo a nápoje, díky 
čemuž získáte lepší předsta-
vu o tom, co je jak výživné. 
Tak zajdeme na jedno? 

ACTIONDASH 
Android (zdarma)

Nemáte někdy pocit, že 
neovládáte mobil, ale že 

mobil ovládá vás? Action-
Dash vám nabídne podrobné 
statistiky: kolik času trávíte 
v aplikacích, kolik dostáváte 
notifikací, i toho, kolikrát vez-
mete mobil do ruky. 

CALM
IOS (test zdarma) 
Android (test zdarma)

Je anglicky a placená. 
Neodradili jsme vás? To 

je dobře, Calm je totiž vynika-
jící meditační apka, která vás 
naučí cvičení pro zmírnění 
stresu, kvalitní spánek apod.

PRISMA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nechte si namalovat 
portrét od Picassa nebo 

od van Gogha! S aplikací 
Prisma je to otázkou několika 
kliknutí a chvíle čekání. Oby-
čejnou fotku promění v obraz 
jak od mistra!

FOTKY GOOGLE 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Bezplatné úložiště fotek 
od Googlu můžete využít 

k uvolnění místa v mobilu. 
Prostě si všechny své snímky 
a videa nahrajete do cloudu! 
Chytrý asistent vám v nich 
udělá pořádek a výrazně tím 
usnadní vyhledávání konkrét-
ní fotky.

SNAPSEED
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Mobilní Photoshop, který 
dokáže ovládat opravdu 

každý. Stačí vám k tomu bez 
přehánění jeden prst. Bohatou 
paletou nástrojů vás provedou 
tutoriály v češtině.

MOMENT – PRO CAMERA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

RAW, EXIF, ISO. Znáte 
význam těchto termí-

nů? Pokud ano, profesionální 
fotografická aplikace Moment 
je tím pravým pro vás. Stojí 
za ní výrobci čoček pro focení 
mobilním telefonem a je to 
znát!

GALLERY GO
Android (zdarma)

V podstatě identická ap-
likace jako Fotky Google, 

jen je menší a není propojená 
s cloudovým úložištěm. Jako 
galerie a editor fotek funguje 
skvěle. 

LUMAFUSION
IOS (779 Kč) 

Cenovka opravdu není 
překlep. LumaFusion je 

mocný editor videa, který se 
v lecčems vyrovná i pro-
fesionálnímu softwaru pro 
počítače. A cena takových 
programů se pohybuje ještě 
o řád výše…

YOUTUBE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Vyhledávání je svižné 
a navíc máte možnost 

si vybrat z mnoha kategorií 
videí. Pokud se nudíte, zkuste 
si také udělat vlastní video!

POWERDIRECTOR
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Celovečerák mobilem 
asi nenatočíte, ale 

kvalitní domácí video není 
problém. PowerDirector je 
mocná, a přesto intuitivní 
střihová aplikace, ve které 
snadno spojíte několik klipů 
v jeden filmeček. 

MOTION STILLS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Odpověď Google na 
rozhýbané Live Photos. 

Krátké filmečky v podání 
Googlu jsou krásně stabilizo-
vané a snadno se zveřejňují 
na internetu díky podpoře 
rozšířeného formátu GIF. 

PODCASTY GOOGLE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednoduchý přehrávač 
podcastů od Googlu. 

Nové podcasty můžete při-
dávat přímo z vyhledávače 
a aplikace sama ohlídá, zda 
nevyšel nový díl. Součástí je 
také databáze populárních 
podcastů. 

FEEDLY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Po smrti Google Reader 
přišlo Feedly, které vám 

zajistí přísun všech vašich 
oblíbených zpravodajských 
kanálů. I zde se můžete těšit 
na moc pěknou prezentaci 
zpráv.

T-MOBILE TV GO
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Všechny TV progra-
my v mobilu! A nejen 

v mobilu, ale také v tabletu, 
na PC a v chytré televizi. 
Stačí apka a aktivace pomocí 
SMS. Smlouva není potřeba. 
Součástí jsou chytré funkce, 
jako je nahrávání, zpětné 
přehrávání apod.

POCKET
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Pokud nemáte čas si 
něco přečíst na svém 

webu, uložíte si to do Pocketu 
na později. Články jsou tam 
i offline a ještě neobsahují 
zbytečné obrázky či reklamu. 
Aplikace navíc oplývá pře-
hledným designem.

MEDIUM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Medium je zástupce tzv. 
sociální žurnalistiky. 

Články sem píšou blogeři, 
ostatně přímo v aplikaci může-
te sami přispět svým dílem. 
Editor je příjemně jednoduchý 
a sdílení rychlé. 

HEARTHSTONE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednou z dlouhodo-
bě nejúspěšnějších 

mobilních her jsou karty. 
Zapomeňte na prší nebo ka-
nastu, Hearthstone je trochu 
jiný druh karetní hry. Karty 
reprezentují kouzla, příšery 
a fantasy zbraně. Cílem je 
zneškodnit soupeře.

CLASH ROYALE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Malá aréna, na každé 
straně po jednom hráči 

a mezi nimi hrací karty v po-
době jednotek, které se mezi 
sebou řežou hlava nehlava. 
Jednoduchý koncept, geniální 
hra.

MINI METRO
IOS (99 Kč) 
Android (31 Kč)

Naprosto návyková 
logická hra, ve které na-

vrhujete trasu metra. Vaším 
úkolem je propojit jednotlivé 
čtvrtě města tak, aby se 
v nich zbytečně nehromadili 
cestující. Že to zní jednodu-
še? Zdání klame…

ZDRAVÝ STYL FOTO VIDEO INFORMACE HERNÍ 
EVERGREENY 

AMONG US
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Na palubě vesmírné 
lodi se pohybuje sabotér 

a na vás je zjistit, kdo z hráčů 
to je. No a pokud hrajete za 
sabotéra, vaším úkolem je sa-
mozřejmě nebýt lapen (a zne-
škodnit všechny hráče). 

CANDY CRUSH FRIENDS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nejnovější díl legendární 
puzzle série. I tady spo-

jujete bonbónky do řad, ovšem 
tentokrát máte pomocníky se 
speciálními schopnostmi. Ne-
mluvě o hezčí grafice a nových 
výzvách. Prostě pokračování, 
jak má být. 

FXGURU
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

S aplikací FXGuru 
můžete do svých videí 

přidat všechno, čím se chlubí 
správný hollywoodský trhák 
– výbuchy, padající helikop-
téry, plamenomety i plavidla 
mimozemšťanů létající po 
obloze. 
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ALKOHOLMETR
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vypočítávání promile 
i zbytkového alkoholu je 

přesně to, co aplikace zvládá 
perfektně. S Alkoholmetrem 
užijete večer spoustu srandy 
a ráno vám může zachránit 
papíry. Výsledky ale nemusejí 
být přesné.

UNTAPPD
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nespokojíte se s tím, co 
čepují u vás Na Růžku? 

Untappd je sociální síť pro 
pivaře. Objevujete, pijete, 
hodnotíte a družíte se s ostat-
ními pivními fajnšmekry. Tak 
na to se napijem!  

VIVINO WINE SCANNER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vivino ocení znalci vín 
i amatérští nadšen-

ci. Prvním poslouží jako 
vinařský deníček, druzí díky 
Vivinu posbírají různé tipy 
a doporučení. Aplikace umí 
rozpoznat etikety a řekne 
vám, jak je dané víno dobré. 

PITNÝ REŽIM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nepravidelný pitný 
režim může způso-

bit bolesti hlavy i sklony 
k tloustnutí. Aplikace Pitný 
režim vám pomůže zjistit, ko-
lik tekutin máte denně vypít, 
a zároveň vám připomene, že 
tak máte učinit. A navíc má 
i vlastní widget!

COCKTAIL FLOW
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Pravá ruka barmanů 
– profíků i amatérů. 

Nápoje vyhledáváte podle 
typu, základní ingredience 
nebo země. Instrukce jsou 
sice v angličtině, ale díky 
stručnosti a strukturovanosti 
jim bude rozumět každý.

ACCUWEATHER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Populární aplikace pro 
předpověď počasí pro-

šla kompletním redesignem. 
Nově je centrem apky minu-
tová předpověď, která ukazu-
je změny teploty a srážek na 
časové ose. Funguje celkem 
spolehlivě!

SMOG ALARM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

To, že venku neprší, 
ještě neznamená, že je 

ideální den na procházku. 
Ohrožovat vás může i smog. 
Smog Alarm shrnuje naměře-
ná data ze stanic po celé ČR. 
K dispozici je i widget přímo 
na plochu. 

WINDY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Předpověď počasí pro 
náročné. Ve Windy 

najdete nejen teploty, srážky, 
ale také předpovědi praš-
nosti, větru a desítek dalších 
faktorů. Česká aplikace se 
osvědčila při nedávném 
hurikánu Irma.  

IN POČASÍ
IOS (89 Kč)
Android (zdarma)

Velmi pěkná, česká ap-
likace, dostupná pro iOS 

i Android. Aplikace má údaje 
o teplotě na desetinu přesně 
a navíc pro Androidy nabízí 
velmi pěkné widgety. Nejen 
lyžaři ocení apku YR.no.

FACEBOOK
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Kdo není na Facebooku, 
jako by nebyl, to asi stále 

platí. Trend je jasný a už loni  
překonali uživatelé z mobil-
ních zařízení tradiční webaře. 
Samostatně funguje i Facebook 
Messenger. 

INSTAGRAM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Parádní aplikace zalo-
žená na jednoduché, 

avšak mocné úpravě fotek 
a jejich následném sdílení, 
za kterou Facebook zaplatil 
miliardu dolarů. Je skvělá. To 
si klidně dejte do rámečku! 

MESSENGER LITE
Android (zdarma) 

Vadí vám, jak Messen-
ger za poslední roky 

nabobtnal? Messenger Lite 
je odlehčenou verzí pro 
starší telefony. Neumožňuje 
videohovory, neobsahuje 
Stories, ale jinak funguje, jak 
má. Navíc je mnohem menší 
a konzumuje méně dat!

TWITTER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Nejlepší sociální síť, 
pokud chcete se světem 

sdílet zajímavosti a svoje po-
střehy, případně chcete vědět, 
co se kolem vás děje. Díky 
Twitteru vám nic neunikne. 
Informace se šíří rychlostí 
jednoho kliku.

TIK TOK
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Tik, tok, čas běží. Doká-
žete během pár sekund 

natočit video, kterým zau-
jmete mnohasetmilionovou 
komunitu? K dispozici máte 
hudbu, zábavné filtry i stři-
hačské nástroje, ale talent už 
musíte dodat sami.  

KINDLE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Kindle znáte jako čteč-
ku od firmy Amazon. 

Původně online obchod už 
dlouho prodává více digi-
tálních knih než tištěných 
a v nabídce si vybere každý... 
kdo umí anglicky. 

MOON+ READER
Android (zdarma)

Vynikající čtečka 
elektronických knih 

s podporou obrovského 
množství formátů a rozsáh-
lými možnostmi nastavení. 
Vzhledu, ale také samotného 
čtení. Apka je zdarma, ale 
s reklamou. Pokud máte iPho-
ne, zkuste FBReader. 

GOODREADS 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma) 

GoodReads je sociální 
sítí pro knihomoly. 

Nabízí inspiraci, motivaci 
ke čtení a zpětnou vazbu 
od čtenářů. Vidíte, co čtou 
vaši kamarádi a jak se jim 
daná knížka líbila. Obsahuje 
i české knihy.

COMICS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Fandové komiksu jistě 
znají parádní aplikaci 

(i obchod), která vás nechá 
vychutnat si grafické romány 
pohodlně, i díky zobrazování 
po rámečcích. Přeci jen se ko-
miksy čtou jinak než knihy! 
Na iOS jako comiXology.

EVERNOTE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Ultimátní inteligentní 
poznámkový blok. Pří-

stup z aplikace i z webu, mů-
žete nastavit kategorie, tagy, 
sdílení poznámek, zkrátka 
vše, co vás napadne. 

COGI
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vymakaný diktafon, 
který nahraje jen to, co je 

důležité. Poslouchá neustále, 
ale zaznamenává jen ty úseky, 
které klepnutím označíte za 
důležité. Hodinová přednáška 
se scvrkne do stravitelné dva-
cetiminutové nahrávky. 

NOTES BY FIREFOX
Android (zdarma)

V jednoduchosti je síla. 
Simplenote je prázd-

ný list virtuálního papíru, 
který ale automaticky ukládá 
a synchronizuje vše, co napí-
šete, s online účtem. Nabízí 
také jednoduché formátování 
textu a kategorizaci.

SWIFTKEY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

SwiftKey je pokročilá 
klávesnice od Microsof-

tu, takže nepřekvapí integraci 
dalších aplikací této společ-
nosti, a to i včetně Windows. 
Apka umožňuje kopírovat 
text mezi PC a mobilem (za-
tím jen Android).

SIMPLENOTE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nástupce populárního 
Wunderlistu. Pomůže 

vám udržet si přehled ve 
vašich úkolech a soustředit 
se na to podstatné. Zatím se 
svému předchůdci nevyrov-
ná, ale nové funkce přibývají 
s každým updatem. 

CITYMAPPER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Citymapper je takový 
„IDOS pro cesty do 

zahraničí“. Má zmapovaných 
jen pár desítek měst, ale 
zato dopodrobna. Tentokrát 
se v pařížské podzemce 
neztratíte!

WAZE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Aplikace Waze v sobě 
kombinuje prvky navi-

gace a sociální sítě. Nejenže 
vás dostane z místa A do 
místa B, ale navíc budete mít 
přehled o všem, co se kolem 
vás děje. Ostatní uživatelé 
hlásí každé zdržení. 

ÚŽASNÁ MÍSTA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Populární instagra-
movský účet má i svou 

apku. Kromě samotných tipů 
doplněných o krásné fotky 
obsahuje také pokročilé filtro-
vání, takže hned vidíte, jestli 
se daný výlet hodí pro rodiny 
s kočárky. 

AIRBNB
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikace Airbnb vám 
najde levné ubytování 

kdekoliv na světě. Můžete by-
dlet u někoho doma, ve volném 
pokoji, celém bytě nebo si pro-
najmete dům. Klasické hotely 
hledejte v apce Booking.com. 

JÍZDNÍ ŘÁDY IDOS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Od aplikace na vyhledá-
vání dopravního spojení 

člověk obvykle očekává, že 
mu ukáže, v kolik hodin a jak 
se dostane z místa A na místo 
B. IDOS tohle zvládá bez 
problémů a k dobru přidává 
další funkce.

NEVOLEJTE.CZ
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednoduchý, ale funkční 
filtr otravných hovorů. 

Můžete si vybrat, zda chcete 
zobrazit jen upozornění, nebo 
„otravu“ rovnou zablokovat. 

ESET
Android (zdarma)

Viry nejsou jen na 
počítačích, ale i na 

mobilech. Nebezpečí číhá 
na webu, v e-mailu i v apli-
kacích. ESET vás ochrání už 
v bezplatné verzi, zatímco 
v prémiové získáte například 
ochranu plateb nebo detekci 
podezřelého chování.

FIND MY FRIENDS
IOS (zdarma) 

Sledujte aktuální polohu 
rodinných příslušní-

ků a přátel na mapě. U dětí 
funguje i jako spolehlivý hlí-
dací pes. Zapnete sledování 
polohy, aktivujete povolenou 
lokalitu (třeba hřiště) a máte 
klid. 

SURFIE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

S aplikací Surfie budete 
mít vždy přehled o tom, 

kde jsou vaše děti, a zároveň 
se postará, aby se nedostaly 
ke škodlivému obsahu na 
internetu. Surfie je součástí 
služby Školák T-Mobilu, ale 
dá se využívat i samostatně. 

STRAVA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vyhlášená aplikace pro 
cyklisty, ale využívat 

ji mohou i běžci, plavci, vy-
znavači crossfitu nebo třeba 
horolezci. Je nabitá funkcemi. 
Naší nejoblíbenější je sdílení 
tratí a porovnávání zajetých 
časů.

FITYFY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Další apka, která vám 
sestaví plán cvičení na 

míru. Můžete cvičit pouze 
s váhou vlastního těla nebo 
přidat činky, RTX a další vy-
bavení. Stačí pouze 15 minut 
denně. Aplikace je zdarma jen 
na zkoušku.

RUNKEEPER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Kvalitní sport-tracker 
pro běžce. Co jej odlišuje 

od početné kvalitní konku-
rence? Sledování konkrétních 
cílů, tréninkové plány, výzvy 
nebo třeba propojení se 
Spotify.

7 MIN WORKOUT
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Pokud nemáte na 
cvičení čas, aplikace 

s názvem 7 Min Workout 
jsou přesně pro vás. Na každé 
platformě jich najdete něko-
lik, přičemž všechna vám 
pustí stopky a ukážou sérii 
cviků, abyste byli fit.

ADIDAS TRAINING
IOS (test zdarma) 
Android (test zdarma)

Dvanáctitýdenní 
cvičební trénink, který 

potrápí vaše tělo, ale bohužel 
i vaši peněženku. Na rozdíl 
od různých „zázračných“ diet 
však skutečně funguje. Změ-
ny nejen ucítíte, ale i uvidíte.

ASOS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Britský obchod s mó-
dou, který zasílá i do 

Česka, a to dokonce zdarma. 
Na apce oceňujeme přede-
vším funkci vyhledávání 
podle fotky. Stačí vyfotit kou-
sek, co se vám líbí, a ASOS se 
podívá, jestli nemá v šatníku 
něco podobného. 

LISTONIC
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Chytrý nákupní seznam, 
který si pamatuje, co 

často kupujete, a při sepiso-
vání radí, na co byste neměli 
zapomenout. Výsledný se-
znam se dá velmi snadno 
sdílet.

HEUREKA.CZ
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

Ideální nástroj pro levné 
nebo výhodné nakupová-

ní na internetu. Aplikace vám 
pomůže vyhledávat v desít-
kách tisíc českých e-shopů 
a poradí, kde nakoupit nejlev-
něji či kde je zboží skladem.

SPENDEE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Spendee by se hodila 
spíš do kategorie Peníze 

než Nakupování, ale tu tady 
nevedeme. Díky Spendee si 
však budete moci vést pře-
hledy o tom, jak utrácíte. Tře-
ba i hromadou svých nákupů. 
A díky tomu snad i nějakou tu 
kačku ušetříte!

BAZOŠ
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikace populárního 
internetového bazaru 

vyniká přehledným zpraco-
váním. Přes aplikaci můžete 
nejen nakupovat, ale i prodá-
vat. Vše zvládnete přes mobil.

GOOGLE ARTS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Celým názvem Google 
Arts and Culture není 

jen databáze uměleckých 
děl a mapa galerií, ale také 
zábavná selfie apka. Vyfoťte 
se a Art Selfie se podívá, jestli 
v některé ze stovek galerií 
náhodou nevisí portrét vaše-
ho dvojníka! 

RESUMAKER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Hledáte si novou práci? 
Základem je profesio-

nálně zpracovaný životopis. 
Aplikace Resumaker nabízí 
bezplatné šablony, které stačí 
jen vyplnit podle instrukcí. 
Výsledkem bude CV ve formá-
tu PDF.

ČTENÍ POZNÁMKY CESTOVÁNÍ BEZPEČNOST SPORTOVNÍ NAKUPOVÁNÍ DIVOKÁ KARTA PITÍ  POČASÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

TODAY WEATHER
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Předpověď počasí, 
která vsází spíše na 

jednoduchost a příjemné 
zpracování. To platí i pro její 
widgety. Součástí aplikace je 
ale i meteoradar a dlouhodo-
bé statistiky. 

LASTPASS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)
WP (zdarma)

LastPass je univerzální 
klíč ke všem vašim 

sociálním sítím, e-mailům 
a e-shopům. Aplikace dokáže 
vytvořit, uchovat a bezpečně 
sdílet vaše hesla mezi jednotli-
vými zařízeními.

GIPHY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jsou všude. Gify. Tisíce 
krátkých animovaných 

obrázků pro každou příleži-
tost, které pomalu, ale jistě 
vytlačují smajlíky z komu-
nikace na sociálních sítích. 
V GIPHY je najdete pohro-
madě a přímo z aplikace je 
můžete i pohodlně sdílet.

READ ALONG
Android (zdarma)

Původně měla pomoci 
malým školáčkům se 

čtením, ale můžete ji využít 
i k procvičování angličtiny. 
Jak to funguje? Čtete nahlas 
krátké příběhy, a když udě-
láte chybu, apka vás vyzve 
k opravě. 

AZ SCREEN RECORDER
Android (zdarma)

Každý čas od času 
potřebuje nahrát obra-

zovku mobilu. Tahle apka to 
dokáže! Můžete si dokonce 
nastavit kýženou kvalitu 
a součástí jsou také jedno-
duché nástroje na úpravu 
nahrávek. Některé pokročilé 
funkce jsou ale placené.

BLINKIST
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Nemáte čas číst, ba ani 
poslouchat audioknihy? 

Blinkist vám z knížek vybere 
to podstatné a naservíruje 
v patnáctiminutových sou-
stech. Výběr knížek je však 
omezen a služba je pouze 
v angličtině. 



2 31

56 A

P O R A D N A

Ať sháníte nějakou pěknou hru, kalendář, poznámkový blok, osobního trenéra, restauraci na večer nebo třeba kompas, na všechno už 
existují aplikace. Jejich pořízení je opravdu jednoduché a my si hned ukážeme, jak na to. Pokud máte nový přístroj, je třeba jej nejpr-
ve aktivovat, což znamená projít základním nastavením telefonu.  V případě, že telefon ještě aktivovaný nemáte, podívejte se na web  
applikace.cz do sekce Pro začátečníky, kde je k aktivaci přehledný návod.

1) Najděte ikonu App Store. To je váš obchod, 
ve kterém můžete stahovat aplikace, hry i ča-
sopisy. Vyberte si podle chuti, můžete vyhle-
dávat nebo se nechat inspirovat v  sekcích 
Doporučené aplikace či žebříčcích nejlepších 
aplikací.
2) Pokud jste u  aktivace přístroje při regist-
raci uvedli všechny potřebné údaje, budete 
vyzváni k  zadání svého hesla a  následně se 
aplikace stáhne.
3) Pokud jste u  aktivace všechno potřebné 
neuvedli, telefon vás vyzve k dokončení regis-
trace. Pro dokončení budete potřebovat plat-
nou platební kartu, která má povolené interne-
tové transakce. Následně již jen zadáte heslo, 
čímž dáte souhlas ke stažení aplikace, a máte 
hotovo.

1) Najděte si ikonu svého obchodu Google 
Play, u nás překládaný jako Obchod Play.
2) Pokud jste u aktivace přístroje při registra-
ci  uvedli všechny potřebné údaje, zobrazí se 
vám rovnou váš obchod a můžete začít staho-
vat.
3) Jestli jste registraci neprováděli, pak bu-
dete vyzváni k  přidání účtu Google. Pokud 
žádný účet nemáte, vytvořte si nový. U regist-
race můžete vyplnit i číslo své platební karty, 
abyste mohli stahovat placené aplikace. Nebo, 
a to rozhodně doporučujeme,  můžete využít 
pohodlnou nabídku zaplatit přes vyúčtování 
T-Mobile. Návod, jak postupovat, najdete na 
další stránce. Více o m-platbách na stranách 
28 a 29.

1) Najděte si ikonu svého obchodu Windows 
Phone Store. 
2) Pokud jste u aktivace přístroje při registra-
ci uvedli všechny potřebné údaje, zobrazí se 
vám rovnou váš obchod a můžete začít staho-
vat.
3) Jestli jste registraci neprováděli, pak bu-
dete vyzváni k  vytvoření účtu u  společnosti 
Microsoft. Jestli žádný účet nemáte, vytvořte 
si nový. K  vytvoření účtu vám stačí několik 
osobních údajů. Poté již můžete apky staho-
vat.

V Obchodě Play si vyberte 
libovolnou placenou aplikaci. 
Klikněte na cenovku a dále 
postupujte podle informací zob-
razených na displeji telefonu. 

Při prvním nákupu si zvolíte 
vámi preferovanou platební 
metodu. Na výběr je platební 
karta nebo platba z vyúčtování 
T-Mobile a opět dál postupujte 
podle instrukcí. 

Na další obrazovce potvrdíte 
nákup a je hotovo. Příště už si 
telefon údaje bude pamatovat 
a vy už nikdy nemusíte řešit 
zdlouhavé zadávání karty. 
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JAK STAHOVAT 
APLIKACE 

Bojíte se zadávat úda-
je z  kreditní karty? 
Problém je dávno vy-
řešen! Všichni zákaz-

níci T-Mobile mohou nakupovat 
aplikace na Androidu, Windows 
Phone a nově i Apple App Store 
bez složitého zadávání čísla kre-
ditky. V aplikaci Obchod Play si 
na svém telefonu vyberete pla-
cenou apku, zvolíte platbu přes 
T-Mobile a  peníze se vám strh-
nou z  vašeho vyúčtování nebo 
z kreditu. Jednoduché a napros-
to bezpečné.

NÁKUP 
APLIKACÍ 
BEZ 
KREDITKY 

2 31

Na rozdíl od Androidu se v iOS 
platební metoda volí v aplikaci 
Nastavení (ikonka s ozubenými 
koly), a to hned nahoře – prostě 
klikněte na své jméno.

Na další stránce klikněte na třetí 
řádek shora „Platby a doručová-
ní“, kde uvidíte aktuálně zvole-
nou platební metodu. Klikněte na 
ni, na další stránce zkontrolujte, 
zda sedí fakturační údaje, a hned 
dole na konci klikněte na „Změ-
nit platební metodu“.

Pokud jste u T-Mobile – a je jed-
no, jestli máte tarif nebo Twist 
– uvidíte typ platby „Fakturace 
u operátora“. Vyberte a potvrďte 
kódem od T-Mobile, který vám 
přijde vzápětí prostřednictvím 
SMS. Hotovo!

Pohodlné a  bezpečné 
platby přes operátora 
už nejsou výhradou 
jen majitelů zařízení 

s  operačními systémy Android 
a Windows Phone. Od konce břez-
na je mohou využívat také maji-
telé chytrých telefonů a  tabletů 
s  iOS. Takže pokud máte iPhone 
nebo iPad, tady máte návod, jak 
si platbu přes operátora nastavit. 
Ale pozor, tato metoda funguje jen 
u T-Mobile!

Mobilní platby se neomezují jen 
na aplikace. M-platbu T-Mobile 
můžete využít také k nákupu her 
na konzoli Xbox a  software na 
Windows Store. Stačí v  platební 
metodě zvolit „mobilní telefon“ 
a zadat své číslo.

PLATBY NA XBOXU

PODROBNĚJŠÍ 
INFORMACE 

A VIDEO-NÁVOD 
NAJDETE NA 

APPLIKACE.CZ
/BEZPECNAPLATBA



10 DŮVODŮ, PROČ SI POŘÍDIT 
CHYTRÝ TELEFON U T-MOBILE
URČITĚ JE MOŽNÉ NAJÍT U NĚKTERÝCH MODELŮ CENOVĚ NIŽŠÍ NABÍDKU, ALE V PŘÍPADĚ NÁKUPU 
MOBILNÍHO TELEFONU NEBO TABLETU DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME OBRÁTIT SE NA PROVĚŘENÉHO PRODEJCE, 
U KTERÉHO MÁTE 100% JISTOTU, ŽE SE K VÁM NEOBRÁTÍ ZÁDY. TŘEBA NA NÁS! VYBRALI JSME DESET 
DŮVODŮ, PROČ JE ROZUMNÉ KOUPIT SI NOVÝ PŘÍSTROJ PRÁVĚ U T-MOBILE! 

Oficiální distribuce
Všechny námi prodávané telefo-
ny pocházejí z oficiálního dovozu 
do ČR. Vy se tak nemusíte obávat 
neúspěšného vymáhání záruční 
opravy či překvapivého obnovení 
cizojazyčné výchozí verze soft-
waru.

Skutečná záruka
Za telefony, které vám prodáme, 
T-Mobile skutečně ručí! Ke kaž-
dému vydáváme vlastní záruční 
list a v případě problémů se také 
sami postaráme o nápravu.

Splátkování
U  nás se při výběru nového te-
lefonu cenou omezovat nemu-
síte. Jednoduše si ho pořídíte na 
splátky. Kolik že vás to bude stát 
navíc? Nic, prodáváme bez navý-
šení! 

Správná nastavení
Telefony od nás jsou připraveny 
k  okamžitému používání. Nej-
horší je, když si radostně koupíte 
nový telefon a pak jej nezprovoz-
níte. Ručíme za správné nastave-
ní všech základních funkcí, jako 
jsou mobilní internet, SMS, MMS 
a další.

Péče o vaši bezpečnost
Jako jeden z  prvních operátorů 
na světě jsme začali v  síti i  na-
šich telefonech používat nový 
šifrovací algoritmus A5/3, kte-
rý prakticky vylučuje možnost 
nelegálního odposlechu hovorů. 
V nově pořízených telefonech od 
nás zaručeně nenajdete žádný 
škodlivý kód či software. Na vaší 
bezpečnosti nám záleží! 

Vynikající příjem signálu
Na rozdíl od telefonů, které za-
koupíte u  distributora, jsou ty 
naše optimalizované. Díky tomu 
vám ve srovnání s jinými přístro-
ji stejného typu na trhu zaručuje-
me vyšší rychlost internetu, nižší 
pravděpodobnost padání hovorů 
a lepší výdrž baterie.

Špičková hlasová kvalita
Máme definované parametry 
kvality, které musí výrobci telefo-
nů splňovat. Proto je v telefonech 
od nás samozřejmostí kvalitní 
HD Voice, vyšší srozumitelnost 
řeči v  hlučném prostředí i  po-
tlačení ozvěny (echa). K  těmto 
detailům rozhodně nezůstávejte 
hluší!

Pečlivé testování
Všechny telefony jsou před uve-
dením na trh testovány a je ově-
řeno, že splňují vysoké standardy 
T-Mobile. Testování probíhá me-
zinárodně, a to v souladu s preci-
zními německými standardy.

Pojištění
Když si u nás pořídíte nový stroj, 
necháte si ho pojistit a přihodí se 
vám s  ním nějaká ta nehodička, 
nemusíte ztrácet čas zbytečným 
hledáním servisu. Prostě zavolej-
te na telefonní číslo 800 758 623,  
kde vám ve spolupráci s  pojiš-
ťovnou s  vaším elektronickým 
parťákem pomůžeme.

Neustálá 
technologická inovace
Své služby neustále obnovuje-
me a inovujeme. Chytré telefony 
od nás jako první podporova-
ly nejmodernější síť LTE, první 
jsme také spustili volání přes síť 
Wi-Fi. Ke konci roku 2020 jsme 
zprovoznili 339 vysílačů 5G  
a zpřístupnili síť v rámci 38 sta-
nic metra.
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ZVOLIT SPRÁVNÝ 
MOBIL NESTAČÍ, 
VYBRAT MUSÍTE 

I DOBRÉHO PRODEJCE. 
A PAK UŽ SE BUDETE 

JEN SPOKOJENĚ 
USMÍVAT!

• Nakupovat můžete hned – používání služby nevyžaduje žádnou registraci.
• Bez použití vaší platební karty, jednoduše platíte ze svého mobilního účtu.
• Nakupovat můžete i na Google Play, App Store, Microsoft Store nebo na Facebooku.
• Podporovány jsou jednorázové i pravidelné platby.
• Platby máte pod kontrolou.
• O každé platbě vás informuje SMS zpráva.

JAK PLATIT 
NA MOBILU 
BEZ KREDITKY?
Rychlé, snadné a bezpečné platby přes operátora

applikace.cz/bezpecnaplatba
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• Toto a starší čísla časopisu najdete v archivu  
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