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iPhony budou ještě lepší
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Úkolníčky, deníky a kalendáře

Sto pečlivě vybraných aplikací, aby byl váš smartphone ještě chytřejší! 
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Proč jsou tyhle 
hry tak zábavné?
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Učte se moderně, snadno a rychle kdekoliv
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Sociální sítě během léta obvykle za-
plavují fotografie z dovolených u moře, 
stejně tak momentky od bazénů, válení 
se u  vody… Tohle léto ale přineslo ne-
obvykle propracované profilové fotky, 
které nejsou dílem proslulého fotografa 
(nebo malíře?), ale šikovné bezplatné 
aplikace nazvané NewProfilePic. My 
jsme ji využili jako vzpomínku na po-
slední papírové číslo Applikací. Doba 
jde totiž dál a  váš oblíbený časopis 
se posouvá do čistě digitálního svě-
ta. Nadále nás najdete na prodejnách  
T-Mobilu, jen to nebude ve formě papí-
ru, ale digitálně na dostupných mobi-
lech a  tabletech. Přečíst si nás můžete 
také na počítači nebo ve svém telefonu 
přes Applikace.cz.

Nový formát nám umožnil několik 
vychytávek. Lze si například aplikaci, 
o které píšeme, snadno otevřít v obcho-
dě a během chvilky stáhnout. V případě 
her se zase můžete podívat na video, 
abyste si o titulu udělali lepší předsta-
vu. Když jsme u těch her, tak nově pro 
lepší přehled na závěr recenze titul 
hodnotíme několika větami a v plusech 
a minusech shrnujeme, co nám na něm 
přijde dobré a  co naopak špatné. Vidět 
to můžete třeba u Diabla Immortal. V re-
cenzích her vám ještě nabízíme akci 
Apex Legends a  odpočinkové dobro-
družství Sunrise Village.

Tématem čísla jsou čtyři stránky 
o  fenoménu Spoj 3 her, které jsou jed-
noduché, ale přesto hodně návykové 
a vydělávají spoustu peněz. Dozvíte se, 
proč tomu tak je a jaká je historie tohoto 
žánru.

V lupě jsme si posvítili na zajímavé 
změny u  operačního systému iOS 16, 
který se horlivě testuje, zatímco v  ob-
vyklých gadgetech vám představíme 
chytré hodinky pro děti nebo 112 bitů 
pro každého kutila. To jsou ale pouze 
dvě vychytávky z mnoha.

V trendech vám doporučíme aplika-
ce vhodné pro studium, zatímco v  ap-
kách v  praxi tentokrát najdete ty, jež 
jsou užitečné pro organizaci dne. Maji-
telé Apple Watch by si potom neměli ne-
chat ujít dvoustránku o aplikacích, které 
se jim budou do chytrých hodinek hodit. 
A  určitě se podívejte také na TOP 100 
aplikací, kde jsme udělali několik změn.

Michal Burian
burian@applikace.cz
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Časopis
Každá prodejna T-Mobilu 

Magazín Applikace vychází čtyřikrát do 
roka a  přináší rady ohledně chytrých te-
lefonů a  tabletů. A  samozřejmě tipy na ty 
nejlepší mobilní aplikace. Na telefonech 
a  tabletech si ho můžete prolistovat v  ka-
ždé prodejně T-Mobilu, a  to zcela zdarma. 
Bez ohledu na to, u jakého operátora jste! Že 
děkujete? Rádo se stalo! Další číslo vyjde 
v prosinci.

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.aplikace.cz

Kromě digitálního 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.

https://www.applikace.cz/casopis
mailto:burian%40applikace.cz?subject=
http://www.facebook.com/applikace
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3  Kde nás najdete a Úvodník 
Aplikace ke tvorbě profesionálních pro-

filových fotek, změny a vylepšení časopisu 
a samozřejmě přehled všech dalších míst, 
kde píšeme o mobilních aplikacích a hrách.

6
Novinky
Konec otravným reklamám v aplika-

cích a hrách. Pozor na to, co do svého mobilu 
stahujete. Největší novinky posledních týd-
nů stručně a jasně na stranách 6 až 9.

10
Trendy: Studium
Poradíme, které šikovné aplikace vám 

pomohou zvládnout látku, ať už jsou to jazy-
ky, chemie nebo historie.

12  (Nejen) apky Made in Czech
Věděli jste, že přesné předpovědi 

počasí lze docílit pomocí umělé inteligence? 
Mapy.cz jsou zase o něco modernější.

14
Svět se zbláznil  
a silikonová knihovna

V BMW se inspirovali u bezplatných her, za-
tímco nejbohatší muž světa se zdráhá koupit 
a „osvobodit“ Twitter.

16
Herní novinky
Co nového na herní scéně? Souhrn 

herních událostí a tipy na zajímavé nové hry 
nesmí chybět.

18
Pod lupou: iOS 16
Detailně jsme se podívali na změny, 

které přináší nová verze operačního systé-
mu pro iPhony.

20
Magenta Experience Center
Souhrn zajímavostí z prázdnin 

v Magenta Experience Centru a lákavý pro-
gram na září.

24
Evoluce SIM karet
Podíváme se do historie, současnosti 

i budoucnosti SIM karet, které už nejsou tak 
nepostradatelné, jak si můžete myslet.

26
Aplikace v praxi
Představíme vám šikovné aplikace, 

které vám pomohou s organizací dne, stejně 
tak se správou budoucích plánů.

28
LumaFusion
Pomocí aplikace LumaFusion se stane-

te mistrem střihu videa na mobilu. Nevěříte? 
Přesvědčíme vás.

3
Tipy pro Apple Watch
Chytré hodinky od Applu toho v zákla-

du umí dost, ovšem díky několika aplikacím 
se stanou ještě lepším společníkem, ať už 
sportujete, nebo hrajete hry.

32
Poradna: Streamování
Věřte tomu nebo ne, ale při streamová-

ní neexistují překážky. Vysvětlíme vám, jak 
je to možné a popovídáme si s Patrikturim.

34
Gadgety
Tři stránky věnované zajímavým tech-

nologickým vychytávkám, včetně šikov-
ných pomůcek pro děti, abyste věděli, kde 
se zrovna nacházejí. Také máme něco pro 
každého kutila.

38
Za pár korun ranec her
Pokud rádi hrajete zajímavé hry a ne-

bojíte se lehčího experimentování, tak vám 
doporučíme tři hry z předplatného Google 
Play Pass a tři hry z předplatného Apple 
Arcade.

40
Apex Legends
Pokud jste si někdy chtěli na mobi-

lu zahrát střílečku z první osoby pro více 
hráčů, tak je Apex Legends Mobile ideální 
volbou.

42
Fenomén Spoj 3 her
Zdá se to neuvěřitelné, ale mechanika 

spojování různých tvarů do jednoduchých 
i složitějších kombinací tu je déle, než si 
myslíme.

46
Diablo Immortal
Diablo Immortal je skvělá mobilní hra, 

která vhodně využívá známou sérii, ale 
zároveň je to hra, kterou byste NEMĚLI hrát. 
Proč? To vám vysvětlí náš expert.

50
Sunrise Village
Po střílečce a pekelném dobrodružství 

si odpočineme na farmě u dědečka, kde na-
koupíme semínka, vypěstujeme a sklidíme. 
Tak snadné to ale nebude.

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.

58
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.

46

42
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ODMĚNY ZA DOBITÍ 
ROZTANČÍTE RAZ DVA
Dobijte si kredit aspoň za 500 Kč a v apce Můj T-Mobile
si za to pokaždé vyberte odměnu – 3 GB dat 
a nebo 1 GB a bezplatné volání do naší sítě.

Za dobití 500 Kč a více získáte odm
ěnu ve form

ě datového lim
itu 3 G

B dat a nebo 1 G
B a bezplatné volání na čísla značky T-M

obile, a to zdarm
a na 30 dní od aktivace odm

ěny. Více na w
w

w
.t-m

obile.cz/tw
ist

4022T-M359_Casopis_Applikace_c36_210x280.indd   14022T-M359_Casopis_Applikace_c36_210x280.indd   1 14.07.2022   13:4114.07.2022   13:41



6 A

N O V I N K Y

7

GOOGLE VYSTAVÍ STOPKU 
OTRAVNÝM REKLAMÁM

A6

PLACENÉ VÝHODY 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Sociální sítě a služby, přes které se může-
me spojit s přáteli nebo světem okolo nás, 
používá denně většina z nás. Většinou jsou 
zcela zdarma, vyžadují pouze internetové 
připojení. V  poslední době se ale objevil 
trend, kvůli němuž jsou některé vychytávky 
dostupné jen pro prémiové uživatele.

Systém předplatného zavedl třeba Te-
legram, který používá více než 700 milionů 
lidí měsíčně. Pokud každý měsíc zaplatíte 
140 Kč, dostanete přístup k  různým bonu-
sům. Dočkáte se třeba snazšího sdílení, 
můžete odeslat video nebo jiný soubor až 
o 4GB velikosti. Pokud někdo pošle podob-
ně velký obsah vám, jistě oceníte, že vás 
aplikace nebude omezovat, co se rychlosti 
stahování týče. Služba Telegram Premium 
dále obsahuje i  velkou kolekci animova-
ných samolepek nebo speciálních reakcí. 
Svůj profil navíc můžete obohatit o pohybli-
vý obrázek nebo odznak, aby každý poznal, 
kdo je VIP.

Stejného konceptu se o  něco později 
chytil Snapchat, jenž patří mezi nejoblí-
benější platformy mladých lidí. Členství 
ve službě Snapchat+ zahrnuje přístup 
k  experimentálním a  dosud nevydaným 

funkcím, upravení ikonky aplikace nebo 
označení kamaráda za toho nejlepšího 
navěky (BFF), což jej mimo jiné připne na 
vrch vaší historie konverzací. Předplatné 
zatím není dostupné u nás, stát ale má při-
bližně 95 Kč.

Předplatné zamířilo i na Instagram, kde 
ale funguje trošičku jinak. Namísto toho, 
abyste získali výhody v rámci celé sociální 
sítě, si můžete zaplatit členství pouze u jed-
notlivých tvůrců obsahu. V  praxi to tedy 
znamená, že uvidíte exkluzivní příspěvky, 
videa nebo živá vysílání svých oblíbených 
influencerů nebo se možná stanete součás-
tí malé uzavřené skupinky, kde si s tvůrcem 
budete moci popovídat. Funkce je zatím ve 
fázi testování, jakmile se ale celosvětově 
spustí, bude alespoň existovat efektivní 
cesta, jak na Instagramu podpořit své oblí-
bence.

YouTube sice není sociální síť, ale 
předplatitelé této platformy do 1. září 2022 
testují možnost přiblížit sledované video. 
Přiblížení až 8x funguje tak, že položíte na 
video palec a ukazováček a posouvání prs-
tů od sebe nebo k sobě obraz oddálíte nebo 
přiblížíte.

MOBILNÍ OVLADAČ 
V DESIGNU 
PLAYSTATIONU

V  předešlém čísle jsme přesně na tomhle místě 
psali o úklidu Googlu a Applu ve svých obchodech. 
První jmenovaná společnost to vzala z  gruntu 
a  zavádí řadu nových změn v  podmínkách Play 
Storu, které se týkají záplavy aplikací s vyskako-
vací reklamou. Takové aplikace jsou navíc často 
nekvalitní, případně falešné. Dalo by se říct, že 
Googlu s agresivním počínáním některých vývojá-
řů došla trpělivost.

Prvním krokem v  boji je potírání nekvalitních 
padělků. Pro všechny programy, které kopírují grafi-

ku, názvy, popisy nebo jiné prvky známých značek, 
nebude na Google Play místo. Nové pravidlo začne 
platit od 31. srpna letošního roku a kromě herních 
napodobenin má zastavit neautorizované aplikace 
se státními znaky a  vládními organizacemi. Tuto 
grafiku budou moci používat pouze autorizované 
aplikace. Týká se to také používání ikon spojených 
s  nějakou firmou, umělcem nebo televizním pořa-
dem.

Druhým krokem je vtíravá až otravná reklama. 
Google od 30. září tohoto roku zakazuje aplikace 

s  reklamami, které se neočekávaně objeví na celé 
obrazovce, například při spuštění nové úrovně hry, 
před načtením hry nebo během hraní. Navíc ne-
přeskočitelné reklamy nesmějí trvat déle než 15 
sekund. Z  těchto pravidel jsou vyjmuty reklamy 
s herní odměnou a ty, co nenarušují používání pro-
gramu.

V neposlední řadě společnost mění zásady pro 
reklamy cílené na děti. Aplikace zaměřené pouze na 
děti musejí zobrazovat výhradně předem schválené 
reklamy.

Mobilní ovladače Backbone One umožňují poho-
dlné hraní na malé obrazovce chytrých telefonů 
s  operačními systémy Android a  iOS. Ve spo-
lupráci se Sony firma vytvořila speciální edici 
v  designu ovladače DualSense pro PlayStation 
5. Například pro to, abyste si mohli zahrát hry 
z konzolí PS5 a PS4 na telefonu přes aplikaci PS 
Remote Play. Ovladač je kompatibilní také s hra-
mi z dalších streamovacích služeb. Jen škoda, že 
je PlayStation edice ovladače Backbone One do-
stupná pouze pro iPhone. Prodává se za 120 eur 
(v přepočtu za necelé tři tisíce).

LEVNÁ SLUCHÁTKA 
S VYNIKAJÍCÍ VÝDRŽÍ

Bezdrátová sluchátka jsou módou poslední doby 
a součástí katalogu jsou snad u každého výrobce mo-
bilních telefonů. Jedním takovým je i čínské Realme, 
jež představilo sluchátka Buds Air 3 Neo. Za až příliš 
dobrou cenu skýtají zajímavé specifikace.

Tou první je výdrž, která hraje při výběru bezdrá-
tových sluchátek docela velkou roli. U Realme Buds 
Air 3 Neo se ale pravděpodobně nebudete muset bát 
náhlého vybití při sportování, samotné sluchátko to-
tiž dokáže hrát na jedno nabití až sedm hodin. S plně 
nabitou krabičkou se pak výdrž posune až na 30 ho-
din.

Snad všem záleží i  na kvalitním zvuku. Díky 
technologii Dolby Atmos se můžete těšit na prostoro-
vé audio, poskytne jej 10mm měnič. Jak už je zvykem, 
k  telefonu, tabletu, notebooku nebo jinému zařízení 
sluchátka připojíte pomocí Bluetooth. Jediná škoda 
je, že podporováno není aktivní potlačení hluku. Přes-
to je ale výbava sluchátek, vzhledem k tomu, že stojí 
v přepočtu pouhých 540 Kč, opravdu vynikající. 

LG VYROBILO 
ROLOVACÍ TELEFON

Bájný rolovací telefon od LG skutečně existoval. Mno-
zí nevěřili informacím samotného jihokorejského 
konglomerátu, který pouhé tři měsíce předtím, než 
nadobro ukončil podnikání v  oblasti chytrých tele-
fonů, trval na tom, že ho vyrobil. Teď je tady důkaz 
v podobě krátkého videa. To ukazuje mobil, který má 
vysouvací rolovací obrazovku, přičemž systém tele-
fonu na změnu velikosti displeje reaguje přizpůsobe-
ním počtu ikon. Zkušenosti divize LG Electronics teď 
mohou využívat v LG Display, kde se ve spolupráci se 
Samsungem zabývají nejrůznějšími divokými kon-
cepty obrazovek. Pokud byste chtěli rolovací telefon, 
tak ho údajně připravuje Motorola pod označením 
Felix.

Před několika lety 
v Applu chtěli, aby 
Facebook nabídl 
předplatné kvůli 

provizím.

https://www.applikace.cz/applikace-c-35
https://www.playstation.com/cs-cz/remote-play/
https://www.playstation.com/cs-cz/remote-play/
https://www.youtube.com/watch?v=QFAmEO53yEY&ab_channel=CheckoutTech
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NOTHING PHONE (1) 
„NEMÁ“ ZADNÍ KRYT
Britská společnost Nothing trošku 
překvapila svět svými bezdrátovými 
sluchátky Ear (1), a to především kvů-
li zvláštnímu designu, který nakonec 
zajistil úspěch. Následně se rozhodla, 
že vytvoří vlastní mobilní telefon, 
s nímž se opět pokusí oslnit techno-
logické fanoušky. A  také se povedlo, 
Nothing Phone (1) se hned po uvedení 
na trh stal středem pozornosti uživa-
telů i médií.

Čím je vlastně Nothing Phone 
(1) zvláštní a  jak se mu povedlo za-
ujmout tolik lidí i  přes obří konku-
renci? Odpověď dostanete ve chvíli, 
kdy spatříte jeho záda. Trochu totiž 
působí, jako by vlastně žádná neměl 
a  mohli jste si sáhnout na samotné 
součástky uvnitř něj. Tento speciální 
vzor navíc obohacují LED diody, kte-
rých je zde více než 900 a rozzáří se, 
jakmile vám někdo zavolá nebo tele-
fon začnete nabíjet.

Na zadní straně najdete i  dvě 
50megapixelové kamery, na poříze-
ném videu bude méně viditelných 
otřesů díky jejich optické a  elektro-

ROZSÁHLÁ 
AKTUALIZACE 
EMOJI
Na podzim letošního roku budou virtuální klá-
vesnice telefonů a  tabletů s  operačními systémy 
Android a  iOS obohaceny o  rozsáhlou aktualizaci 
emoji. V době psaní článku jich je evidováno 31, ale 
je otázkou, zda se všechny skutečně dostanou do 
nadcházející aktualizace.

Návrh nové sady emotikonů obsahuje 12 lid-
ských výrazů a všechny znázorňují zdviženou ruku 
na pravou, nebo levou stranu. Předpokládá se, že by 
mohlo jít o nový způsob pro plácnutí si. Dále ve vár-
ce jsou tři nové barevné kombinace srdce. Nejžáda-
nější mělo být růžové srdce, které doplňuje modré 
a  šedé. Jsou tady také los, osel, andělská křídla, 
husa, medúza, zázvor nebo třesoucí se obličej. Ten 
by se mohl přidat k nejčastěji používaným malým 
obrázkům.

Emoji se postupem let staly nedílnou součástí 
komunikace v digitálním světě. Interní studie Emo-
jipedie uvádějí, že více než 22 % z 1,5 miliardy ana-
lyzovaných tweetů obsahuje alespoň jeden emoji. 
Pokud je také rádi využíváte, tak můžete pomalu, 
ale jistě vyhlížet novou aktualizaci.

Pokud patříte mezi uživatele mobilního telefonu/
tabletu s  operačním systémem Android a  čas od 
času projíždíte Google Play a hledáte nějakou no-
vou aplikaci, tak si dávejte pozor na to, abyste si 
do mobilu nestáhli škodlivý software. V  poslední 
době se totiž objevují případy, kdy se vývojářům 
do aplikací bez vědomí společnosti Google podaři-
lo propašovat malware. Ten se dokáže přihlašovat 
k  předplatným bez vašeho vědomí a  okrádat vás 
tak o peníze v případě, že máte v telefonu uloženou 
svou platební kartu. Stejně tak mu nedělá problém 
číst vaše SMSky, kontakty a informace o zařízení.

Malware se často schovává v  jednoduchých 
aplikacích určených pro změnu klávesnice a vtip-
né efekty pro foťák/video. Na takové aplikace jste 
mohli narazit zejména v reklamách na sociálních 
sítích Facebook a Instagram. Novější varianta mal-
waru se jménem Joker se zase vyskytovala v apli-
kacích pro zdraví, komunikaci nebo úpravu fotek.

POZOR NA TO, 
CO DO SVÉHO MOBILU 
STAHUJETE

nické stabilizaci. Jedinečný vzhled 
ale není jedinou věcí, která vás na 
Phone (1) potěší. Pohání jej velice 
slušný čipset Snapdragon 778G Plus, 
s  nímž si užijete i  náročnější herní 
tituly. Kvalitní zážitky má navíc po-
skytnout plynulý displej OLED s roz-
lišením 1080p. To se bohužel nestalo 
vždy a  hned několik dní po vydání 
se začaly vyskytovat problémy. Ně-
kterým uživatelům displej zelenal, 
jiní zase nalezli mrtvé pixely poblíž 
přední kamery.

I  přes technické komplikace si 
ale Nothing Phone (1) zákazníci ob-
líbili, podíl na tom má mj. jeho cena. 
Za variantu s 8 GB RAM a 128GB úlo-
žiště pro soubory zaplatíte v  přepo-
čtu 11 500 Kč. Kdyby vám však tato 
kapacita na všechny filmy nebo hry 
nestačila, můžete si připlatit za 256 
GB, tato konfigurace by vás vyšla na 
v  přepočtu 13 000 Kč. A  kdyby byla 
náhodou malá i  operační paměť, ve 
hře je i varianta s 12 GB RAM a 256 
GB místa, stát vás bude v přepočtu 14 
400 Kč. LEICA V XIAOMI 12S 

ULTRA

Čínskou společnost Xiaomi si hodně uživatelů oblí-
bilo díky tomu, že jejich produkty častokrát nabízí 
vynikající poměr cena/výkon. Jedním takovým je 
i telefon Xiaomi 12S Ultra, jeho cenovka ale není tou 
věcí, která vás zaskočí nejvíc.

Všimnout si fotoaparátů není vůbec složité, za-
ujímají totiž přibližně třetinu celé zadní strany tele-
fonu. Největší kamera je 1“ a nabízí 50megapixelové 
rozlišení. Dále pak Xiaomi 12S Ultra nabízí 48me-
gapixelový ultra širokoúhlý snímač a  48megapi-
xelový teleobjektiv, jenž poskytne až pětinásobné 
optické přiblížení. Aby Xiaomi navrhlo tuto sestavu 
fotoaparátů, spojilo se s německou značkou Leica.

Uvnitř se nachází čipset Snapdragon 8 Plus 
Gen 1, který zajistil, že Xiaomi 12S Ultra dopadl ve 
videoherním testu lépe než iPhone 13 Pro Max. Je 
tak možné plně využít potenciál 120Hz OLED dis-
pleje. Svou 4860mAh kapacitou vám udělá radost 
i baterie.

Xiaomi 12S Ultra je v  době psaní článku do-
stupný pouze v Číně, doufáme, že se časem dosta-
ne i  k  nám. Dostupný je ve dvou konfiguracích, 8 
GB RAM a 256 GB místa vás vyjde na v přepočtu 21 
000 Kč, zatímco za 12 GB RAM a 512GB úložiště si 
zaplatíte v přepočtu 25 000 Kč.

Celosvětově je ale dostupný apartní telefon 
Xiaomi 12 Lite. Jeho fotoaparáty sice nejsou tak ná-
ročné, ale buďme upřímní a  řekněme, že vypadají 
prostě lépe. Telefon disponuje čipsetem Snapdra-
gon 778G a 4300mAh baterií. Jeho displej je 120Hz 
a  kvalitu obrazu zajistí i  technologie Dolby Vision 
nebo HDR10+. Jeho cena začíná na 11 000 Kč, za níž 
nabídne 6 GB RAM a 128 GB místa.

Nepříjemnostem 
předejdete 
instalací 
antiviru. 



PŘEDPLATNÁ 
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T-MOBILU.
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Je září a to pro mladé znamená jediné: zpátky do školy! 
To nadšení je možná menší, než jak napovídá předchozí 
věta, škole se ale zkrátka nevyhnete. Asi všichni si vzpo-
meneme na večery prosezené nad látkou, kterou se před 
testem či zkoušením pokoušíme co nejrychleji nacpat do 
hlavy.

Hodiny strávené učením zkrátka k soudobému škol-
ství neodmyslitelně patří. Ať už se učíte jazyky, chemii 
nebo historii, celým studijním životem vás bude provázet 
nespočet slovíček, vzorečků, výjimek, dat, událostí, reakcí 
a mnoho, mnoho dalšího.

Máme tu ale 21. století, a  tak nám i s  touhle úlohou 
můžou pomoct naše mobily. Inteligentních nástrojů, které 
vám se „šprtáním“ pomůžou, najdete v obchodech s apli-
kacemi nespočet. Proto je tady časopis Applikace, který 
vám ty nejzajímavější hezky předkouše a vypíchne jejich 
přednosti.

Text
Karel Vaněk

Flashcards
Kartičky nade vše

Pokud vám jde jen o  digitalizaci oboustranných 
kartiček, z  jejichž jedné strany si napíšete výraz 
a  z  druhé jeho definici, záda vám kryje aplikace 
Flashcards anebo desítky dalších identických. Vy-
tvořte si set karet a opakovaně je procházejte. Vždy 
odklepnete, zda výraz už znáte, a  aplikace podle 
toho vyhodnotí, na kolik procent už látku zvládáte.
Android (zdarma)

StudySmarter
Učte se chytřeji

Studysmarter na kartičky nezapomíná, přidává 
ale také poznámky a  další chytré nástroje, které 
vám s  látkou pomůžou. Nabídne třeba plánování, 
abyste si mohli učení do jednotlivých předmětů 
rozvrhnout. Velkou výhodou je také množství uži-
vatelského obsahu od lidí, kteří už spoustu látek 
zpracovali. Většinou ale v angličtině.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Forest
Naučte se soustředit

Při učení je důležitá jedna věc; soustředěnost. Prá-
vě tu vám pomáhá pilovat aplikace Forest. Spusťte 
časovač na určitou dobu, a pokud mezi tím nepře-
pnete na jinou aplikaci a zvládnete se soustředit, 
ve vašem virtuálním lese vyroste stromek. Pokud 
ale v cíli selžete, stromek zemře. Takhle jednodu-
ché to je.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

UČIT SE, 
UČIT SE, 
UČIT SE!

STUDIJNÍ 
APLIKACE

Duolingo
Kolik jazyků znáš…

Duolingo vás naučí jazyky. Z češtiny sice učí pouze 
angličtinu, když ale anglicky umíte, otevírá se vám 
skvělý a efektivní učební nástroj pro snad kterýko-
li jazyk, na který si vzpomenete. A to včetně několi-
ka ohrožených. V aplikaci navíc držíte streak, tedy 
řadu dnů, po které se jazyk nepřetržitě učíte, a to 
dodá na motivaci.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Quizlet
Škola hrou

Quizlet mají rádi zvlášť učitelé jazyků, nabídne to-
tiž možnost interaktivní hry, kdy studenti spojují 
cizojazyčné výrazy s jejich českými překlady. Stu-
dentům pak tato slovíčka poskytne k procvičová-
ní jako oboustranné kartičky nebo pro ně vytvoří 
test nanečisto. Učební sety můžete vyrábět i sami 
a sdílet je s přáteli. A nemusí jít zdaleka jen o  ja-
zyky.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

UČIT SE MŮŽETE NEJEN Z UČEBNIC, SEŠITŮ 
A POČÍTAČE. V 21. STOLETÍ EXISTUJÍ ŠIKOVNÉ 
APLIKACE, KTERÉ VÁM POMOHOU ZVLÁDNOUT 
LÁTKU.

ZKUSTE TEST NANEČISTO

Bezhlavé učení po hodiny a  hodiny v  kuse je snad 
to nejhorší, co můžete udělat, když se připravujete 
na test. Čas, který nad takovým biflováním strávíte, 
bude obrovský a  přinese jen malé zlepšení. Zvlášť 
dobré není ani pročítání poznámek a opakování zvý-
razněných frází. Podle vědeckých studií pomáhá pro-
cházení možných otázek. Ještě dříve, než se na učení 
vrhnete, si nastudujte otázky, které by mohly na testu 
padnout. Zkuste na ně odpovědět a opravte své chy-
by. S tím vám pomůže Quizlet i StudySmarter. Učení 
zefektivňují i oboustranné kartičky.

T R E N D Y

https://applikace.cz/bezpecnaplatba
https://applikace.cz/bezpecnaplatba
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tq.flashcard
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studysmarter
https://apps.apple.com/cz/app/studysmarter-the-study-app/id1439949520?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp
https://apps.apple.com/cz/app/forest-stay-focused/id866450515?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
https://apps.apple.com/cz/app/duolingo-language-lessons/id570060128
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid
https://apps.apple.com/cz/app/quizlet-learn-with-flashcards/id546473125?l=cs
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PREMIER LEAGUE 
NA T-MOBILE TV!
Fotbaloví fanoušci mohou od srpna sledovat zápasy nové 
sezony prestižní Premier League na obrazovkách T-Mo-
bile TV. V rámci aktuálního ročníku budou lokalizované 
přenosy všech 380 zápasů dostupné na kanálech CA-
NAL+ Sport. Dohoda uzavřená s  CANAL+ se navíc vzta-
huje na tři nadcházející sezóny, a tedy více jak 1000 fot-
balových přenosů. T-Mobile TV díky této dohodě přináší 
svým zákazníkům nabídku všech prestižních světových 
fotbalových lig.

Vysílací práva, která získal T-Mobile spolu se Slovak 
Telekom a DIGI Slovakia, platí až na tři roky a diváci se tak 
mohou těšit na více než 1000 exkluzivních fotbalových pře-
nosů na kanálech CANAL+ Sport. „Dbáme na to, abychom 
našim zákazníkům přinášeli prémiový obsah a  prestižní 
nabídku kanálů, na které jsou zvyklí. Premier League tak na-
dále doplňuje širokou nabídku našich sportovních kanálů, 

PŘESNÉ POČASÍ 
DÍKY UMĚLÉ 
INTELIGENCI

Kolik aplikací na sledování a předpověď počasí máte v mobilu nainstalova-
ných? My jich často máme několik, protože se nám stává, že každá ukazu-
je jinak. S tímto nechvalně známým problémem chtějí zatočit čeští vývojáři, 
kteří ve spojení s  meteorology hodlají nabídnout nejaktuálnější dostupnou 
předpověď pro danou oblast po hodinách i minutách. Využívají k tomu umělou 

inteligenci, jež kombinuje několik meteorologických modelů společně s dalšími metodami.
„U jiných aplikací předpověď obvykle vychází z jednoho meteorologického modelu, to 

s sebou bohužel nese jisté limity, které mohou způsobit nepřesné koncové predikce. Tato 
aplikace v daný čas vhodně kombinuje více metod a modelů. Díky tomuto novému přístupu 
mohou poté meteorologové pro danou oblast a čas dosáhnout nejpřesnější možné předpově-
di,“ shrnují výhody tvůrci.

V aplikaci uvidíte předpověď na 10 dní a po hodině na 7 dní, stejně tak předpověď srážek 
po minutě na nejbližší hodinu. Vše doplňují výstrahy na změny počasí, notifikace na nově 
vydanou výstrahu nebo blížící se déšť, plánování aktivit podle počasí a zprávy o počasí od 
českých meteorologů.

Aplikace se jmenuje Počasí a radar Meteocentrum a je zdarma ke stažení z Google Play. 
O vydání pro iOS nejsou žádné informace. MAPY.CZ JSOU ZASE 

MODERNĚJŠÍ

Česká internetová a mobilní mapová 
aplikace od Seznamu je zase o  něco 
modernější. Vývojový tým během 
letních prázdnin Mapy.cz několikrát 
vylepšil a  přiblížil se ke konkurenci 

od Googlu.
Mapy.cz nově mohou řidiči používat nejen kvů-

li modrým a fialovým parkovacím zónám, ale také 
díky možnosti nahlásit nestandardní situaci, napří-
klad uzavírku, práce na silnicích, kyvadlovou dopra-
vu, omezení/zúžení silnice nebo pevný radar. Stačí 
kliknout na zelený komentář, vybrat událost a apka 
převede vaši řeč na text, abyste ostatním řidičům 
sdělili více podrobností. Další vítanou novinkou pro 
řidiče je upozornění na překročení maximální povo-
lené rychlosti, která se doplňuje s možností nahlásit 
pevný radar. Tohle moc dobře znají například uživa-
telé populární navigace Waze.

Další dvě novinky se také skvěle doplňují. Díky 
první budete v Mapách upozorněni na zákazy vstu-
pu, které jsou zobrazovány přímo v  mapě, abyste 
už při plánování trasy věděli, kudy to půjde a kudy 
naopak ne. Pokud navíc plánujete výlet s kočárkem, 
tak pro vás Mapy.cz mají malý tahák. Kromě tipů na 
výlet v okolí je k dispozici nápověda, jež připome-
ne, které značení znamená bezproblémovou jízdu 
a kam se raději s kočárkem nevydávat.

CO NOVÉHO NA ČESKÉ APLIKAČNÍ SCÉNĚ?

APLIKACE MADE IN CZECH

APLIKACE PRO PACIENTY 
S CUKROVKOU USPĚLA V NĚMECKU

Česká aplikace Vitadio pro podporu pacientů s chronickým onemocněním cukrovky 
druhého typu uspěla v Německu, kde získala certifikaci DIGA. Místní lékaři mohou 
apku předepisovat svým pacientům, kterým výdaje za Vitadio zaplatí zdravotní po-
jišťovna.

Software umožňuje pacientům průběžně monitorovat své onemocnění za po-
moci manuálního vkládání údajů. V aplikaci získají pacienti přístup k motivačním a edukačním 
materiálům vycházejících z doporučených postupů pro léčbu onemocnění. Materiály jsou perso-
nalizované na základě zadaných údajů každého uživatele.

V České republice bohužel lékař nemůže předepsat používání aplikace. Přesto se postupně 
rozšiřuje seznam lékařů, kteří s aplikací Vitadio spolupracují a umožňují svým pacientům přístup 
do programu zaměřeného na budování udržitelných návyků a úpravu životosprávy.

veškeré zápasy sezóny, a to bez výjimky. Archiv umožní 
zpětné zhlédnutí po dobu až 7 dnů a v případě paralelní-
ho vysílání budou moci diváci jednoduše přepínat mezi 
zápasy napříč dalšími CANAL+ Sport kanály. Novinkou 
je také kombinovaný přenos zápasů, kdy se divákům na-
skytne zrychlený pohled na dění na zelených trávnících 
během souběžně hraných zápasů.

Zápasy Premier League mohou sledovat diváci, kte-
ří v rámci T-Mobile TV služby využívají tarif M či vyšší 
nebo mají předplacený sportovní balíček Sport Premi-
um. Naladit CANAL+ Sport mohou jak v rámci digitální-
ho vysílání T-Mobile TV na EPG pozicích 81 až 87, tak 
prostřednictvím satelitu na pozicích 91 a 92. Cena všech 
tarifů T-Mobile TV se pro zákazníky ani s rozšířenou na-
bídkou nijak nemění. Více informací naleznete na stránce 
www.t-mobile.cz/sport.

které patří mezi nejoblíbenější a  nej-
vyhledávanější obsah na T-Mobile TV,“ 
dodává Zdeněk Spurný, manažer tele-
vizních služeb T-Mobile. „V rámci vysí-
lání Premier League letos nabídneme 
všech 380 zápasů, sedmidenní archiv 
a nově i možnost paralelního vysílání 
všech utkání na ostatních kanálech  
CANAL+ Sport.“

Veškeré fotbalové přenosy jsou 
vysílané v  HD kvalitě a  uživatelé 
T-Mobile TV si je mohou užít plně 
lokalizované s českým a slovenským 
komentářem, zápasovými studii 
i  dalším doplňujícím obsahem. Ve 
vysílacím programu budou zahrnuty 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meteosource.weather.forecast.local.radar
https://www.t-mobile.cz/t-mobile-tv-sport


Kdo chce opici, musí mít na banány. Tahle 
věta do nedávna platila v případě výkon-
ných vozů s  vysokou spotřebou paliva. 
V dohledné budoucnosti se ale může leh-
ce transformovat. V německé automobil-
ce BMW přišli s  tím, že budou prodávat 
plně vybavené vozy za standardní ceny. 
Díky tomu by se mohla zrychlit výroba 
a pravděpodobně bude levnější. Zákazník 
ale neušetří, spíše naopak. Sice si koupí 
plně vybavený vůz, ovšem prémiová vý-
bava bude uzamčena a odemknout půjde 
skrz mikrotransakce. V Mnichově se nej-
spíš inspirovali u bezplatných her, zejmé-
na u těch pro mobily.

Novou taktiku zkouší BMW v  Jižní 
Koreji. Mimo jiné prodává funkci vyhří-
vaných sedadel za 18 dolarů (v přepočtu 
430 Kč) měsíčně, předplatné na rok sto-

jí 180 dolarů (4300 Kč), na tři roky 300 
dolarů (7200 Kč) nebo si můžete zapla-
tit neomezený přístup za 415 dolarů (10 
000 Kč). Podobně je to s  automatickými 
dálkovými světly, vyhřívaným volantem 
nebo adaptivním tempomatem, zatímco 
falešný zvuk motoru z reproduktoru auta 
je možné koupit pouze natrvalo za 138 
dolarů (3300 Kč). Vše probíhá vzduchem, 
aniž by bylo nutné navštívit servis kvůli 
instalaci nového softwaru.

Bude zajímavé sledovat, kam až 
BMW zajde. Představitelé značky mají 
jistě v  paměti negativní humbuk, který 
v roce 2019 způsobilo předplatné služby 
Apple CarPlay, které za 80 dolarů (2000 
Kč) ročně umožnilo bezdrátové spojení 
telefonu s obrazovkou a audiosystémem 
vozidla.

N O V I N K Y

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

V BMW SE INSPIROVALI 
U BEZPLATNÝCH HER

A14

TIKTOK CHCE BÝT VŠÍM

SVĚT SE ZBLÁZNIL

MUSKOVY VELETOČE

Platformy YouTube, Instagram i  Fa-
cebook začaly napodobovat TikTok 
v krátkých videích, neměly by ale za-
pomínat na své hlavní účely, které Tik-
Tok pomalu, ale jistě dohání. Mobilní 

aplikace a sociální síť vyvíjená čínskou společností 
ByteDance, s kterou mají americké úřady problémy 
a upozorňují na možné sledování uživatelů čínskou 
vládou, se totiž začíná zaměřovat na delší videa. 
Svým tvůrcům umožnila vytvářet až desetiminuto-
vá videa a stále přemýšlí o nových způsobech, jak 
obohatit zážitek z TikToku.

Dohledná budoucnost bude u  TikToku dle 
všeho spojena s  menšími hrami v  aplikaci a  stre-
amováním hudby. Uživatelé mají v současné době 
přístup k  11 minihrám, seznam se ale postupně 
rozrůstá a  nabízí například Basketball FRVR, kde 

házíte basketbalový míč do koše pomocí pohybu 
prstů. Celá záležitost je ale ošemetná v tom, že hry 
si můžete zahrát pouze přes odkaz ve videích. Stačí 
tedy vytvořit video a dát do něj odkaz na vybraný 
titul. Možná takhle TikTok testuje, zda lidé začnou 
vytvářet zajímavý obsah z her.

Kromě krátkých zábavných videích má Tik-
Tok obrovský vliv na hudební trh. V  ByteDance 
toho chtějí zřejmě využít a nejspíš ještě více kon-
kurovat Spotify a  Apple Music. Vypovídá o  tom 
registrace ochranné známky pro TikTok Mu-
sic u  amerického úřadu pro patenty a  ochranné 
známky. Už na začátku roku 2020 byla v  Indii, 
Brazílii a  Indonésii spuštěna aplikace Resso se 
streamováním hudby. TikTok Music tak může být 
alternativou k této aplikaci, která bude rozšířena 
do celého světa.

APPLE CHCE VÍCE PENĚZ!

VYBÍRÁME NEJBLÁZNIVĚJŠÍ UDÁLOSTI MODERNÍ DOBY! 

Zaměstnanci Twitteru si v  poslední 
době musejí připadat jako na šílené 
horské dráze. Když se vzpamatova-
li z  toho, že sociální síť koupí Elon 
Musk za 44 miliard dolarů (bilion 
korun), tak se museli ptát sami sebe, 
zda nejbohatší muž světa bude dál in-
vestovat do platformy. Obavy prame-
nily z  videorozhovoru, kde naznačil 
propouštění z  důvodu nákladů, které 
převyšují příjmy Twitteru. Potom ale 
Musk z nákupu vycouval kvůli tomu, 
že sociální síť nemá mít dříve uvá-
děných 5 % falešných účtů, ale 10 %. 
Firma Twitter pochopitelně trvá na 
dodržení dohody a hrozí pokutou, jež 
je dle smlouvy jedna miliarda dolarů, 
zatímco Musk by rád jednal o  ceně 
a dohodl se na slevě.

Nutno poznamenat, že jako na 
houpačce se občas cítí i zaměstnanci 
automobilky Tesla. I u té Musk občas 
vyvádí psí kusy a  jeden den avizuje 
propouštění, zatímco druhý den je 
podle něj vše zalité sluncem.

Anglický fotbalový klub Manchester City se pouští do 
experimentu se sledováním biometrických údajů svých 
fanoušků. Tým ve spolupráci se společností Cisco vytvá-
ří chytré klubové šály s  biosenzorem, který zaznamená 
emoce fanoušků na stadionech. Šála je vybavena sen-
zorem EmotiBit a  funguje podobně jako chytré hodinky, 
sledovat bude úroveň stresu prostřednictvím srdečního 
tepu a tím vyhodnocovat emocionální reakce na fotbalo-
vý zápas. Jeden by řekl, že jsou diváci šťastní, když se 
jejich týmu daří, zatímco při promarněných šancích jim 
roste tep a ze sedaček se zvedají při drtivé porážce. Mož-
ná ale Manchester City přijde na něco jiného. Pro vybrané 
fanoušky bude šála k dispozici letos, pro všechny zájem-
ce v příští sezóně.

FOTBALOVÁ ŠÁLA JAKO 
CHYTRÉ HODINKY
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Chybějící nabíječka v  balení iPhonu a  předražené 
hadříky na vyčištění displeje jsou dvě věci, díky 
nimž společnost Apple v  poslední době vydělala 
více peněz. Před představením iPhonu 14 se v  zá-
kulisí neoficiálně mluví nejen o  zdražení produk-
tů z  důvodů inflace a  vzrůstajících cen materiálů 
a přepravy, ale také o větším množství reklam v na-
tivních aplikacích a v App Store.

Z reklam v iPhonech má Apple v současné době 
tržby okolo 4 miliard dolarů ročně. Cílem je tuhle 
cifru minimálně zdvojnásobit, nejlépe ztrojnásobit. 
To bude mít za následek, že se reklamy budou ob-
jevovat všude možně. Narazit na ně bude prý mož-
né v Mapách, kde vám při vyhledávání restaurace 
nebo ubytování bude telefon nejprve doporučovat 
podniky, které si zaplatily reklamu. Další na řadě 

jsou nativní aplikace, například Knihy a Podcasty.
Firma hodlá reklamy začlenit tak, aby uživa-

tele moc nerušily, ale současně bylo poznat, že jde 
o placený obsah, třeba u doporučení nějaké digitál-
ní knihy. Stejná strategie panuje v  případě Apple 
News a App Store. U digitálního obchodu můžeme 
pozorovat změny již nyní, vydavatelé a vývojáři si 
nově mohou koupit prostor na úvodní stránce App 
Store, aby jejich novinka byla více vidět. Dříve bylo 
možné si zaplatit za lepší zobrazení ve vyhledává-
ní aplikací. Uvidíme, jaké změny z pohledu reklam 
přinese iOS 16.

Pokud po této informaci máte chuť přesedlat 
z iPhonu na nějaký telefon s Androidem, tak věřte, 
že i Google ve svých bezplatných aplikacích prodá-
vá reklamní prostor.

Společnost Meta, která provozuje Facebook, Messenger, 
Instagram, WhatsApp a Oculus, svou budoucnost spojuje 
s metaverzem. Ambiciózní projekt má podle Marka Zuc-
kerberga, zakladatele a generálního ředitele firmy, během 
příštího desetiletí používat až miliarda lidí a společně se 
ve virtuálním prostředí bavit, pracovat, vzdělávat se, vy-
tvářet nový obsah a nakupovat virtuální předměty. A jak 
se zdá, tak od nákupu virtuálních předmětů si společnost 
slibuje velké zisky, které budou pramenit z Meta Avatars 
Store. V něm najdete značkové oblečení a zboží pro vaše 
avatary, aby virtuální postavičky v metaverzu vypadaly 
k světu a nemuseli jste se za ně stydět.

„Lidé se částečně vyjadřují tím, co nosí,“ řekl Mark 
Zuckerberg a představil špičkové módní značky, jako jsou 
Balenciaga, Prada nebo Thom Browne. Oblečení a  další 
věci do virtuálního šatníku se prodávají už nyní od tří do 
devíti dolarů (72 až 215 Kč). Takto upravené avatary bude 
poté možné použít na platformách Facebook, Messenger 
a Instagram.

Pokud byste i vy měli zájem o luxusní outfity, mikiny 
s logem známých značek a další předměty, tak si budete 
muset ještě počkat. Meta Avatars Store je zatím spuštěn 
pouze v USA, Kanadě, Thajsku a Mexiku.

ZNAČKOVÉ OBLEČENÍ 
PRO VAŠE AVATARY
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HERNÍ SMS

Z  úchvatného dinosauřího světa jste si 
v  posledních letech mohli na počítačích 
a konzolích zahrát povedenou strategii Ju-
rassic World Evolution, kde máte za úkol 
vybudovat a řídit vlastní park s úchvatný-

mi prehistorickými tvory. Novinka Jurassic World Primal 
Ops je oproti tomu taktické akční dobrodružství pro chyt-
ré telefony.

V  této hře máte za úkol zachránit dinosaury před 
pytláky, žoldáky a vědci. S přesilou v různorodých oblas-
tech nebudete bojovat sami, k  dispozici máte dinosaury 
s  odlišnými schopnostmi, které se budou hodit. Na misi 
si vždy můžete vzít tři dinosaury, je dobré nad výběrem 

přemýšlet, protože menší dinosauři jsou rychlejší a hodí 
se k  zneškodnění nepřátel, zatímco ti větší jsou silnější, 
odolnější a dokážou vám probourat cestu, například skrz 
dřevěný plot, auta atd. Na druhou stranu jsou pomalejší.

V příběhovém režimu najdete tři akty, každý z nich 
má několik kapitol a úkolů. Ty zahrnují stopování pytlá-
ků, osvobozování zajatých dinosaurů a  záchranu tvorů 
před vědci, kteří na nich chtějí experimentovat. Zabavit 
vás mají různé události, denní úkoly a touha po odemčení 
dalších úspěchů. V případě událostí si dávejte pozor, při-
nášejí obtížné souboje s bossy, ale také sběr DNA.

Android | iOS (zdarma)

Taktická akční série The 
Division se příští rok podívá 
na Android a iOS jako 
bezplatná hra The Division 
Resurgence. Také se bude 
odehrávat v New Yorku, kde 
budete čelit krizi po epidemii 
nebezpečného viru a v kůži 
speciálních agentů chránit 
civilisty. Podívejte se na 
trailer.

Bývalí vývojáři úspěšného 
karetního titulu Hearthstone 
se pochlubili novou karetní 
hrou Marvel Snap, která, jak 
název napovídá, nabídne na 
mobilech souboje známých 
superhrdinů a padouchů.

Studio CD Projekt RED 
připravilo pokračování 
Gwentu, ovšem s velkým 
rozdílem: GWENT: Rogue 
Mage kombinuje strategii, 
budování a výzvy do jednoho 
herního zážitku. Odehrává 
se stovky let před slavnou 
trilogií Zaklínač. Titul koupíte 
na Google Play a App Store za 
249 Kč.

Studio Niantic u Pokémon 
GO napravuje jednu velkou 
křivdu, kterou pociťovali hráči 
žijící mimo velkoměsta. Nový 
bezplatný předmět Daily 
Adventure vám na 15 minut 
denně přivede Pokémony, 
včetně těch, kteří se běžně 
ve volné přírodě nevyskytují. 
Abyste předmět mohli 
využívat, musíte se hýbat.

Věděli jste, že Fall Guys 
mají mobilní klon? Jmenuje 
se Stumble Guys a jen na 
Google Play má přes 100 
milionů stažení. Dostupný je 
také na App Store.

Trvalo to dlouho, ale po sedmi letech od pů-
vodního vydání na počítače si můžeme dnes 
už pomalu kultovní hru Papers, Please zahrát 
na chytrých telefonech a tabletech s operač-
ními systémy Android a iOS. Dobrou zprávou 

je, že jde o téměř totožný titul. Jeho autor, nezávislý vývo-
jář Lucas Pope, akorát upravil uživatelské rozhraní, aby 
vše bylo na menších displejích hezky vidět, a hlavně bylo 
čitelné. Z toho důvodu je možné Papers, Please hrát pouze 
v režimu na výšku. Pokud máte moderní skládací telefon, 
například Samsung Galaxy Fold, Pope vtipně poznamená-
vá, že hra nebyla na těchto zařízeních testována a je si „jistý, 
že se nějakým okouzlujícím způsobem rozbije“.

Po sedmi letech tady tedy máme z hlediska hratelnosti 
stejný titul, dystopické drama, v němž se vžijete do imig-
račního úředníka, budete kontrolovat doklady a rozhodo-
vat o tom, kdo může vstoupit do fiktivní socialistické země 
Arstotzka. Mezi davy přistěhovalců a návštěvníků hleda-
jících práci se skrývají pašeráci, špioni a teroristé. Vy na 
základě dokladů poskytnutých cestujícími a primitivního 
systému s kontrolami, prohlídkami a otisky prstů musíte 
rozhodnout, kdo může do Arstotzky vstoupit a  kdo bude 
odmítnut nebo zatčen.

Čím rychleji budete svou práci plnit, tím více peněz 
získáte. Na druhou stranu, když se do země dostane ně-
kdo, kdo nemá, tak to pocítíte na výplatě, která je životně 
důležitá pro rodinu hlavního hrdiny. Navíc postupem času 
se pokyny pro kontrolu přistěhovalců stále více zpřísňují 

HIT PAPERS, PLEASE 
DORAZIL NA MOBILY

Jednou to vyjde, jindy ne. Tak by se dalo 
dívat na hry v rozšířené realitě (zkratka 
AR) od studia Niantic. Pokémon GO je hi-
tem i šest let po spuštění, zatímco titul 
Harry Potter: Wizards Unite byl vypnut 

začátkem letošního roku, necelé tři roky po spuštění. 
Pikmin Bloom mají zase dobré hodnocení, přes mili-
on stažení na Google Play, ale moc se o tomto projek-
tu nemluví. Místo toho se mluví o chystané hře NBA 
All-World, která je určena nejen fanouškům basketba-
lu. Opět využívá principy dobře známé z Pokémon GO 
a  dalších AR her. Jen místo známých zvířátek nebo 
roztodivných tvorů budete sbírat hvězdné hráče NBA, 
vylepšovat je a upravovat pomocí předmětů získaných 
při návštěvách skutečných míst kolem sebe a utkávat 
se s ostatními hráči v zápasech jeden na jednoho na 
hřištích ve svém okolí a na dalších místech.

NBA All-World má využívat databázi stovek tisíc 
reálných hřišť a dalších míst, kde se basketbal hraje. 
Od věci nebude navštívit obchody se sportovními po-
třebami a další místa spojena s tímto sportem. Vše má 
být přitom určeno nejen zapáleným hráčům, ale i těm 
příležitostným. Tedy lidem, co nesedí u  hry hodiny 
denně, ale chtějí si jednou za čas nějakou zapnout ve 
svém telefonu/tabletu. Teď už chybí jen datum, kdy 
bude hra spuštěna.

Android | iOS (zdarma)

Světelné meče nechte ještě v klidu odpočí-
vat. Pro fanoušky Hvězdných válek máme 
totiž špatnou zprávu. Odklady se nevyhý-
bají ani mobilním titulům a  z  plánované-
ho letošního globálního spuštění hry Star 

Wars: Hunters nic nebude. S  arénovou bojovkou máme 
počítač až v  roce 2023, bude zdarma dostupná pro An-
droid, iOS a konzoli Nintendo Switch.

Společnost Zynga se v  oficiálním vyjádření omlu-
vila fanouškům s  tím, že vývojáři neúnavně pracují na 
tom, aby dosáhli stanovené vize. „Naší ambicí je vytvořit 
kompetitivní hru v bojové aréně, jež bude bavit po mnoho 
let. Abychom zajistili splnění vysokých nároků, rozhodli 
jsme se odložit celosvětové uvedení Star Wars: Hunters 
na rok 2023. Chápeme, že zpoždění hry je frustrující, nic-
méně naší hlavní prioritou je zajistit, aby hráči měli co 
nejlepší zážitek,“ dodává firma.

My celému tvůrčímu týmu držíme palce. Pojďme si 
čekání zkrátit alespoň menším připomenutím toho, co 
má hra Star Wars: Hunters nabídnout. Odehrávat se bude 
v období po pádu galaktického Impéria a pochlubí se no-
vou sadu postav, včetně lovců odměn, hrdinů z řad rebelů 
i  imperiálních stormtrooperů. S těmito a dalšími budete 
bojovat v arénách, které jsou inspirované ikonickými lo-
kacemi z Hvězdných válek.

Android | iOS (zdarma)

ČEKÁNÍ NA STAR WARS: 
HUNTERS BUDE DELŠÍ

Válečná strategie Iron 
Marines v pokračování 
nazvaném Iron Marines 
Invasion nabídne objevování 
a dobývání světů v hlubokém 
vesmíru. Zůstává ale otázkou, 
kdy vyjde. Původní hra má 
uživatelské hodnocení 4,8 
z 5.

Pokud už máte dost střílení 
a jiných herních žánrů, 
tak během září vyjde 
odpočinkový logický 
titul Railbound. V něm 
budete opravovat vlakové 
spoje, aby se vagónky 
s mašinkou dostaly domů. 
Připraveno bude přes 100 
hádanek ve vizuálním stylu 
inspirovaným komiksy.

EA chtějí vrátit 
skateboardingovou sérii 
Skate nejen na konzole a PC, 
ale také na mobily. Ve všech 
verzí půjde o bezplatný titul. 
Vydání je ale v nedohledu.

Masivní aktualizace 1.5 
pro mobilní verze Stardew 
Valley je v plánu na konec 
roku. Těšit se můžete na nový 
obsah po dohrání hry, na 
možnost přesouvat postele 
nebo na nové farmy na pláži.

Oznámena byla zajímavě 
vypadající hra na hrdiny 
Bound by Blades, jež se 
zaměřuje na jedinečný 
boj a epické bitvy s bossy. 
Po jejich poražení získáte 
nejrůznější kořist, abyste 
si vyrobili lepší zbraně 
a vybavení. Podívejte se na 
trailer.

HERNÍ SMS

ZÁCHRANA DINOSAURŮ 
V JURASSIC WORLD PRIMAL OPS

VYMĚNÍTE POKÉMONY 
ZA HRÁČE NBA?

a jsou složitější. Tím se postupně zvyšuje laťka obtížnos-
ti a v důsledku některých těžkých morálních rozhodnutí, 
které přináší příběh, je hra mnohem hlubší, než se na první 
pohled zdá. Vychutnáte si ji ale pouze za předpokladu, že 
umíte dobře anglicky.

Pokud vlastníte starší verzi pro iPad, tak novou verzi 
pro iPhone stáhnete zdarma. Ostatní zaplatí xx.

Android (119,99 Kč) | iOS (129 Kč)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bhvr.jurassic
https://apps.apple.com/cz/app/jurassic-world-primal-ops/id1524888103
https://www.youtube.com/watch?v=TKzv89H54Jg&ab_channel=Ubisoft
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdprojekt.origins
https://apps.apple.com/cz/app/gwent-rogue-mage/id1574504250
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kitkagames.fallbuddies
https://apps.apple.com/cz/app/stumble-guys/id1541153375
https://www.applikace.cz/hra-5949-v-logicke-hre-railbound-zaziji-vase-mozkove-zavity-mensi-teror
https://www.youtube.com/watch?v=lxcGJDsvyGs&ab_channel=AssembleEntertainment
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llc3909.papersplease
https://apps.apple.com/cz/app/papers-please/id935216956?l=cs
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Text
Adam Kurfürst

Společnost Apple neustále vyvíjí nové 
a  nové verze svého operačního systému 
pro iPhony. Některé jsou na novinky bo-
haté, jiné bohužel chudší. Šestnáctá verze 
iOS, která byla představena na vývojářské 
konferenci WWDC 2022, má ale rozhodně 
co nabídnout. Ať už jsou to designová vy-
lepšení nebo další funkce. Nyní je ve fázi 
testování a  očekává se, že dostupná bude 
někdy s příchodem iPhonu 14, což má být, 
dle spekulací, začátek září.

Zamykací obrazovka
Začněme hezky zostra. To, co přijde v iOS 16, 
má být dosud největší aktualizací zamyka-
cí obrazovky. Spousta z nás se jistě shodne 
na tom, že tato část rozhraní telefonu vypa-
dala občas nudně. Přidány proto byly nové 
možnosti, jak si ji zpestřit a zároveň chytře 
využít. Nově můžete zamykací obrazovku 
obohatit o widgety neboli okénka, která za-
jišťují rychlý přístup k těm nejužitečnějším 
informacím. Dokáží vám třeba připomenout 
důležitou schůzku nebo ukázat, jaké bude 
počasí. Pohrát si rovněž můžete se samot-
nou tapetou, a  to díky editoru se širokou 
škálou možností. Možné je tak vytvořit třeba 
pozadí plné zvířecích emotikonů a různých 
odstínů fialové barvy. Upravit lze i  vzhled 
hodin. iOS 16 vám dovolí vytvořit vícero za-

mykacích obrazovek, jež následně můžete 
střídat dle nálady.

Zprávy
Majitelé iPhonů prahli po nových funkcích 
pro Zprávy, Apple tedy neváhal a chtěné vy-
chytávky v iOS 16 dodal. Nově tedy lze zprá-
vu do 15 minut od odeslání upravit, příjemci 
však uvidí spis změn. Pokud někomu pošle-
te svou šílenou fotografii nebo jinou zprávu 
omylem, budete ji moci do dvou minut od-
stranit. K  tomu je však nutné doufat, že si 
ji adresát už nestihl zobrazit nebo dokonce 
uložit. Pokud se později rozmyslíte, může-
te smazaný obsah vrátit zpět. Zajímavě zní 
funkce SharePlay, která umožní společné 
sledování sportovních přenosů, seriálů nebo 
jiného obsahu přímo ve Zprávách.

Mapy
Novou vychytávku v  Mapách ocení spíše 
řidiči. Přestože mapy od konkurenčního 
Google umí do jedné trasy zahrnout několik 
zastávek už mnoho let, v Mapách Apple jste 
tuto užitečnou funkci doteď nenašli. Nyní 
už konečně můžete naplánovat cestu a při-
dat do ní až 15 míst, kde si odpočinete nebo 
prozkoumáte okolí. Pokud neřídíte, řekněte 
o této možnosti alespoň přátelům, kteří jsou 
ve vozidle jako doma.

Sdílené album
Pokud často sdílíte zážitky zaznamenané 
na fotoaparát telefonu se svou rodinou nebo 
přáteli, tak zbystřete. iOS 16 vám totiž umož-
ní vytvořit oddělené album ve službě iCloud, 
do něhož můžete udělit přístup až pěti dal-
ším lidem. Všichni následně mohou nahrá-
vat fotografie nebo k  nim přidat popisek. 
Obsah, který se do alba vloží, lze vybrat na 
základě data vytvoření či osob, jež se v něm 
nachází. Využít lze i chytrých funkcí fotoa-
parátu, obrázky se z něj mohou do sdíleného 
alba poslat už při pořízení.

Dětské účty
Pokud má vaše dítě přístup k  elektronic-
kým zařízením, je dobré zvážit rodičovskou 
ochranu. Nebo alespoň tedy v  případě, že 
nemůžete permanentně kontrolovat, co na 
telefonu zrovna dělá. V iOS 16 můžete svým 
ratolestem nastavit speciální účet, který jim 
dovolí přístup pouze k obsahu, jenž odpoví-
dá zadanému věku. Nechybí ani hlídání času 
u obrazovky nebo sdílení polohy.

Fitness
Mít přehled o  své fyzické kondici je pro 
spoustu uživatelů důležité. Aplikace Fitne-
ss, která toto umožňuje, dosud fungovala 
pouze v  případě propojení s  chytrými ho-

IOS 16
dinkami Apple Watch. Nyní ale bude váš 
iPhone v měření samostatný, díky svým 
senzorům dokáže monitorovat třeba po-
čet kroků. Nabízí se rovněž propojení se 
sportovními aplikacemi třetích stran, 
abyste měli vše na jednom místě.

Siri
Hlasová asistentka Siri je jednou z neji-
koničtějších funkcí systému iOS. Pomocí 
hlasových příkazů dokáže číst nebo po-
sílat SMSky, překládat konverzace nebo 
řešit matematické úlohy. Nově umí ukon-
čovat hovory FaceTime, ovládat chytrou 
domácnost i  bez internetu a  také vám 
vysvětlí, jak fungují některé aplikace, po-
kud jste se s nimi ještě neseznámili.

Umělá inteligence
Používání chytrých zařízení v  posled-
ní době čím dál více usnadňuje umělá 
inteligence, zkráceně AI. Byla by velká 
škoda, kdyby nebyla v iOS 16 využita pro 
nové vychytávky. Text z  videa, který je 
psán v angličtině nebo jiném vybraném 
jazyce (čeština bohužel schází), bude 
možné kopírovat, překládat nebo sdílet. 
Nebude nutné nic složitě opisovat, po-
stačí jen jedno kliknutí! Podobně můžete 
pracovat i s různými nápisy ve světě ko-
lem, a  to přes aplikaci fotoaparát. Třeba 
poznámky na papíře je díky tomu snadné 
digitalizovat. Umělou inteligenci využi-
jete i k odstranění pozadí obrázku, fotku 
luxusního auta tak můžete kamarádům 
poslat i bez kolemjdoucích za ním.

5 ÚŽASNÝCH SKRYTÝCH 
FUNKCÍ

P O D L

PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ

• iPhone 8 a 8 Plus
• iPhone X
• iPhone SE (2020)
• iPhone XS a XS Max
• iPhone XR
• iPhone 11, 11 Pro a 11 Pro Max
• iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro  

a 12 Pro Max
• iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro  

a 13 Pro Max
• série iPhone 14 (zatím nevydaná)

U P O U

PŘINÁŠÍME VÝBĚR TĚCH NEJLEPŠÍCH 
VYCHYTÁVEK V NOVÉ VERZI OPERAČNÍHO 
SYSTÉMU PRO IPHONY.
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Text
Redakce

CO JE NOVÉHO 
V MAGENTA EXPERIENCE 
CENTER 

P O Z V Á N K A

Magenta Experience Center, 
OC Arkády Pankrác

FB.com
/MagentaExperienceCenter

magentaexperience.cz instagram.com/
magentaexperiencecenter

youtube.com/
user/tmobilecz

NEDĚLEJTE 
ZBYTEČNÉ CHYBY

Ve spolupráci s profíky z esport týmu Inside 
Games pro vás máme ještě novou edukační 
sérii videí Rosteme s esportem, kde se 
podíváme na to, jak se má u počítače správně 
sedět, že je potřeba nezanedbávat fyzickou 
přípravu a také dodržovat kvalitní stravu.

Zabrousíme také k tomu, jak si správně 
nastavit denní režim, povinnosti v běžném 
životě a jak je skloubit s hraním. Celá série by 
měla pomoci mladým hráčům počítačových 
her, aby trávili čas u počítače efektivně 
a rozvíjeli své herní zkušenosti.

V Magenta Experience Center si každý najde to své. 
Programy, kurzy a workshopy cílí na malé i velké.

První červencový týden se v Magenta Experi-
ence Centru uskutečnil první esport kemp Lea-
gue of Legends na území České republiky. Čím 
vším si měli možnost hráči projít se zkušeným 
trenérem Lukášem „Stealshotem“ Hlavatým 
z  týmu Inside Games během komplexního 
5denního programu a jak kemp hodnotili?

„Od esport kempu jsem si sliboval, že bych 
se chtěl naučit něco nového do hry League of 
Legends, protože mi přišlo, že už jsem na stej-
né úrovni delší dobu a chtěl jsem mít nějakou 
jako jiskru a motivaci se zlepšovat,“ říká jeden 
z těch, co letní kemp absolvovali.

Že byla jeho představa splněna, tak to do-
kládají slova druhého mladého a ambiciózní-
ho hráče League of Legends. „Vůbec jsme se 
nenudili. Pořád jsme něco dělali, pořád jsme 
se učinili něco nového. Vždycky jsme dali jed-
nu hru a v té jsme zužitkovali to, co nám kouč 
řekl.“

 ROSTEME 
 S ESPORTEM 
 V MAGENTA 
 EXPERIENCE 
 CENTRU 

Hráči se tedy naučili, jak se poučit ze svých chyb, jak si nastavit mindset 
a nehroutit se z proher. Už vědí, že k dobrým výsledkům jim pomůže, když 
se před hrou rozhýbou. Pro úspěch je ale nutné mnohem víc, včetně bohaté 
a zdravé stravy, která pro ně byla na esport kempu připravena. Kromě žaludku 
není radno podcenit ruce. Na přednášce o ergoterapii, prevence před zánětem 
karpálních tunelů, zjistili, jak si rozehřát ruce před hraním.

„Postup není o tom, že vyhrávám a vyhrávám. Postup je o tom, že musím 
prohrát, abych se něco naučil,“ přidává své nově nabité vědomosti další na-
dšený hráč League of Legends. Neméně důležité pro všechny na kempu byly 
sólo bloky se zaměřením na analýzu chyb hráčů a individuální coaching.

Nestihli jste první esport kemp? Nevadí. Sledujte nás na sociálních sítích, 
protože už nyní pro vás plánujeme podzimní pokračování.

http://FB.com/MagentaExperienceCenter
http://FB.com/MagentaExperienceCenter
http://magentaexperience.cz
http://instagram.com/magentaexperiencecenter
http://instagram.com/magentaexperiencecenter
http://youtube.com/ user/tmobilecz
http://youtube.com/ user/tmobilecz
https://www.instagram.com/reel/CfZH2QcAztY/
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P O Z V Á N K A

 KLIK PRO KLID 

Prolomená hesla, podvodné hovory 
a zprávy, falešné inzeráty. V prvních pěti 
měsících letošního roku zaznamenala 
Policie ČR více než 7000 online podvodů, 
o pouhé dva tisíce méně než za celý rok 
2021. Na rostoucí aktivitu kyberzločinců 
nyní reaguje nový preventivní projekt 
Klik pro klid, který zaštiťuje T-Mobile ve 
spolupráci s  Policií ČR a  Ministerstvem 
vnitra.

Cílem projektu Klik pro klid je upo-
zornit na nejčastější typy podvodných 

jednání a pomoci ochránit a edukovat in-
ternetové uživatele v době, kdy jsou útoky 
stále častější a především sofistikovaněj-
ší. Projekt se zaměřuje především na se-
niory, kteří se stávají obětí útoků nejčas-
těji, a upozorňuje na konkrétní zločiny, se 
kterými se mohou setkat – ať už jde o pod-
vodné mobilní platby, reverzní inzertní 
podvody či pokusy o prolomení hesla.

„Z  pozice poskytovatele mobilních 
služeb vnímáme jako svou povinnost 
podílet se na osvětě v oblasti internetové 

T-Mobile ve spolupráci s Policií ČR a Ministerstvem vnitra 
spouští projekt zaměřený na bezpečné užívání internetu

Magenta Experience Center, 
OC Arkády Pankrác

FB.com
/MagentaExperienceCenter

magentaexperience.cz instagram.com/
magentaexperiencecenter

youtube.com/
user/tmobilecz

 PREVENCE

Kyberprostor i internet je obtížně 
předvídatelné prostředí, nevíme 
a nevidíme na druhou stranu – kdo zde 
stojí, jaký je jeho cíl a záměr. Proto je 
důležité být obezřetní!

Jak by mělo správné heslo vypadat?
• Nepoužívejte jako heslo své jméno, 

datum narození nebo obvyklé 
kombinace typu 12345.

• Heslo zkombinujte z písmen, čísel 
i speciálních znaků – některé 
služby vám silné heslo umí 
navrhnout.

• Heslo NIKDY NIKOMU nesdělujte, 
nenechávejte ho napsané 
u dokladů nebo v peněžence.
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KDYŽ ZJISTÍME, 
ŽE 12345 NEBYLO 

O NIC BEZPEČNĚJŠÍ 
HESLO NEŽ 1234 - 

JOHAN MÁDR
bezpečnosti. Jako mobilní operátor se pro-
střednictvím svých zákazníků často setká-
váme s případy podvodného jednání, a proto 
vítáme zapojení do projektu, který pomůže 
chránit a  vzdělávat internetové uživatele 
všech věkových kategorií,“ doplňuje Jakub 
Ludvík, manažer korporátní bezpečnosti 
v T-Mobile.

Součástí projektu Klik pro klid je vlastní 
microsite, kde uživatelé naleznou bezpeč-
nostní desatero, tipy, jak se na internetu 
pohybovat bezpečně, a  konkrétní příklady 
z  praxe reálných podvodů. Projekt podpoří 
také kampaň na sociálních sítích a  další 
video obsah určený k  osvětě na veřejných 
místech, jakými jsou například čekárny 
u  lékařů nebo veřejné knihovny, doplně-
ný informačními letáky. První fázi projek-
tu odstartovaly dvě edukační přednášky 
v Magenta Experience Center, které proběh-
ly v dubnu a červnu a zaměřily se na bez-
pečnost hesel a mobilní platby. I v Magenta 
Experience Centru se věnujeme vzdělává-
ní na téma bezpečnosti na internetu nejen 
skupinám seniorů, ale i základním školám. 
Na tyto workshopy se může zaregistrovat 
každá základní škola, na ty veřejné kdo-
koliv, kdo má o  dané téma zájem. Od října 
2021 tak prošlo našimi vzdělávacími pro-
gramy přes 1.700 dětí.

http://FB.com/MagentaExperienceCenter
http://FB.com/MagentaExperienceCenter
http://magentaexperience.cz
http://instagram.com/magentaexperiencecenter
http://instagram.com/magentaexperiencecenter
http://youtube.com/ user/tmobilecz
http://youtube.com/ user/tmobilecz
https://www.t-mobile.cz/microsites/klik-pro-klid/index.html#bezpecnostni-desatero-1
https://www.t-mobile.cz/microsites/klik-pro-klid/index.html#bezpecnostni-desatero-1
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T É M A

EVOLUCE 
SIM KARET

V dnešní době se každý z nás setkal s pojmem SIM karta. Věděli jste ale, že ta úplně první byla zhruba stejně 
velká jako kreditní karta? A že v současném vrcholu evoluce není větší než drobek od chleba?

Text
Nikola Levová

JAK ŠEL ČAS SE SIM KARTOU

Proč přišla na svět
Před více než dvaceti lety se na světě zača-
lo objevovat více osobních telefonů. Pro je-
jich správnou funkčnost bylo tedy potřeba 
vytvořit takovou věc, která dokázala komu-
nikovat s  ostatními zařízeními napříč ně-
kolika kilometry. A tak se zrodila SIM karta. 
Jednoduchá karta o velikosti dnešní kredit-
ní karty, která v sobě měla zabudovaný čip, 
jenž dokázal přijímat dnes neodmyslitelné 
hovory. Její funkce se v  průběhu let lehce 
měnila, ale jádro zůstalo stejné.

Co je to vůbec zač
Pojďme si nejdříve ujasnit, co to ta SIM 
karta vlastně je. Jedná se o  procesorovou 
čipovou kartu, která má vlastní paměť a  je 
ovládána řídícím programem. Nese v  sobě 
uživatelský účet, číslo zanesené v meziná-
rodní databázi, šifrovací klíč a samozřejmě 
funkční telefonní číslo. Pro lepší zabezpeče-
ní a  jistotu, že se karty nezmocní cizí uži-

vatel a nezneužije ji, má SIM karta ochranu 
v podobě PINu pro osobní účely a PUKu pro 
případné odblokování. 

Jak šel čas
Úplně první karty se do našich končin ne-
dostaly. Ty nesly označení fáze jedna (1FF) 
a byť byly doopravdy obrovských rozměrů, 
moc toho neuměly. Zvládaly pouze přijímat 
hovory a zobrazovat zprávy. Postupem času 
se mobilní zařízení zmenšovala a  velikost 
karet se musela přizpůsobit. Tak vznikly 
menší modely, které dostávaly nové funkce 
jako třeba vlastní paměť pro ukládání SMS 
a kontaktů. Postupem času vznikalo mnoho 
aplikací, které byly dodávány už na samot-
né SIM kartě.

Například T-Mobile nabízí službu Na-
vigator. Ta, po odeslání SMS ve správném 
tvaru na správné číslo, dovede najít třeba 
nejbližší lékárnu. Pomocí mobilní sítě doká-
že rychle najít současnou polohu, lokalizo-

vat nejbližší hledaný objekt a přes textovou 
zprávu vás navede k hledanému místu.

Kam míří budoucnost karet?
Mobily se stále mění a více je kladen důraz 
na kvalitnější, rychlejší a výkonnější systé-
my. V současné době existují i eSIM karty, 
které jsou několikanásobně menší než sou-
časné nano SIM karty. Ptáte se, jak je tedy 
vložíte do telefonu? Nijak.

Tenhle typ karet je totiž rovnou integro-
ván do samotného telefonu a aktivovat jej lze 
pomocí QR kódu, který zařízení nastaví stejně 
jako SIM kartu. Vzniká tak virtuální SIM karta.

Abyste mohli využít tenhle typ karty, 
je potřeba vlastnit zařízení, které už má 
v  sobě eSIM, a  zároveň tuhle funkci musí 
provozovat i operátor mobilní sítě. U nás má 
podporu například T-Mobile. 

Tím ale vývoj nekončí. V současné době 
se pracuje na iSIM, která se bude oproti 
eSIM nacházet přímo na čipsetu telefonu.

ESIM MŮŽETE DO 
SVÉHO MOBILU 

STÁHNOUT POMOCÍ 
APLIKACE MŮJ 

T-MOBILE.

SIM karta

Úplně první SIM karta typu 1FF byla stejně 
velká jako kreditní karta. Vznikla v roce 
1991, kdy se rozrůstala mobilní síť GSM 
a bylo potřeba do ní začlenit i obyčejné lidi 
s mobilními telefony.. Tyhle karty neměly 
a nepotřebovaly dnes dobře známé PINy 
ani PUKy. Dokonce nedisponovaly imple-
mentovanými funkcemi pro psaní texto-
vých zpráv a ani je neukládaly.

miniSIM karta

Rok 1996 byl ve znamení drastického 
zmenšování. Z kreditní karty se rázem 
stala téměř čtyřikrát menší miniSIM 
karta, která se dala velmi snadno vložit do 
většiny telefonů. Psaní a ukládání zpráv je 
u téhle generace karet samozřejmostí.

Tenhle formát se označuje jako 2FF 
a dnes jej dostanete v plastovém nosiči. 
Dále jej je možné vylamovat na ještě menší 
karty. Takzvané 3v1.

mikroSIM

V roce 2003 na trh zamířila ještě o polo-
vinu menší karta. Tenhle typ byl původně 
vyráběn s myšlenkou zpětné kompatibility 
u starších zařízení. Jediným problém byla 
její velikost. Menší formát nedovoloval 
přímý kontakt plošek s kontakty v telefonu. 
Signál proto převádí plastová část karty.

Micro SIM karty jsou třetím tvarovým 
faktorem (3FF).

nanoSIM

Nejmenší vyndavací karta, která je 
nejhojněji využívána všemi zařízeními. 
Nese označení 4FF a světu se představila 
v roce 2012. Kolem čipu se nachází tenký 
plastový okraj, který izoluje čip od zbytku 
zařízení a je záměrně tenčí než předchozí 
typy karet.

Často se nové SIM karty dodávají 
v plastových kartičkách 3v1, které nabízejí 
tři velikosti: 2FF, 3FF a 4FF.

eSIM

V současné době je nejmodernějším typem 
SIM karet. Svou velikostí je ideální do mo-
bilů a menších zařízení, jelikož se nejedná 
o vyndavací plíšek, nýbrž o součástku, 
která se nachází v samotném telefonu. 

Vzniká virtuální SIM karta, která se 
snadno nastavuje, šetří místo v telefonu 
a je ekologičtější. K nám se dostala hlavně 
skrz operátora T-Mobile v roce 2016 a po-
stupně ji využívá více lidí.

iSIM

Tahle karta nabízí stejné funkce jako eSIM. 
Její obrovská výhoda však spočívá v jejím 
umístění. Nachází se totiž na čipsetu 
telefonů, hodinek a dalších zařízení. Pro 
běžného uživatele je tedy složité postřeh-
nout rozdíl, ale pro člověka, který ocení ka-
ždé místo v telefonu navíc, je tahle změna 
velkým skokem.

https://www.t-mobile.cz/muj-t-mobile
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APLIKACE 
V PRAXI

Daylio
Do klasických deníků se vzpo-
mínky a  pocity zapisují, Daylio 

je ale vynikající alternativou pro ty, které 
vymýšlení textů nebaví. Veškeré zážitky 
a informace o aktivitách se totiž zazname-
návají pomocí ikonek. Pro vyjádření toho, 
jak jste se v daný den cítili, použijete sma-
jlíka. Minulost si prohlédnete díky pěkným 
statistikám a kalendáři.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Day One Journal
Ideální volba pro uživatele, kterým 
záleží na podrobných záznamech 

aktivit a  zážitků. Slovně napíšete vše, co 
máte na srdci, využít přitom můžete vše-
lijakých úprav textu. Aplikace se pyšní 

HabitNow
HabitNow je skvělým pomocníkem 
nejen pro organizaci jednorázových 

povinností, ale i pro záznam opakujících se 
zvyklostí. Sledovat můžete podrobné statis-
tiky, které vám s každým splněným úkolem 
vykouzlí úsměv na tváři. Díky rozdělení do 
kategorií snadno rozlišíte pracovní zále-
žitosti od těch volnočasových. Apka vám 
může pomoct i s odvykačkou.
Android (zdarma)

Habitica
Originální způsob, jak spojit povin-
nosti a osobní cíle se zábavou. Plně-

ním úkolů se zvyšuje úroveň vašeho hrdiny 
a  také získáváte mince, za něž si můžete 
zakoupit užitečnou výbavu. Dávejte ale po-

zor, jestliže budete své povinnosti zanedbá-
vat, hrdina utrpí poškození. Proti monstrům 
můžete navíc bojovat i  s  kamarády. Prostě 
zábava.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Microsoft To Do
Jednoduchost, přehlednost, nená-
ročnost. To vše vystihuje úkolníček 

Microsoft To Do. Na rozdíl od některých kon-
kurenčních apek se nemůže pochlubit tak 
širokou škálou funkcí, přesto si jej ale za-
milujete. Součástí je synchronizace s účtem 
Microsoft a kancelářskou sadou Office. Když 
půjdete na nákup, využijte vestavěný ná-
kupní seznam.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

UBYTOVÁNÍ
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ZAPOMÍNÁTE ČASTO NA POVINNOSTI? V TOM PŘÍPADĚ JE NUTNÉ UČINIT ZMĚNU, 
A TO CO NEJRYCHLEJI. ORGANIZACE VŠECH ÚKOLŮ JE JEDNODUŠŠÍ DÍKY MOBILNÍM APLIKACÍM, 
KAŽDÁ Z NICH MÁ PŘITOM NĚCO DO SEBE. PRO SPRÁVU AKCÍ V BUDOUCNOSTI SE ZASE 
HODÍ MÍT KALENDÁŘ. JAKÝ JE ALE NEJLEPŠÍ? NA DOVOLENOU NEBO VYDAŘENÝ VÝLET ZASE 
MŮŽEME ZAVZPOMÍNAT DÍKY DENÍČKŮM.

i uchováváním dat o počasí či poloze, vý-
lety si díky tomu můžete zobrazit na mapě. 
Nechybí ani vkládání fotografií a psát mů-
žete více deníků naráz.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Momento
Zajímavá volba pro ty, jež na so-
ciální sítě zveřejňují velkou část 

ze svých prožitků. Momento totiž dokáže 
vaše příspěvky shromáždit do jednoho 
deníku. K zážitkům si můžete přiřadit ka-
marády, místa, klíčová slova a  samozřej-
mě také poznámky. Jistě vás potěší i pro-
pracované možnosti filtrování, díky nimž 
vždy najdete to, co hledáte.
iOS (zdarma)

DENÍKY

Kalendář Google
Kalendář z  dílny technologického 
giganta Google je snad tou nejjedno-

dušší aplikací, kterou můžete k  organizaci 
budoucnosti využít. Podobně jako úkolní-
ček od Microsoftu je vynikající hlavně díky 
propojení s dalšími aplikacemi, třeba emai-
lovým klientem Gmail. Chválíme i zobrazo-
vání českých státních svátků a  jiných vý-
znamných dnů.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Business Kalendář 2
Tuto aplikaci pro správu více kalen-
dářů současně vřele doporučujeme 

vytíženým uživatelům. Velká tabulka je při-
způsobená rozsáhlému množství událostí. 
Ty rozřazujete do kategorií, oddělit tak od 

sebe můžete třeba pracovní a rodinné akce. 
Jedním kliknutím můžete kategorie zobra-
zit nebo schovat podle toho, co zrovna po-
třebujete vědět.
Android (zdarma)

Microsoft Outlook
Outlook je služba pro odesílání a pří-
jem emailů, my se ale poštou zabý-

vat nebudeme. Součástí aplikace je totiž 
i kalendář, jenž patří k těm nejpřehlednějším 
na scéně. Potěší předpovědi počasí, ikonky 
symbolizující typ aktivity nebo možnost 
označení lidí. Nepovedly se ale upomínky, 
k jedné události lze totiž přiřadit pouze jed-
na.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

KALENDÁŘE

Text
Adam Kurfürst

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.daylio
https://apps.apple.com/cz/app/daylio-den%C3%ADk/id1194023242?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.habitnow&hl=cs&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.habitrpg.android.habitica
https://apps.apple.com/cz/app/habitica-gamified-taskmanager/id994882113?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.todos
https://apps.apple.com/cz/app/microsoft-to-do/id1212616790?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dayoneapp.dayone
https://apps.apple.com/cz/app/day-one-journal/id1044867788
https://apps.apple.com/cz/app/momento-diary-journal/id980592846?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar
https://apps.apple.com/cz/app/google-calendar-get-organised/id909319292
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appgenix.bizcal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://apps.apple.com/cz/app/microsoft-outlook/id951937596?l=cs
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LUMAFUSION

T É M A

Nové telefony dovedou nahrávat do-
konce až v  rozlišení 8K, mají klidně 
i  16 GB operační paměti a  hromadu 
procesorových jader. Člověk si až říká, 
k čemu využít všechen ten výkon? Ke 

hraní další hry ve stylu „spoj tři“ to opravdu nebu-
de. Jeden praktický užitek se ale nabízí – ke střihu 
videa.

Na iPhone máte k dispozici aplikaci iMovie. Po-
kud vám stačí udělat jednoduché video ze tří růz-
ných klipů a  několika fotek, můžete využít jedné 
z předpřipravených šablon a máte vyhráno. Když 
ale máte klipů více nebo jen chcete mít větší vol-
nost – za chvilku si vysvětlíme, o  čem je řeč – je 
třeba sáhnout po profesionální aplikaci, jako je Lu-
maFusion. 

Hned po spuštění aplikace se zobrazí možnost 
vytvořit nový projekt. V  základu není třeba nic 
nastavovat, stačí vybrat název a  projekt vytvořit 
– nastavení se sama upraví podle prvního vlo-
ženého klipu. Komu by to nevyhovovalo, ten si to 
může dodatečně přenastavit. Po vytvoření projektu 
se zobrazí nová obrazovka a  tady přicházejí prv-
ní výhody. U obrazovky si můžete sami určit, které 
prvky chcete vidět. Chcete mít přístup k  importu 
souborů? Necháte si jej otevřený. Chcete zvětšit 
náhledové okno? Žádný problém. Na první pohled 
jsou to maličkosti, které ale jiné aplikace nenabíze-
jí a výrazně usnadňují práci.

Každopádně, zpět k našemu projektu. Do něj si 
můžete vložit vlastní videa, fotky a hudbu. Každý 
jednotlivý klip je možné téměř libovolně upravit. 
Lze jej snadno rozdělit nebo oříznout, a to díky ply-
nulému krokování obrázku za obrázkem. Stejně 
tak je možné klip zaostřit, stačí jen vybrat výcho-
zí stav, v další části videa pak nastavit cílový stav 
a aplikace v průběhu klipu sama postupně ostří do 
požadované finální polohy. Pokud se do záběru do-
stalo něco nechtěného, nejčastěji některý z prstů, 
není problém video trochu zvětšit a tím je oříznout. 
Stejně tak je možné u videa upravit jeho rychlost 
a dodat tak záběrům potřebnou dramatičnost. No-
vinkou jedné z  posledních verzí LumaFusion je 
možnost stabilizace obrazu. Aplikace sama pozná, 
v  jakých směrech dochází k nechtěnému pohybu, 
a obraz vyrovná. Kdo s automatickým výsledkem 
nebude spokojen, ten si sám může vybrat jednu 
z rychlých předvoleb anebo detailně nastavit, kde 
a jak moc obraz stabilizovat.

Jednotlivé klipy je možné spojovat různými 
přechody. Těch je zde hned celá řada a vystačí vět-
šině střihačů. Komu by to ale bylo málo, ten může 
využít efektů a  vytvořit si přechody vlastní. Celé 
video můžete doplnit také o fotografie. Ty je mož-
né snadno vložit z alba nebo je lze pořídit z právě 
upravovaného klipu. Fotkám lze přidávat různé 
efekty, otáčet je, ořezávat nebo přibližovat. Skvělé 
je, že LumaFusion se k fotkám chová jako k videím, 

verzální klipy, které se zase někdy mohou hodit do 
prostřihů. Tohle je však už služba, která se platí na 
měsíční bázi, jak už to u podobných hudebních či 
obrázkových bank bývá.

Poslední částí je pak export, který nabízí oprav-
du široké možnosti od nastavení rozlišení přes po-
čet obrázků až po formát souboru a použitý kodek. 
Exportovat můžete jak do knihovny fotografií, tak 
rovnou na YouTube, Vimeo nebo další úložiště.

Sami jsme při testování zjistili, že když jsme 
v  LumaFusion něco nenašli, tak to často bylo jen 
tím, že jsme špatně hledali. LumaFusion je vel-
mi komplexní aplikace, která si nezadá s  řadou 
programů určených pro stolní počítače. Jedinou 
nevýhodou snad může být cena, která je 779 Kč, 
což ale plně odpovídá kvalitám produktu a  také 
to potvrzuje hodnocení 4,9/5 od více než 20 000 
uživatelů z celého světa. Aplikace je nyní dostup-
ná pouze pro iPhone a iPady, nicméně autoři apky 
nám potvrdili, že ještě do konce roku vyjde také na 
Android.

DALŠÍ VLASTNOSTI

• 6 audio a 6 videostop
• LUT barevné korekce
• Green screen
• Audio pluginy třetích stran
• Audio ekvalizér
• Editace přímo z USB-C
• Šablony pro efekty

STAŇTE SE MISTREM STŘIHU NA MOBILU.

Samostatnou kapitolou je 
práce se zvukem, kterou iMovie 
téměř vůbec neumožňuje. V  Lu-
maFusion je možné z  jednotli-
vých klipů oddělit zvukovou sto-
pu a  s  tou samostatně pracovat. 
Pomocí klíčových bodů určíte, 
kde se zvuk zeslabí, zesílí nebo 
jaký bude mít efekt. To se hodí 
zejména pro klipy, v nichž je tře-
ba potlačit nějaký nahodilý, hla-
sitý a nepříjemný zvuk. 

Když už máme samostatné 
zvukové stopy, můžeme si do 
nich vkládat i vlastní hudbu nebo 
efekty. Ty se opět pomocí pár 
kliknutí importují a  jen prstem 
přesunou do vybrané linky v pro-
jektu. Stejně jako u  videoklipů, 
i  u  audia je možné dělat ořezy, 
vkládat přechody nebo používat 
různé efekty. 

Pokud nemáte vlastní hudbu, 
zvuky či fotky do pozadí, nebo 
pokud vám schází nějaký uni-
verzální záběr, můžete využít 
integrované služby Storyblocks. 
Ta obsahuje stovky hudebních 
skladeb do podkresu, nespočet 
efektů a  fotek, které se hodí na-
příklad k titulkům, ale i celé uni-

I na mobilu 
můžete spravovat 
více obrazových 
a zvukových stop.

Správa projektů je 
přehledná jako na PC.

takže vy jen na časovou osu vložíte jednu nebo 
více fotek, vyberete čas, jak dlouho se mají zobra-
zit, zvolíte začáteční a koncový klíčový bod pro pří-
padné efekty a apka sama všechno vyřeší za vás. 
Vy tak můžete ve videu například plynule přibližo-
vat na obličej na fotce a po dokončení přiblížení po-
mocí přechodu začít zobrazovat další fotku, která 
se postupně otáčí a oddaluje celkový záběr. 

Celé video samozřejmě můžete doplnit o  ti-
tulky. Těch předem připravených není tolik jako 
u  iMovie, na druhou stranu je zde editor s  desít-
kami fontů, kterým je možné doplnit různé barvy, 
obrysy i stínování. Dále jsou k dispozici různé gra-
fické elementy a  hromada automatických efektů, 
takže můžete udělat jakékoliv vlastní titulky, a to 
včetně animací.

https://apps.apple.com/us/app/imovie/id377298193
https://apps.apple.com/cz/app/lumafusion/id1062022008
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WorkOutDoors
Tahle apka je pro všechny sportovce 
nebo i  pravidelné výletníky. Po nain-
stalování aplikace si v  telefonu mů-
žete vybrat z  různých sportů, které 

pravidelně děláte. Najdete tu běhání, jízdu na kole, 
chůzi, lyžování, ale i  HIIT, tanec, silové cvičení 
a hromadu dalších. Celkem jich je čtyřicet.

U  každého sportu je předem připravená sada 
obrazovek, které si můžete nechat ukazovat na 
svých chytrých hodinkách. Třeba u běhu je obra-
zovka s  přehledem, kde najdete čas, vzdálenost, 
srdeční tep, ale i  kadenci běhu, počet spálených 
kalorií a čas na kilometr. V záhlaví u všech obra-
zovek navíc najdete sílu GPS signálu, stav baterie 
a hodiny. Když se prstem přes obrazovku hodinek 
posunete na další stránku, zobrazí se vám infor-
mace k srdečnímu rytmu; zde najdete celkem de-
set údajů – např. aktuální srdeční rytmus, průměr-
ný rytmus, aktuální zónu (aerobní, anaerobní…), 
graf a  další informace. Pro většinu sportů jsou 
obvykle předem připraveny čtyři různé obrazov-
ky se zajímavými údaji. Už to je ohromná spousta 
informací a průběžných statistik. Ale co když je to 
málo? Pak teprve začíná ta pravá zábava, můžete 
si totiž udělat obrazovky vlastní.

Začnete tím, že si vyberete rozmístění prv-
ků – můžete zde mít velkou mapu, menší mapu 
s  řadou informací nebo jen různý počet dlaždic. 
Počet dlaždic se dále mění s tím, jaké si vyberete 
rozložení a  velikost textu. Ve výsledku tak mů-

T I P Y

APKY DO HODINEK 
NAINSTALUJETE 

Z APLIKACE WATCH 
V IPHONU. STAČÍ 
SI JEN VYBRAT ZE 
SEKCE DOSTUPNÉ 

APLIKACE.

žete mít buď jeden jediný velký údaj – například 
čas nebo srdeční tep – nebo až 18 různých údajů. 
Respektive když připočteme i  sílu GPS signálu, 
stav baterie a hodiny, tak máte na obrazovce 21 
údajů, které si sami rozmístíte podle toho, kde je 
chcete mít. A  teď si asi říkáte: To je sice pěkné, 
ale všechny obrazovky nakonec budou vypadat 
stejně, protože víc údajů beztak není k  dispozi-
ci. To byste se ale šeredně spletli. Celkem totiž 
můžete sledovat 435 různých metrik. Třeba jen 
u času si můžete zobrazit 22 různých údajů, jako 
jsou různé mezičasy, čas na kolo, zbývající čas, 
čas pro interval, čas do setmění atd. A podobné je 
to i pro další kategorie, jako je srdeční tep, tempo, 
stoupání, kroky a další.

Aplikace v telefonu i na hodinkách umožňuje 
i  řadu dalších nastavení od barevných schémat 
přes nastavení zón srdečního tepu a připojení ex-
terních senzorů až po položky, které chcete vidět, 
nebo naopak skrýt. Apka stojí 149 Kč a svoji cenu 
si hravě obhájí.

Training Today
Training Today je velice zajímavá 
apka, která vám napoví, jak moc je 
vaše tělo připraveno na trénink, kdy je 
dobré si dát pořádně do těla, kdy si dát 

CHYTRÉ HODINKY OD APPLU TOHO V ZÁKLADU 
UMÍ DOST, A TAK SI MNOHO UŽIVATELŮ UŽ 
NIC DALŠÍHO ANI NEINSTALUJE, COŽ JE PODLE 
NÁS ŠKODA. ROZHODLI JSME SE TO ZMĚNIT 
A DOPORUČIT VÁM NĚKOLIK APLIKACÍ, KTERÉ 
BY NA ŽÁDNÝCH JABLEČNÝCH HODINKÁCH 
NEMĚLY CHYBĚT.

volnější trénink nebo jestli tré-
nink raději úplně vynechat. To 
se hodí zejména proto, abyste si 
nenakládali příliš těžký trénink, 
který by mohl vyústit ve zranění, 
nebo naopak abyste se zbytečně 
nešetřili, když máte potenciál na 
víc.

Tahle apka vyhodnocuje va-
riabilitu srdečního rytmu, na zák-
ladě čehož pomocí inteligentního 
algoritmu počítá připravenost na 
trénink, kterou v  ní najdete jako 
RTT – Readiness to Train. Výsle-
dek je pak interpretován ve velmi 
jednoduché podobě, a  to formou 
čísla a krátkého popisu. Vy se tak 
hned dozvíte, jak si právě stojíte.  

Připravenost na trénink je 
možné mít i  jako kompilaci na 
hodinkách, kde je údaj dostupný 
rovnou na základní obrazovce. 
Pokud vám to bude málo, může-
te si i na hodinkách otevřít pod-
robnější informace, kde uvidíte 
vývoj RTT v  posledních dnech 
a hodinách.

Zajímavé je sledovat, jak se údaj mění v čase. 
Sami jsme apku vyzkoušeli a  musíme říct, že 
množství pociťované energie se opravdu potká-
valo s  tím, co nám aplikace radila. Kdybyste ale 
měli pocit, že vás aplikace moc šetří, nebo je nao-
pak moc přísná, můžete si upravit vyhodnocování 
intenzity a také plynulost vyhodnocovaných dat. 
Aplikace je v základu zdarma, budete-li chtít de-
tailnější informace, můžete je mít za jednorázovou 
platbu 149 Kč.

Na závěr ale drobné upozornění. I tady platí, že 
aplikaci nelze brát jako zdravotního rádce, a tak je 
vždy zapotřebí poslouchat své tělo a svého lékaře. 

Star Duster
Ano, i  na hodinkách se dají hrát hry 
a  jednou z  takových je Star Duster. 
Tahle hra je poctou digitálním hrám 
z  osmdesátých let. Cíl je jednoduchý: 

otáčením korunky máte sbírat kosmické smetí 
a vyčistit tak vesmír. Hra nabízí dva různé režimy. 
V jednom postupujete různými úrovněmi a sbíráte 
jen ve vybrané části obrazovky, která se postup-
ně zvětšuje a s tím roste i rychlost nalétávajícího 
smetí. Druhý je pak klasika s  několika životy, se 
kterými se snažíte dosáhnout co nejlepšího skóre. 

K tomu všemu je v apce ještě připravena hro-
mada výzev a  celkem 22 herních úspěchů, při-
čemž některé vám dají pořádně zabrat. Grafika 
hry je v  retro stylu a  stejně jsou na tom i  zvuky, 
které jsou správně pípavé. Když vás omrzí hraní 
na hodinkách, můžete si ji pustit také na telefonu – 
samozřejmě opět v klasickém stylu. Za cenu 49 Kč 
získáte parádní zábavu na dlouhé chvíle.

Coloring Watch
Pro chvilky kreativního tvoření a  re-
laxace je tu Coloring Watch. Tahle 
apka vám, jak už název napovídá, 
umožňuje vymalovávat obrázky, a  to 

hezky přímo na hodinkách. První, co člověka na-
padne, je, jak na tak malém displeji bude fungo-
vat ovládání. A s tím si vývojáři poradili skvěle. 
V aplikaci jen klikáte na levou nebo pravou část 
displeje, čímž přepínáte na další nebo předcho-
zí prvek k  vybarvení. Pro každou část obrázku 
pak jen pomocí korunky na hodinkách vyberete 
jednu ze stovky různých barev. Když jste s  bar-
vou spokojeni, kliknete na pravou část displeje 
a apka vám sama vybere a zvýrazní další prvek 
k vybarvení. Když jste s celým výtvorem spoko-
jeni, můžete apku vypnout nebo se přejetím prstu 
po obrazovce dostat do menu a zvolit si další ze 
stovky obrázků.

To jsme si ale shrnuli pouze tu tvořivou část, 
teď je tu ještě jedna relaxační. V  apce na hodin-
kách si můžete zvolit, že chcete začít svoji seanci 
na podporu soustředění – Apple jí říká Mindfulne-
ss, česky všímavost. Pokud si tuto funkci zapnete, 
spustí se vám odpočet pěti minut a při malování 
u  obrázku uvidíte malé kolečko, které ukazuje, 
kdy se máte nadechovat a  vydechovat. Během 
tohoto času apka také bude zaznamenávat změ-
ny vašeho srdečního rytmu. Následně si můžete 
prohlédnout, jak soustředěná chvilka kreativní 
tvorby dovede zklidnit váš srdeční rytmus. Pokud 
se tedy chcete uvolnit, odreagovat a přitom tvořit 
něco pěkného, za 79 Kč si apku můžete stáhnout 
do svých Apple Watch 3 a novějších.

CO WORKOUTDOORS JEŠTĚ NABÍZÍ:

• Ruční nebo automatické mezičasy.
• Vytvoření tlačítek na obrazovce.
• Průběžná upozornění – po počtu kroků, 

vzdálenosti nebo čase.
• Limity pro srdeční tep, rychlost nebo 

kadenci.
• Export do apky Strava.
• Spousty dalších nastavení.

APKY 
PRO APPLE 
WATCH

https://apps.apple.com/gb/app/workoutdoors/id1241909999
https://apps.apple.com/us/app/training-today/id1507992127
https://apps.apple.com/us/app/star-duster/id1539341529
https://apps.apple.com/cz/app/coloring-watch/id1465582821
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Text
Nikola Levová

JAK ZAČÍT 
STREAMOVAT

V minulém díle jsme se zaměřili hlavně na to, co 
byste jako správný streamer měli vlastnit. Co když 
se ale vyskytnou překážky, které by mohly zava-
zet v dosažení vašeho snu. Na to existuje jednodu-
chá odpověď… Neexistují! Věřte tomu nebo ne, ale 
spousta věcí, které by mohly zavazet ke spuštění 
vlastního streamu, jsou překážky, které si kladete 
jen a pouze vy sami. A jak se jich zbavit? Na to se 
podíváme v tomhle díle.

Buďte prostě sví!
Na samotném streamování není vlastně nic těž-
kého. Zapnout počítač, najít/vymyslet zábavu pro 
diváky a  začít streamovat. Zní to jednoduše, že? 
Problém nastává v momentě, kdy skoro zmáčkne-
te to červené tlačítko vysílat. V tu chvíli spousta 
nováčku znejistí a je to naprosto v pořádku. Nervo-
zita, stres a nerozhodnost jsou toho všeho součás-
tí. A  přesně tady se nesmíte zastavit, zapněte to 
a buďte takový, jací jste. Čím více budete komuni-
kovat s vašimi diváky, tím více zkušeností získáte 

a snáze budete tvořit obsah.
Samozřejmě nikdo vám ne-

brání zapnout hru a rovnou začít 
mluvit o tom, jak je úžasná nebo 
absurdní. Nečekejte ale, že na 
první dobrou na vás bude koukat 
tisíce lidí. Je potřeba čas na to, 
abyste si vybudovali základnu 
diváků, která vás bude neustále 
podporovat. Problém je v tom, že 
ač to zní krásně a jednoduše, do-
opravdy to není vůbec snadné. 
K překonání této překážky vede 
velmi snadný krok. A  to ujas-
nit si, co vlastně chcete dělat. 
Je to právě hraní a  povídání si 
s  lidmi? Nebo raději toužíte po 
klidném vysílání s hrnkem kávy 
v ruce a štětcem v druhé? Ať už 
tak, či onak, vyberte si cílovou 
skupinu, připravte si jednoduchý 

PATRIKTURI

Na cestě každého streamera 
je spousta překážek. Patrik 
„Patrikturi“ Turánský se na 
své pouti musel potýkat nejen 
s klasickými problémy, ale 
i s menším handicapem v po-
době zakrnělé levé ruky. Ani to 
mu ovšem nebránilo pokračo-
vat v tom, co ho baví, a dnes je 
nejen výborným hráčem, ale 
i skvělým streamerem.

Co tě vedlo k tomu 
začít streamovat?
Začal jsem streamovat díky 
hraní s kamarády a napadlo 

mě to začít vysílat pro více lidí. V té době se v zahraničí začalo 
objevovat několik streamerů a mě lákalo to taky zkusit. Trvalo 
hodně dlouho, než se mi povedlo navýšit čísla sledujících. Moje 
první kroky začaly skrze League of Legends, občas na mě někdo 
koukal a díky tomu jsem pokračovat. Postupně hry pro více hráčů 
vystřídaly tituly pro jednoho hráče a tam to začalo daleko více růst. 
V tomhle snažení mě držela komunita, jejich podpora, a hlavně mě 
baví právě ta možnost každý den někoho pozitivně ovlivnit.

Čekal jsi, že se ti v roce 2019 povede vyhrát první Tvář Twitche?
Vůbec, šel jsem do toho jen tak ze srandy. Komunita mě na tu akci 
upozornila, já se přihlásil a prostě jsem zapnul stream a nic neřešil.

Takže tajemství tvého úspěchu je v tom, že ses vůbec nesnažil?
Jo, jen tak jsem se tam připojil, nic extra jsem nevymýšlel a jel 
prostě to, co doposud. Pak na můj stream přišlo i víc lidí a ono to 
zafungovalo velmi dobře.

Na streamerské scéně jsi už pět let, co tě ale nejvíce baví?
Hraní a pokec s lidmi. Jsem hlavně přes hry a během roku vyjde 
mnoho titulů, které společně odehrajeme právě při živých přeno-
sech. Na novinky se sem tam občas koukneme, abych měl přehled, 
ale je to hlavně ta komunikace s diváky, která mě doopravdy baví 
a se kterou jsem se naučil pracovat v harmonii s hraním her.

O tobě je známo, že jsi nadšenec do náročných her. Ty to ale 
zvládneš s jednou a půl rukou. To ti tenhle handicap nikdy ne-
překážel?
V prvních letech streamování jsem vlastně nikomu ani neřekl, že 
mi ta ruka chybí. Bál jsem se, že mě kvůli tomu budou lidi trochu ši-
kanovat, ale nakonec je to v pořádku. Občas se objeví někdo, kdo má 
nevhodné řeči, ale není to nic hrozného. Momentálně tuhle nevýho-
du ani nevnímám, nijak mi to nepřekáží a zbytek je jen o reflexech.

Máš nějaké rady pro začínající streamery?
Najděte si něco svého, proč to vlastně chcete dělat, co by vám to 
mělo přinést a ujasněte si, co od toho očekáváte. Ideálně se v tom 
co nejdříve najít a uvědomit si, na který typ komunity se snažíte 
zaměřit. Jestli se chcete soustředit na hraní her, umělecké streamy, 
dělat podcasty s lidmi, to je už na vás. Hlavně si zkuste vytvořit 
svojí značku, pod kterou vás pak lidi budou poznávat.

Co bys vzkázal naším čtenářům?
Hlavně hned do začátku streamování neinvestujte do vybavení 
statisíce. A neberte si kvůli tomu půjčky.

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.

a  zvládatelný plán a  časem si najdete spřízněné 
duše.

Nejdříve vyzkoušet, pak budovat
Velkou chybou mnohých již zapomenutých no-
váčků je velkolepý start a následný rychlý úpa-
dek. Není potřeba vymýšlet monstrózní začátky, 
s  velkou pravděpodobností na vaše první vysí-
lání ani nikdo nepřijde a  psychika vám rázem 
rychle zadupe sebevědomí. Hned napoprvé nic 
neočekávejte, nekupujte si zbytečné animace. 
Nejdříve si to vyzkoušejte a podle toho, jak moc 
vás tato činnost bude bavit, tak začněte investo-
vat peníze i čas. Velký kus práce vám ulehčí stre-
amovací aplikace Streamlabs Desktop, která je 
přívětivá pro úplné nováčky a nabízí velkou šká-
lu již předpřipravených scén pro vysílání.

Máte-li v plánu udělat svůj první stream z mo-
bilu, tak je na výběr hned několik sociálních sítí, 
které mají v  sobě zabudované nástroje pro živá 
vysílání. Tuto funkci má Facebook a  Instagram. 

Jedná-li se o YouTube a Twitch, tak tam mají obě 
aplikace zabudované možnosti pro živý přenos. 
Jednoduché, snadné a můžete vysílat i uprostřed 
řeky. Pokud tedy vlastníte neomezený internetový 
tarif s kvalitním připojením.

Originální obsah je cesta k úspěchu
Hraní her a rozhovory s lidmi dělá kde kdo. 
Vytvořit něco, co ještě nikdo nedělá, je sice 
velmi náročné, ale pokud něco takového 
najdete, váš úspěch je téměř zaručen.

Buďte v kontaktu
Pravidelně čtěte chat, komunikace s lidmi 
je klíčová, někteří diváci mohou na streamu 
zůstat z důvodu pobavení se s ostatními nežli 
kvůli samotnému obsahu vysílání.

PŘI STREAMOVÁNÍ NEEXISTUJÍ PŘEKÁŽKY.

 TIPY 

https://www.applikace.cz/applikace-c-35
https://streamlabs.com/cs-cz/streamlabs-live-streaming-software


V DNEŠNÍ DOBĚ JE LEPŠÍ, KDYŽ VÍTE, KDE SE VAŠE DÍTĚ ZROVNA 
NACHÁZÍ. IDEÁLNÍ JSOU NA TO CHYTRÉ HODINKY. PODÍVÁME SE TAKÉ 
NA TO, CO BY NEMĚLO CHYBĚT U ŽÁDNÉHO KUTILA.

 NICEBOY WATCH KIDS PATROL POHLÍDAJÍ VAŠE DÍTĚ

 BUDDYPHONES PLAY+ 
JSOU IDEÁLNÍ SLUCHÁTKA PRO DĚTI
V minulých číslech časopisu jsme představovali různé typy sluchá-
tek, ale jeden stále schází, a to jsou sluchátka pro děti. Hlavním roz-
dílem oproti sluchátkům pro dospělé je možnost omezení hlasitosti, 
které BuddyPhones nabízejí hned tři. První pro nejmenší děti s ma-
ximální hlasitostí 75 dB, druhá pro děti (85 dB) a třetí na cesty s hra-
nicí na 94 dB. Nastavení maximální hlasitosti se provádí společným 
stiskem tlačítek plus a minus, a tak jej dítě neznalé této kombinace 
samo nezmění. Jinak ale tlačítka plus a minus slouží ke zvýšení nebo 
snížení hlasitosti. Pro zastavení anebo spuštění přehrávání slouží 
kulaté tlačítko. Na druhém uchu je přepínač studijního režimu, kte-
rý omezí basy a zvýrazní mluvené slovo, což se skvěle hodí zejména 
při potřebě většího soustředění nebo při online výuce, pro kterou mají 
sluchátka také integrovaný mikrofon.

I přes omezení hlasitosti sluchátka hrají čistě a zprostředkováva-
jí bohatý zvuk napříč celým spektrem. Náušníky z  umělé kůže jsou 
měkké a dobře sedí na uších. S váhou 147 gramů a příjemnou opěrkou 
hlavy dítě nebudou nikterak zatěžovat. Na baterii vydrží až 20 hodin 
Bluetooth provozu a  když šťáva dojde, je možné je připojit kabelem 
a poslouchat obsah dále jako s „drátovými“ sluchátky. BuddyPhones 
je také možné složit, což se skvěle hodí na cesty. K  tomu poslouží 
i cestovní pytlík, který je součástí balení. Spolu s ním je dodáván také 
nabíjecí kabel, kabel pro drátový poslech a dekorativní samolepky.

Web: Mall.cz
Cena: 1 009 Kč

PRAKTICKÉ 
VYLEPŠOVÁKY 

I GADGETY, 
O JEJICHŽ EXISTENCI 

JSTE NEMĚLI 
TUŠENÍ.
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Po nějaké době k  nám do redakce opět zavítaly 
chytré dětské hodinky, tentokrát od známé společ-
nosti Niceboy. Ty v základu nabízejí dnes již běž-
né funkce, jako je krokoměr, stopky nebo budík, do 
školy se určitě bude hodit i kalkulačka. To hlavní, 
co ocení každý starostlivý rodič, je integrovaný 
GPS modul. Díky němu je možné sledovat přesnou 
polohu dítěte. K tomu Watch Kids Patrol umožňu-
jí nastavit bezpečnostní zóny, třeba školu, hřiště 
nebo domov. Rodič se ihned dozví, pokud dítko do 
oblasti vstoupí, nebo z ní naopak vystoupí.

Pomocí zón je možné vyznačit cestu domů 
a  rodič tak vždy bude vědět, jestli dítě jde kudy 

má. K  dispozici je i  historie pohybu umožňující 
zpětně se podívat, co se dělo. Kdyby se váš svišť 
někam zatoulal, můžete mu zavolat, protože ho-
dinky umožňují i volání. Hovor je možné uskuteč-
nit i tak, že se automaticky přijme a vy nemusíte 
čekat na to, až vám jej dítě zvedne samo. Šikovné! 
Volat je možné i z hodinek, a to předem určeným 
telefonním kontaktům nebo rychlou volbou na 
číslo 112. Díky integrované 0,3 MPx selfie kameře 
můžete dělat i videohovory.

Všechna nastavení pro povolené kontakty, 
GPS zóny i limity hovorů se realizují v bezplatné 
rodičovské aplikaci Leefine, kterou najdete v ob-

chodech Google Play a App Store. Tam je možné 
nastavit i čas pro tichý režim, aby hodinky nezvo-
nily v noci nebo ve škole.

Pro 4G komunikaci slouží SIM karta od T-Mo-
bilu, kterou najdete přednabitou v balení s hodin-
kami. V krabici je také nabíjecí kabel, šroubováček 
pro vložení SIMky, návod a ochranná fólie, aby dis-
plej vydržel co nejdéle. Hodinky mají dobrou čitel-
nost i na přímém slunci a díky certifikaci IP67 fun-
gují ve vodě. Baterie v praxi vydrží i 3 dny provozu. 

Web: Smarty.cz
Cena: 2 790 Kč

 IFIXIT MANTA 112 BITŮ 
PRO KAŽDÉHO KUTILA
Na internetu je možné najít spoustu návodů, jak rozebrat telefon za úče-
lem jeho opravy nebo třeba výměny baterie. Zdaleka nejpopulárnější je 
YouTube kanál iFixit, kde pomocí speciálního nářadí rozložili snad každý 
známější smartphone. Fanoušci kanálu a domácí kutilové chtěli používa-
né nářadí také, a tak se jim tvůrci rozhodli vyhovět a začali jej prodávat. 
Nyní už je nářadí možné koupit i u nás. Dostupné jsou různé otevírací 
nástroje pro přístup do nitra telefonu, nože na uvolnění displeje, přísavky 
na jeho bezpečné zvednutí a hromada dalších vychytávek.

Největší užití, a to nejen u telefonů, najdou sady bitů a šroubová-
ků. Jasně, podobné sady seženete i v Lidlu nebo hobby marketu, téměř 
jistě se ale stane, že vám nějaký maličký bit bude chybět. A proto iFixit 
nabízí speciální sady Minnow s 16 bity, Morray s 32 bity, Mahi s 48 bity 
nebo dnes představovanou Mantu s celkovými 112 bity. A právě s Man-
tou se snadno rozebere naprostá většina zařízení, a to až do posledního 
šroubečku. Při práci záleží na každém šroubku, proto je možné využít 
kryt celé sady a šroubky umísťovat do jednotlivých pozic v pořadí, jak 
jste je při rozebírání vyndali. Sady na opravu jsou velmi šikovné, ale 
jen v rukách zkušeného technika. Ostatní by se raději měli obrátit na 
autorizovaný servis.

Web: Alza.cz
Cena: 1 679 Kč

Text
Lukáš Pospíšil

https://www.mall.cz/sluchatka/buddyphones-play-detska-bluetooth-sluchatka-s-mikrofonem-svetle-modra
https://www.smarty.cz/Niceboy-Watch-Kids-Patrol-ruzove-p117408
https://www.alza.cz/hobby/ifixit-manta-112-bit-driver-kit-d5482449.htm
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 STYLOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
ORBITKEY NEST
Příslušenství pro mobilní zařízení nemusí být jen praktické, může být 
také stylové a designové, což dokazuje společnost Orbitkey. Tahle aus-
tralská firma se ve světě prosadila díky svým koženým klíčenkám, po-
stupem času však nabídku rozšířila i o řadu dalších produktů a jedním 
z nich je Nest. Toto pouzdro s vymezovacími zarážkami a kapsičkami 
pomůže uspořádat spoustu drobností, které by se jinak válely někde 
v tašce nebo na stole. Vnější povrch je z kvalitní kůže, vnitřek pak z tvr-
zeného polykarbonátu.

Díky rozměrům 24 cm x 12 cm x 4,1 cm se do něj vejde všechno po-
třebné příslušenství, jako jsou sluchátka, myš k notebooku, vizitky, pa-
měťové karty, flash disky a další nezbytnosti. V Nest najdete i nabíjecí 
kabel, který slouží k propojení pouzdra s nabíječkou či počítačem. Když 
totiž pouzdro uzavřete, jeho horní část slouží jako bezdrátová nabíječ-
ka, která pomocí Qi standardu a výkonu 10 W nabije naprostou většinu 
telefonů s podporou bezdrátového nabíjení.

Web: GentlemanStore.cz
Cena: 2 490 Kč

 RYCHLEJŠÍ INTERNET 
S TUF GAMING AX3000 V2
Kdo by domů nechtěl rychlejší a stabilnější internet? Jednou z možností je 
pořízení nového routeru a  jeden takový, zaměřený přímo na hráče, nabízí 
i známá společnost Asus. Ten nabízí WiFi v pásmu 2,4 GHz a také ve stá-
le ještě volnějším pásmu 5 GHz, a to ve standardu WiFi 6, což mu pomáhá 
dosahovat rychlosti až 3000 Mb za sekundu. Technologie 2x2 MIMO umož-
ní přenos v nejvyšší možné rychlosti i více uživatelům současně, zatímco 
Beamforming pomocí směřování WiFi signálu pomáhá doručit internet do 
zařízení i v tom nejzapadlejším koutě. TUF Gaming AX3000 umožňuje i ka-
belové připojení až 4 různých zařízení s rychlostí 1 Gbit/s nebo agregovat 
dva porty a získat rychlost 2,5 Gbit/s. K routeru je možné také připojit USB 
disk nebo tiskárnu pomocí USB 3.2 a sdílet data či tisknout odkudkoliv.

Kdo už má doma nějaký prvek od Asusu s podporou AiMesh, ten může 
zařízení propojit a vytvořit jednotnou bezdrátovou síť s daleko větším po-
krytím a  bez ztráty rychlosti, jako tomu bývá u  různých WiFi opakovačů 
(extendérů). Méně technicky zdatní uživatelé ocení pohodlnou správu rou-
teru pomocí jednoduchého webového rozhraní, které je velmi přehledné i při 
používání na chytrém mobilním telefonu. Na ten je možné nainstalovat také 
Asus Router App, která další práci ještě usnadní a umožní stiskem jediného 
tlačítka zapnout herní režim, který zrychluje odezvu.

Fanoušci bezpečného internetu používající VPN připojení jistě ocení 
technologii VPN Fusion, která současně umožňuje mít jak bezpečné připoje-
ní, tak maximální rychlost na herních serverech. 

Web: CZC.cz
Cena: 2 999 Kč

G A D G E T Y

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

• Důvody proč používat aplikace
• Technologické novinky
• Nastavitelné notifikace

https://www.gentlemanstore.cz/doplnky/kancelar/obaly-a-pouzdra-334/orbitkey-nest
https://www.czc.cz/asus-tuf-ax3000-v2/347481/produkt


Text
Tereza Krečová a Adam Bárta

ZA PÁR DROBNÝCH 
RANEC HER

A

 NACHÁZÍME SE V DOBĚ, KDY SI NEJSPÍŠE PLATÍTE SPOUSTU PŘEDPLATNÝCH, ABYSTE MOHLI 
 SLEDOVAT 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. 

Solitaire Stories

Téměř každý, kdo držel v ruce mobil nebo se 
dotknul myši od počítače, si vyzkoušel ka-
retní hru zvanou Solitaire. Zatímco logické 
skládání karet může dneska být už zastara-
lou karetní hříčkou, mobilní aplikace a hry 
se snaží tuto tradiční seanci přenést do 21. 
století. Solitaire Stories je unikátní a velmi 
jednoduchá hra, ve které sice budete hrát 
samozvanou karetní hru, ale během va-
šich her vás bude doprovázet hned několik 
různorodých příběhů. Můžete si vybrat až 
z  25 vypravování: zachraňte malou lišku, 
poznejte se s  umělou inteligencí nebo na-
vštivte galerii a  dozvěďte se o  ukradeném 
umění. Anebo si hru zahrajte v multiplaye-
ru a ukažte všem, kdo je králem a královnou 
Solitairu.

LEGO Builders Journey

Pokud jste měli rádi LEGO, oblíbíte si i hru 
Builder Journey. V  malebném a  uvěřitel-
ném grafickém zpracování se vydáte za 
příběhem o  rodiči a  dítěti, kteří se snaží 
zdolat nelehkou cestu. Aby se s ní vypořá-
dali a  překonali veškeré překážky, jste tu 
vy, abyste z  menších nebo větších kostek 
dostavěli klenutou cestu a pomohli malému 
dítěti dostat se do náručí svého rodiče. Toho 
samozřejmě docílíte logickým pokládáním 
či přeskládáním tvarů nejrůznějších LEGO 
kostek. Jedná se tak o  ideální jednohubku 
pro každou malou kratochvíli.

Samorost 3

Amanita Design a  jejich slavné české hry 
se dostávají i na mobilní zařízení. Samorost 
3 je třetí díl v stejnojmenné sérii a jedná se 
o kompletní předělávku oblíbené point-and-
-click adventury. Vydejte se na cestu s bílým 
skřítkem, který se snaží rozluštit záhadu 
kolem hudebních nástrojů, kouzelných tru-
bek a nechte se unášet nejenom magickým 
příběhem, ale také malebným ojedinělým 
soundtrackem. A  jelikož se jedná o  point-
-and-click, ovládání je naprosto jednoduché 
a přívětivé i na dotykovém displeji.

H R Y

Hidden Through Time

Určitě jste narazili na hry v dětských časo-
pisech nebo knihách, ve kterých musíte na-
jít v obrázku několik schovaných předmětů. 
Přesně na tomto principu funguje i  hříčka 
Hidden Through Time. Hra vám naservíruje 
několik desítek kreslených obrázků a vaším 
úkolem bude najít všechny schované před-
měty. Podíváte se přitom do éry Vikingů, 
japonských legend nebo starověkého Říma. 
Koncept hry je ve výsledku opravdu jedno-
duchý, krásná grafika a  příjemné zasazení 
z ní však činí titul, u kterého stojí za to ales-
poň chvíli strávit.

Game Dev Story

Chtěli jste si někdy vytvořit vlastní hru? 
S  Game Dev Story nyní můžete. V  tomto 
titulu bude vaším úkolem vést malé herní 
studio a  pomocí jednoduchých voleb vy-
tvářet vlastní hry. Můžete zvolit žánr, plat-
formu nebo například kolik úsilí má tým 
do různých aspektů vaší hry dát. Budete 
tak vždy vyvažovat různé aspekty vašeho 
titulu. Zda bude vaše herní studio úspěšné 
a povede se ho rozšířit, už je zcela na vás. 
Game Dev Story sice pokulhává po grafické 
stránce a její styl nemusí sednout každému. 
Jinak jde však o zábavnou hru, na kterou se 
nemusíte příliš soustředit.

Hungry Shark Evolution

Pokud byste si přáli se pořádně vyblbnout, 
můžeme doporučit Hungry Shark Evolu-
tion. Jde o  velmi jednoduchou, ale přesto 
zábavnou hru, ve které se musíte v roli žra-
loka stát obávaným predátorem. Váš úkol 
je opravdu prostý – musíte pojídat okolní 
ryby a růst, abyste následně mohli jíst ještě 
větší ryby. Na vaší cestě narazíte i na růz-
né nástrahy, kterým se musíte vyhýbat. Po-
kud vše úspěšně zvládnete, budete si moci 
vašeho žraloka v  menu následně vylepšit 
a stát se ještě lepším predátorem.

VĚDĚLI JSTE, 
ŽE PŘEDPLATNÉ MŮŽETE 
JEDNODUŠE HRADIT PŘES 

PAUŠÁL A KREDIT 
U T-MOBILU? NIKAM 

NEMUSÍTE ZADÁVAT ÚDAJE 
ZE SVÉ PLATEBNÍ KARTY. 

VÍCE ZDE.

139 Kč 
měsíčně

139 Kč 
měsíčně

38 39

https://apps.apple.com/us/app/solitaire-stories/id1534193824
https://apps.apple.com/us/app/lego-builders-journey/id1441636691
https://apps.apple.com/us/app/samorost-3/id1121782467
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CrazyMonkeyStudios.Hidden
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kairosoft.android.gamedev3en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fgol.HungrySharkEvolution
https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
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Střílečka pro všechny, co mají rádi svižnou akci.

Pokud jste si někdy chtěli na mobi-
lu zahrát střílečku z  první osoby pro 
více hráčů, tak Apex Legends Mobile je 
ideální volbou. Hra se zaměřuje na ne-
ustálý pohyb, rozmanité postavy a obří 

arzenál zábavných zbraní. Jestli jste ještě o tomto 
fenoménu od známých vývojářů z Respawn Enter-
tainment (autorů série Titanfall a  akce Star Wars 
Jedi: Fallen Order) neslyšeli, tak věřte, že přicházíte 
o hodně. Na telefony se totiž hra přesunula teprve 
nedávno, ale hráči na počítačích a konzolích si už 
titul užívají nějaký ten rok.

Hra staví na populárním žánru zvaném battle 
royale, kde se proti sobě na obrovské mapě posta-
ví velké množství hráčů – v případě Apexu jich je 
60 v týmech po třech. Přežít přitom může jen jeden 
tým. Začínáte bez jakýchkoliv zbraní či vybavení 
a vaším úkolem tedy je se co nejrychleji vyzbrojit 
a vrhnout se porážet vaše nepřátele. Štíty, injekce 
na doplnění životů, odstřelovací pušky nebo bro-
kovnice budete moci najít buď na zemi v různých 
budovách, popřípadě v  jakýchsi truhlách rozmís-
těných po světě. Unést toho samozřejmě nemůže-
te neomezeně, a  tak je důležité prioritizovat, jaké 
chcete zbraně a předměty. Na rozdíl od počítačové/
konzolové verze, kde byste často přehazovali a vy-
měnovali předměty, které u sebe máte, zde to řeší 
hra z velké části za vás. Chytrý systém umí prioriti-
zovat ty nejlepší věci a automaticky vám je vymě-
ní. Stejně tak vnímá, jaké u sebe máte zbraně a jaké 
náboje do nich potřebujete.

V akčních pasážích pak Apex Legends Mobile 
opravdu vyniká. Základem tohoto žánru totiž také 
je, že se kolem mapy nachází smrtící kruh, kte-
rý se neustále zmenšuje. Vy a další hráči jste tak 
nuceni se přibližovat stále více k  sobě, čímž vás 
hra donutí do konfliktů. Apex není žádným vojen-
ským simulátorem, právě naopak, zaměřuje se na 
rychlý pohyb a o přesnost vlastně ani tolik nejde.  

Především právě na mobilech, kde vám hra s míře-
ním pomáhá.

Součástí vašeho arzenálu budou přitom ne-
jen všemožné zbraně od pistolí až po pušky, ale 
i  schopnosti jednotlivých postav. Před začátkem 
každé hry si totiž každý z týmu vybere hrdinu, za 
kterou bude hrát. Každý má pasivní, aktivní a ulti-
mátní schopnost. Můžete se tak například zrychlit, 
hodit před sebe štít či kouřový granát, nasměrovat 
na nepřátele salvu raket a tak dále. Všechny posta-
vy přitom mají v zápase vlastní hlášky a bude vás 
bavit za ně hrát.

Text
Adam Bárta

APEX 
LEGENDS 
MOBILE

NOVÁ POSTAVA 
RHAPSODY

Ve hře se neustále objevuje nový obsah a ne-
dávným přídavkem je zpěvačka Rhapsody. 
Pomocí své hudby dokáže zrychlit spoluhráče 
a díky její pasivní schopnosti můžete nepřáte-
le slyšet na větší vzdálenost. Ultimátní schop-
nost poté blokuje nepřátelské skeny, aby vás 
nikdo neodhalil. Jestli tedy rádi hrajete týmo-
vě, nebojte se Rhapsody vyzkoušet na vašem 
telefonu. Podívejte se na trailer.

Pokud se rozhodnete u hry zdržet déle, rozhod-
ně vás také potěší, že tvůrci hru pravidelně aktu-
alizují. Můžete se tak těšit na nové postavy, mapy 
a zbraně, které vám ozvláštní hratelnost a jsou dů-
vodem, proč stojí za to se ke hře vždy vrátit.

Apex Legends Mobile je navíc ke hraní zcela 
zdarma. Titul vydělává hlavně na kosmetických 
předmětech, které upravují vzhled vašich postav 
a zbraní. Tyto skiny můžete pořídit buď přímo přes 
herní obchod, nebo lze také zakoupit takzvaný 
battle pass, který vás odměňuje čím více hru hraje-
te a když plníte zadané úkoly.

Co se týče vizuální stránky, tak se Apex Legend 
Mobile snaží držet co nejvěrněji své počítačové 
předlohy. Je zde samozřejmě méně detailů a stíny 
nejsou tak propracované, ale jinak hra vypadá i na 
telefonu opravdu dobře. Bohužel je však kvůli to-
muto titul docela náročný a na slabších telefonech 
tak pravděpodobně nedosáhnete na stabilních 60 
snímků za sekundu. V  neposlední řadě zde také 
najdete rozsáhlá nastavení, a  to jak ovládání, tak 
grafiky, abyste si mohli přizpůsobit styl, kterým 
hrajete.

HODNOCENÍ

Apex Legends Mobile je skvělou střílečkou pro 
více hráčů, která funguje na telefonech stejně 
dobře, jako funguje na počítači. Jestli hledáte 
akční hru na cesty a nevadí vám trochu delší 
zápasy s dobou trvání kolem dvaceti minut, tak 
Apex Legends rozhodně stojí za vyzkoušení. 
Hru najdete na Google Play a App Store.

 Zábavná a svižná hratelnost.
 Dobře se ovládá i na menších obrazovkách.
 Časté aktualizace a spousta nového obsahu.
 Vyžaduje silnější telefon.
 Zápasy bývají někdy příliš dlouhé.

PŘI HRANÍ SE OBEJDETE 
BEZ PLACENÍ. POKUD BYSTE 

SI ALE CHTĚLI POŘÍDIT BATTLE 
PASS S KOSMETICKÝMI 

ODMĚNAMI, TAK MŮŽETE 
VYUŽÍT PLATBU PŘES 
OPERÁTORA, A TO JAK 

NA GOOGLE PLAY, TAK I NA 
APP STORE.

Za tyto postavy můžete aktuálně hrát.

Informací je na 
obrazovce spousta, ale 
přesto se titul hraje 
dobře.

H R Y

https://www.youtube.com/watch?v=9yZcYQleitQ&ab_channel=ApexLegendsMobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.apexlegendsmobilefps
https://apps.apple.com/cz/app/apex-legends-mobile/id1543991460?l=cs
https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
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Text
Nikola Levová

SPOJ 3
ZDÁ SE TO NEUVĚŘITELNÉ, ALE MECHANIKA SPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH TVARŮ DO 
JEDNODUCHÝCH I SLOŽITĚJŠÍCH KOMBINACÍ TU JE DÉLE, NEŽ SI MYSLÍME.

Candy Crush Saga, Harry Potter: Puzzles & 
Spells nebo třeba Homescapes. Pokud zná-
te alespoň jednu ze zmiňovaných her, a do-
konce jste v nich nechali nemalé množství 
času, tak vítejte v klubu. Propadli jste totiž 
kouzlu spoj 3 her, které vábí mnoho a mno-
ho hráčů k lehké závislosti na návykových 
titulech. Nejspíš by se nejednalo o  nic tak 
hrozného, kdyby tyhle tituly nebyly až moc 
dobře konzumovatelné a  nechtěly po vás 
kolikrát podíl z vašich peněžních zásob. 

Pokud chceme přijít na kloub tomu, proč 
jsme, jakožto vášniví hráči, ochotní vrážet 
nemalé peníze třeba jen do barevných bon-
bónků, budeme se muset ponořit více do 
historie. A to ještě do minulého století.

Co je žánr spoj 3
Ještě předtím si ale pojďme lehce popsat, co 
to spoj 3 hry vůbec jsou. Ideálním příkladem 
je Candy Crush Saga, která původně vznikla 
na sociální síti Facebook. Dneska si aplikaci 
bez potíží stáhnete do mobilu a vesele hra-
jete, kde vás jen napadne. Právě spojování 

barevných bonbónků do různých kombina-
cí je jádro tohoto žánru. Spojit minimálně tři 
barvy v jednom řádku nebo sloupci. Napros-
to jednoduchá mechanika, která učarovala 
celý svět. 

Lekce z historie
Původ těchto her sahá až k Tetrisu od ruské-
ho vývojáře Alexeje Pažitnova z roku 1984 
a  k  Chain Shot! od japonského tvůrce Ku-
niakiho Moribeho z roku 1985. Obě hry jsou 
známé pro atypické tvary nebo barvy, které 
se musí spojit dohromady, aby bylo dosaže-
no požadovaného komba pro vyčištění.

Rok 1994 se dá prohlásit za právoplat-
ný vznik spoj 3 her. Pro systémy DOS vyšel 
titul Shariki, kde vše stojí na spojení mini-
málně tří stejně barevných bublin, a  světe 
div se, fenomén byl na světě. Napříč novým 
tisíciletím se hry podobného typu stávaly 
populárnějšími a  komplexnějšími. Spousta 
z nich se dala hrát přes webové prohlížeče 
i sociální sítě. Díky této jednoduchosti, krát-
ké době hraní a  snadné dávky dopaminu 

přežily až do dnešního dne a  stále si drží 
svou slávu. Ať už na počítačích, kde vznikají 
nové hry, případně různé předělávky, nebo 
na konzolích a mobilních telefonech.

Proč jsou tak zábavné
Ve většině případů se jedná o  takový sys-
tém, který je jednak velmi jednoduchý, ale 
také velmi uspokojující po splnění cíle. 
Schéma těchto úspěšných logických her 
bývá úplně stejné. 

V  první řadě je tady krásná, roztomilá 
grafika, která zajišťuje velké a bujaré efekty. 
Případně se dá hezky navázat pěknou ko-
laborací s populární značkou – tak vzniklo 
například Harry Potter: Puzzles & Spells. 
V druhé řadě jsou tady úrovně. Od naprosto 
primitivních prvních map, kde skvěle splní-
te úkoly, se dostanete až k šíleným absurdi-
tám, kde máte jednotlivé mušličky zamčené 
a  musíte je různými kombinacemi otevřít, 
jako je tomu například ve Fishdom.

V neposlední řadě je to příběh, který do-
káže leckoho udržet u hraní postupným pl-

H R YF E N O M É N

něním úkolů, misí nebo třeba rekonstrukcí 
panství. Poslední dobou se tahle mechanika 
totiž nepoužívá jako hlavní tahoun celého 
systému hry, ale jako součást komplexněj-
šího systému, kde je všechno krásně propo-
jené. Jednoduše řečeno se z původně hlav-
ní mechaniky stala zábavná součást, která 
jednotlivé části a  příběh pojí dohromady 
a  bez které se celý titul neobejde. V  tomto 
případě se bavíme o Homescapes, kde naj-
deme jak příběh, tak i  obnovu rodinného 
domu. Jenže samotná obnova je závislá 
právě na úspěchu ve spojovacích minihrách 
jednotlivých úrovních, kde získáváte body. 
Za jejich určité množství můžete následně 
pořídit například nový koberec dle vašeho 
výběru.

Místo čekání, kupa srdíček k dostání
Jistým neduhem těchto her je velmi časté 
čekání na obnovu životů. Na tenhle prob-
lém nenarazíte, dokud nejste vystaveni 
několika prohrám v řadě. Téměř neopomi-
nutelnou mechanikou jsou limitované po-

kusy pro hraní. Dokud úspěšně plníte úkoly 
v úrovních a dosahujete cílů, životy zůstá-
vají. Ve chvíli, kdy prohráváte, vám živo-
ty mizí. A  tohle je jedna z  těch chvil, kdy 
je potřeba po dopaminu a  požitku ze hry 
silnější než váš rozum. Životy se totiž dají 
pomocí mikrotransakcí dokoupit. Speciální 
balíčky vám velmi snadno vnutí vybave-
ní, které byste si jinak sami nekoupili, a ta 
vidina, že vám stačí jeden poslední pohyb 
pro úspěšné dokončení rozehraného kola… 
To si přímo žádá jednu rychlou platbu pro 
úspěch.

V  některých titulech můžete potkat 
i herní měnu, která vám dovolí nakupovat 
různá vylepšení, materiály či speciální 
schopnosti. Vzhled vašeho avatara je pře-
ce jen také důležitý a  jedná-li se o  vaše 
místo pro život, tak kdo by nějakou tu ko-
runku nevěnoval pro skvělý pocit domova. 
A pokud se náhodou přimotáte do hry, kte-
rá nabízí kvalitní příběh, tak opět není nic 
jednoduššího, než si pomocí penízků uleh-
čit průchod a rychleji postupovat ke konci 

příběhu. Mít se tedy na pozoru a nenechat 
se uvrhnout do bezedné jámy chudoby je 
doopravdy na místě.

Současní králové spoj 3 her
V  minulosti kralovaly na tomto poli hry 
od společnosti King. Ta přivedla na svět 
například Pet Rescue Saga, Farm Heroes 
Saga a  doposud velmi oblíbenou Candy 
Crush Sagu, která se může pyšnit obrov-
ským zájmem ze strany hráčů i v dnešních 
dnech. Tuhle štafetu pravděpodobně brzy 
převezme tým společnosti Playrix, která do 
herního průmyslu hrdě vstoupila se svou 
Scapes sérií. Ať už je to Homescapes nebo 
Gardenscapes, oběma hrám se musí ne-
chat, že v hráčích dokázaly skvěle probudit 
zvědavost, nabízí krásný vizuál a  několik 
úrovní k  odehrání, u  kterých člověk ne-
musí moc myslet. I přes to vše ponechaly 
hráčům volnost při vybavování zahrady 
nebo panství. A  samozřejmě je všude pří-
tomna možnost zakoupit si životy, penízky 
nebo jiné doplňky.

HRY

PLUS

VE SPOJ 3 HRÁCH 
ZKUSTE SPOJOVAT VÍCE 

NEŽ TŘI STEJNOBAREVNÉ 
ELEMENTY. VZNIKAJÍ 

TAK SPECIÁLNÍ PRVKY, 
KTERÉ VELMI RYCHLE 

ZLIKVIDUJÍ TŘEBA 
CELÉ ŘADY.
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JAKÉ DALŠÍ 
SPOJ 3 HRY HRÁT?

Dobrých her není nikdy dost a kromě 
Candy Crush a Farm Heroes Saga je tady 
samozřejmě Scapes série s Homescapes 
a Gardenscapes. Nejsou to ale jediné tituly, 
které dokážou zabavit na dlouhé hodiny. 
Rovněž od vývojářů Playrix najdeme 
zábavné rybičky, které k uklidňujícímu 
spojování nabízí možnost vytvořit si 
akvárium snů plné tropických rybiček. 
Pokud vás nebaví cokoliv budovat a raději 
chcete změřit síly s ostatními hráči, zkuste 
třeba Match Masters, kde se v tazích střídáte 
se soupeřem. Vyhraje ten, kdo ve svém tahu 
získá více bodů.

VĚTŠINA TĚCHTO HER 
VYUŽÍVÁ SYSTÉM ŽIVOTŮ. 

POKUD NESPLNÍTE ÚROVEŇ 
S URČITÝMI POŽADAVKY, 

ŽIVOT ZMIZÍ. PROTO MĚJTE 
PO RUCE DOST PŘÁTEL, 

KTEŘÍ VÁM MOHOU NĚJAKÝ 
ŽIVŮTEK NAVÍC POSLAT.

KRÁLOVÉ
ŽÁNRU

O Candy Crush pravděpodobně slyšel 
každý, kdo kdy navštívil Facebook. Od 
svého nástupu v  roce 2012 tahle hra 
urazila poměrně dost velký kus cesty, 
ale to jí neubírá na zábavnosti. Příjem-

né barvy, roztomilé animace, různé vybuchující 
kombinace a  pravidelný dobrý pocit za splněné 
kolo. Přesně to je něco, co lidé zbožňují. Vývojáři 
se o hru stále starají a pravidelně přidávají další 
úrovně. Nedílnou součástí jsou i časové události, 
kde plníte různé úkoly napříč úrovněmi. Za to pak 
získáte speciální odměnu.

V  současné době se kromě specifických akcí 
a odměn ve hře nachází přibližně 12 320 úrovní 
rozdělených do 822 epizod. Počet kol se odvíjí od 
různých dostupných verzí, jako je HTML5, aplika-
ce pro Windows nebo různé testovací úrovně.

Candy Crush Sagu denně hraje přes 9 milionů 
lidí, v roce 2021 vydělala téměř 29,5 miliardy čes-
kých korun a měla 255 milionů aktivních uživa-
telů.

CANDY CRUSH SAGA
Scapes série je čím dál populárnější a  už teď má mnoho skalních fa-
noušků. Největšími tahouny jsou ale téměř identické tituly Gardenscapes 
a  Homescapes. Pro pořádek si ale představme jen Homescapes. Hlavní 
hrdina Austin se vrací do domu svého dětství a je jen na něm dát tohle 
panství opět do pořádku. Jednoduchá zápletka, která přesto nabízí ne-

spočet hodin zábavy. K samotnému úklidu budete plnit různé minihry, ale hlavní je 
spojování stejnobarevných předmětů. Příběh, výběr dekorací, úklid a  mnoho další-
ho, co souvisí se spoj 3 hádankami, dává metu žánru spoj 3, který zdárně nabírá na 
oblíbenosti. Kromě obrovského panství, které neustále opravujete a vylepšujete, na 
vás čeká 9 500 úrovní a  přibližně 20 hodin příběhu, který budete prožívat během 
jednotlivých kol.

Homescapes přišlo na trh v roce 2017 jako pokračování Gardenscapes. Od té doby 
hra nasbírala více než 438 milionů stažení. Za necelé 4 roky přitom vydělala téměř 
35,4 miliardy českých korun.

HOMESCAPES
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DIABLO 
IMMORTAL

Text
Jan Kalný

Rok 2022 je pro fanoušky slavné série 
Diablo tak trochu jako horská dráha. 
Došlo totiž k vydání nového dílu – právě 
recenzovaného Diabla Immortal – ale 

bohužel to nedopadlo tak, jak skalní hráči doufa-
li. V první řadě jde o mobilní titul, který při svém 
oznámení moc nadšení nevzbudil. V  druhé řadě 
se hra objevuje po sérii ne zrovna pozitivních mo-
mentů společnosti Blizzard; tedy samotných vývo-
jářů. Ať už mluvíme o stále probíhající kauze s ob-
žalováním ze strany státu Kalifornie nebo nepříliš 
kladně přijatých herních projektech v  posledních 
letech. I okolo samotného Diabla Immortal vznik-
la po nedávném vydání obrovská kontroverze, ke 
které se dostaneme později, až bude pro účely této 
recenze relevantní. Takže s ní pojďme rovnou začít.

Ve svém jádru se hra vlastně svým starším 
a větším bratříčkům na počítači a konzolích docela 
podobá. Jde o akční hru na hrdiny (RPG), která po-
kračuje v tom, co první díl série v roce 1997 tehdy 
tak úspěšně začal. Hned v úvodu si můžete vybrat 
jednu z několika rozličných tříd – povolání – které 
ovlivní jednak hratelnost a vaše schopnosti a jed-
nak také jistou roli, kterou budete v  případném 
hraní s více hráči zastávat. Na výběr je konkrétně, 
alespoň v době psaní tohoto článku, šest povolání 
a hrát budete moci samozřejmě jak za ženu, tak za 
muže. Vaši postavu si přitom můžete na poměry 
takových her celkem detailně upravit a  nechybí 
několik typů vlasů, možnosti upravit barvy a  po-
dobně.

Po úspěšném vytvoření postavy jste následně 
hozeni do hlavní kampaně hry. Ta obdobně jako ve 
zbytku série – avšak v tomto díle snad více než kdy 
dříve – působí především jako takový glorifikova-
ný tutoriál nabízející sérii celkem nezajímavých 
úkolů, které vás neustále táhnou z jednoho místa 
na druhé tam a zpět a pomalu odemyká jednotli-
vé herní mechaniky. Postupně se tak naučíte tzv. 
„salvagovat“ předměty, které najdete, jak funguje 

Diablo Immortal je skvělá mobilní hra, která vhodně využívá známou sérii, 
ale zároveň je to hra, kterou byste NEMĚLI hrát. Proč?

Abychom se ale vrátili k hratelnosti, tak ani na 
té v jádru není nic špatného. Oproti velkým dílům 
na počítače a konzole je hra poněkud jednodušší 
hlavně v případě statistik a vašeho vybavení. Vět-
šinou je dost zřetelné, jaké vybavení je lepší než 
to, které zrovna teď máte; a  to například díky bl-
buvzdorné zelené šipce u jednotlivých předmětů. 
A kupříkladu mana byla vyměněna za jednodušší 
cooldowny (čas znovunabití).

Tato zjednodušení ale pro mobilní zařízení 
fungují skvěle a  hra se díky tomu ovládá velmi 
prostě a  pohodlně. Palcem na levé straně obra-
zovky můžete hýbat postavou, zatímco po pravé 
straně máte sérii ikonek reprezentující právě jed-
notlivé schopnosti, základní útok a léčící baňku.

Hlavní problém
Kdyby zde celý titul začínal a končil, rozhodně by-
chom zůstali pozitivní a doporučili ho. Na poli mo-
bilních her jde jednoznačně o  jednu z  nejlepších 
a  v  případě těch zdarma snad i  bezkonkurenční. 
Ale bohužel… tam to nekončí. Jak už bylo zmíně-
no v úvodu, hra sama kolem sebe vytvořila 

výroba předmětů, pomalu ale jistě přejdete k Elder 
Riftům (zdejší obdobě nekonečně hratelných dun-
geonů) a samozřejmě nechybí třeba bestiář.

Napříč několika vizuálně působivými lokace-
mi budete postupovat poměrně dobře napsaným, 
byť docela základním příběhem, který hlavně an-
glicky zdatnější potěší téměř kompletním dabin-
gem včetně vaší postavy. V případě prezentace se 
vážně nemá Diablo Immortal za nic stydět. Hru lze 
hrát i na počítači skrze Battle.net a ačkoliv v po-
rovnání s novodobými PC hrami nepůjde o revolu-
ci, na poměry mobilních titulů už je tomu poněkud 
blíže. Efekty jsou pěkné, postavy detailní, animace 
působivé a zvuky vtahující; tady toho jde vytknout 
vážně jenom málo. Samozřejmě v  důsledku toho 
může být hra na vyšší grafické nastavení docela 
náročná. Konkrétně třeba na testovaném Samsun-
gu Galaxy S20 běžela hra na maximální detaily 
většinou skvěle, ale v souboji s třeba 15 nepřáte-
li někde venku snímky propadávaly. Naštěstí jde 
nastavení snížit, a dokonce snímky uzamknout na 
pouhých 30, kterých docílí snad většina novějších 
telefonů, místo plynulejších a náročnějších 60.

Každý úkol vás pomocí stop naviguje na místo.

VÍTE, ŽE NEJEN HRY SAMOTNÉ, 
ALE I NÁKUPY UVNITŘ MŮŽETE 

HRADIT PLATBOU PŘES 
MOBILNÍHO OPERÁTORA? 

ÚTRATA SE VÁM JEDNODUŠE 
PŘIPÍŠE K MĚSÍČNÍMU 

VYÚČTOVÁNÍ OD T-MOBILU 
NEBO STRHNE Z KREDITU.

Ve hře je i Battle Pass s bonusy navíc.

H R Y

PLUS

https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
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DÍKY ÚČTU NA 
BATTLE.NETU MŮŽETE 

HRÁT NA POČÍTAČI A NA 
CESTÁCH POKRAČOVAT 

NA MOBILU BEZ VĚTŠÍCH 
PROBLÉMŮ.

je ale téma samo o  sobě, takže 
abychom to shrnuli: pro dobré 
odměny potřebujete takzvané 
Cresty. Jeden epický, ten nižší 
kvality, získáte každý den zdar-
ma. Další si budete muset do-
koupit, včetně těch legendárních 
– lepších – a  to za prémiovou 
měnu, kterou si musíte koupit za 
skutečné peníze. Jenže pozice 
na tyto Cresty jsou tři, takže si 

JAKOU POSTAVU 
SI VYBRAT?

Barbarian 
Barbar je jednou z těch zá-
kladnějších postav. Hodně se 
zaměřuje na boj z blízka a ze-
jména se skupinami nepřátel. 

Několik tzv. „area of effect“ dovedností tomu 
dopomáhají.

Crusader 
Křižák je o něco méně akční než 
barbar, ale slouží také k přímé-
mu boji s nepřáteli pomocí řady 
dovedností, které je nějakým 

způsobem mohou ovlivnit. Ať už jde napří-
klad o jejich seskupení nebo oslepení.

Demon Hunter 
Lovec je postava, která se drží 
převážně v zadních liniích 
a odtamtud se snaží nepřátel-
ské jednotky zabít. Sama toho 

moc nevydrží, takže pohyb s ní je důležitý.

Wizard 
Pokud vás více láká magie 
a magické dovednosti, kou-
zelník je volba pro vás. Místo 
zbraní spoléhá na správné 

využití řady kouzel.

Monk 
Postava mnicha je něco jako 
ztělesněným mistra bojových 
umění; využívá nadpřiroze-
né schopnosti, aby se rychle 

dostal k nepřátelům a zasadil jednu – nebo 
několik – úderných ran pěstí. Skvělá volba, 
pokud vám jde o rychlost a efektivitu.

Necromancer 
A v neposlední řadě, pokud pre-
ferujete spíše se moc nehýbat 
a nechat ostatní dělat práci 
za vás, je tu nekromant. Ten 

využívá především minionů a mrtvých těl 
kolem něho, aby docílil zkázy.

nemalou kontroverzi. Jak jsme totiž psali na za-
čátku, kampaň hry slouží primárně coby glorifi-
kovaný tutoriál. Skutečná hra začíná právě až po 
ní, kdy se vám odemknou zmíněné Elder Rifty. Ty 
jsou totiž primárním a v zásadě jediným efektiv-
ním (jak brzy pochopíte, tak „efektivním“ je uži-
to s nadsázkou) způsobem, jak získat legendární 
drahokamy – předměty s vlastními dodatečnými 
statistikami, které můžete vložit do výbavy (zbra-
ní a brnění) a postupně si tak vylepšovat postavu 
až k její potenciálně maximální efektivitě.

Je zde tedy sledována poměrně základní a jed-
noduchá herní smyčka. Projdete vygenerovaný El-
der Rift, doufáte v dobrou kořist, vylepšíte si posta-
vu a jdete do dalšího Elder Riftu. A ono to funguje. 
V případě Diablo Immortal to ale vývojáři celkem 
přehnali. Popisování celé problematiky do detailu 

konci dungeonu vypadne legendární drahokam 
ohodnocený pěti hvězdičkami s pětihvězdičkovou 
kvalitou je úctyhodných… 0,00045 %. A ani tehdy 
si nemůžete být jistí, zda bude mít vhodné nebo 
lepší statistiky. A co hůř, tyto drahokamy si ještě 
můžete vylepšovat, přičemž častokrát budete 
během vylepšování potřebovat identický draho-
kam.

Abychom to uvedli do trochu většího kontextu, 
šance, že získáte nejlepší drahokam, je přinejlep-
ším přibližně 1:2222. 10 legendárních Crestů si 
přitom můžete pořídit za 1600 Eternal Orbs, což 
lze pořídit za 25 dolarů (612 Kč). Za přibližně 10 
minut tyto Cresty úspěšně využijete, takže se po-
hybujeme na ceně zhruba 25 dolarů za každých 10 
minut hraní s šancí 0,00045 %, že budete napros-
to úspěšní. Základní herní smyčka, která většinu 
hráčů láká, je tak obklopena tunou bariér a prvků, 
které se z vás budou snažit vytáhnout každou ko-
runu. A nebavíme se tady o pár stovkách nebo tisí-
covce, ale bez přehánění statisících až milionech 
korun.

Je tedy Diablo Immortal dobrou hrou? Určitě, 
vlastně i skvělou. Ale to jen do doby, než se vlastně 
dostanete k jejímu prohnilému jádru, které nevyu-
žívá běžných praktik her zdarma, kdy do ní inves-
tujete opravdu jen maximálně pár stovek a máte 
klid. Jde o  hru, která po vás bude chtít neustá-
lou investici v  řádu opravdu desítek tisíc, pokud 
ji budete chtít nějakým způsobem vážněji hrát. 
A přesně proto je Diablo Immortal hra, kterou bys-
te NEMĚLI hrát. Když už na to ale dojde, dohrajte 
kampaň, velmi zběžně hrajte Elder Rifty a o více 
se nestarejte.

nejspíš začínáte všímat, kde vzniká problém. Ale 
bohužel jsme teprve na začátku. Pokud se vám po-
daří nějak získat třeba tři legendární Cresty, které 
použijete, a  ideálně se ještě spojíte s  hráči, kteří 
udělali to samé, pak musíte doufat ve vaše štěstí.

Legendární drahokamy se totiž dělí do určité 
hodnoty ohodnocené hvězdičkami a každá hodno-
ta má svou dodatečnou kvalitu, která je ohodnoce-
ná dalšími a jinými hvězdičkami. Rádi bychom to 
vysvětlili lépe, ale nejspíš sami vidíte, do jakých 
problémů směřujeme. Protože šance, že vám na 

Příběh hry je celkem prostoduchý, ale rozhodně neurazí.

Stažením hry to nekončí. Je potřeba dostáhnout 
několik gigabajtů dat. HODNOCENÍ

Diablo Immortal je jednou z nejlepších 
aktuálně dostupných mobilních her, ale 
zároveň a bohužel ukázkou toho, co se stane, 
když do ní vstoupí agresivní a matoucí 
monetizační praktiky. Obzvlášť pro náchylnější 
jedince může být hraní této jinak úžasné hry 
katastrofální.

 Výborná prezentace.
 Příjemná hratelnost.
 Kampaň nabízí nudné úkoly.
 Naprosto nechutná monetizace 

 a monetizační praktiky.
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Text
Nikola Levová

Hoďte starosti za hlavu a vrhněte se na dobrodružství, 
které zažijete díky dopisu od svého dědečka.

Pro rychlé zabavení existuje na mo-
bilní telefony nespočet her, mezi těmi 
nejpopulárnějšími najdeme ale také 
mnoho titulů, které se přibližují k ně-
čemu, čemu by se dalo říct simulátor 

farmaření. Nakupte semínka, vypěstujte a skliďte. 
Snadné, že? Sunrise Village je tak dalším titulem 
na herním poli, ale přece jen je tady něco, co dělá 
jinak. Jde o  dobrodružný příběh, který skýtá ne-
jedno překvapení.

Vše začíná ve chvíli, kdy dostanete dopis od 
vašeho dědečka. V  něm se zmiňuje o  zvláštním 
kamenném monumentu, který najednou zmizel 
a začaly se objevovat divné keře. Navíc celé okolí 
přikryla mlha. Na vás se obrací s prosbou o pomoc 
a vy, jakožto vzorné vnouče, neváháte ani vteřinu 
a pádíte nejbližším autobusem na pomoc.

Během krátkého úvodu a  snadno pochopitel-
ného vysvětlení, jak hra funguje (vše je v češtině), 
se dozvídáte o existenci šesti elementárních kry-
stalů, jež najednou zmizely. Přesně ty mohou za to, 
že celá vesnice a její okolí je ztraceno v mlze. Na 
vás tedy zbývá, abyste dědečkovi pomohli s jeho 
farmou, která jako jediná zůstala netknuta mlhou 
a trním, obnovili vesnici a našli ztracené magické 
kameny.

I  když jedete na farmu proto, abyste se o  ni 
postarali, tak na úvod dostanete jen šest políček, 
na kterých pěstujete hrášek nebo pšenici, a jednu 
slepici jménem Henrietta. Časem sice získáte více 
prostředků a možností, jak hospodařit, ale vaším 
hlavním údělem bude obnovit vesnici do původ-
ního stavu. A to je přesně to, čím se tenhle titul od-
lišuje od podobných stereotypních her.

H R Y

SUNRISE VILLAGE SICE 
NETLAČÍ NA PILU, POKUD 
JDE O NÁKUPY VE HŘE, 

ALE CHCETE-LI SI TROCHU 
PŘILEPŠIT, MŮŽETE. VŠECHNY 
NÁKUPY LZE HRADIT PLATBOU 
PŘES OPERÁTORA, TAKŽE SE 

OBEJDETE BEZ KREDITKY.

se s vesničany či hledáním lahvi-
ček po mapě. Stále je to ale velmi 
omezující faktor, na který je třeba 
myslet a svůj postup tomu přizpů-
sobit.

Se samotným objevováním 
se otevírají další aktivity. Obno-
va vesnice, stavění domků, na-
vazování přátelství s vesničany 
a větší produkce řemeslných vý-
robků. Zajímavou výzvu najdete 
v  podobě hráčských klanů, kde 
si můžete vytvořit vlastní tým 
a vydat se s ostatními dobrodru-
hy na speciální ostrov, na němž 
najdete rozličné časové výzvy.

SUNRISE 
VILLAGE

Klidně se můžete soustředit na vypěstování 
co největšího množství plodin a  získávání vají-
ček, ale to nedělá herní zážitek nijak skvělým. To, 
co přidává na zábavnosti, je požitek z  pwříběhu 
a objevování světa. Několik ostrovů, které během 
hraní budete navštěvovat, zajišťuje mnoho zábavy 
a  prostoru na průzkum. Jedním neduhem tohoto 
stylu hry je bohužel způsob využití energie.

Nakládat správně s energií je důležité
Pokaždé, když se připojíte, bude váš ukazatel ener-
gie s  vysokou pravděpodobností plný. Problém 
nastává ve chvíli, kdy každá akce vyžaduje určité 
množství energie, a tu máte omezenou. To kompen-
zují různé možnosti, kdy si ji můžete buď dodatečně 
vyrobit, nebo ji získat skrze plnění úkolů, spřátelení 

JE HRA DOOPRAVDY 
JEDINEČNÁ?

Už v dobách prohlížečových her tady byla 
Farmerama. Facebook ve stejnou dobu přišel 
s FarmVille a dnes je mnoho her, kde se 
proháníte mezi obdělávanými políčky. Ty 
všechny ale předběhl Harvest Moon, který 
vznikl už v roce 1996 pro Nintendo. V dnešní 
době je nejopěvovanějším titulem Stardew 
Valley, který je také dostupný na mobilech, ale 
jak si stojí oproti Sunrise Village?

Stardew Valley (Google Play / App Store) 
má obrovskou výhodu v tom, že existuje 
poměrně dost dlouho a má svoji komunitu. Co 
by ovšem mohlo uživatele mobilních zařízení 
odradit, je 2D grafika, která je sice příjemná 
a roztomilá, ale mnoho lidí dá přednost 
3D modelům, pestrým barvám a hezkým 
animacím.

Zaměříme-li se na hratelnost, zjistíme, 
že Stardew Valley toho nabízí hodně a na 
spoustu hodin a zároveň není nijak omezován 
energií, která by se musela dobíjet nezávisle 
na postupu ve hře. Zde jste doopravdy farmáři; 
staráte se o políčka, farmaříte, rybaříte 
a povídáte si s vesničany. Nic takového, nebo 
jen v menším měřítku, v Sunrise Village 
nenajdete.

Co se týče pohybu po mapách, tak 
Sunrise Village je vyvíjen s myšlenkou, která 
předpokládá hraní na mobilech. S kamerou 
můžete „jezdit“ volně po mapě a kam ťuknete, 
tam vaše postavička dojde. Naproti tomu 
pohled ve Stardew Valley je uzamknut 
na vaši postavičku a kam jde ona, tam se 
nekompromisně přesune i kamera.

Zatímco u Sunrise Village nemusíte 
o penězích moc přemýšlet a prostě si 
je můžete vyrobit (nebo koupit přes 
mikrotransakce), Stardew Valley nedělá 
zkratky ani výjimky. Ekonomika je složitější, 
přičemž skvěle využívá mechaniku 
prodeje a nákupu vytěžených surovin nebo 
vyrobených předmětů.

HODNOCENÍ

Sunrise Village je příjemnou oddechovou 
hrou, která láká na krásný vizuál a zajímavá 
prostředí. Omezená energie sice překáží 
v plynulém hraní, ale existuje mnoho možností, 
jak ji neustále nabírat. Vývojáři se o titul 
pečlivě starají a většinu času zde najdete 
mnoho tematických událostí, které přinášejí 
spoustu odměn.

Hra je zdarma dostupná na Google Play 
a App Store. Uvnitř sice najdete různé 
mikrotransakce, které dovedou samotný 
průchod ulehčit, ale nikde nebijí do očí otravné 
nabídky. A pokud jsme vás nepřesvědčili my, 
možná to dokáže český trailer.

 Rychlý růst a výroba, takže je vždy co dělat.
 Mnoho ostrovů na průzkum a dlouhý 

příběh.
 Malá rozmanitost plodin a zvířat.
 Energie velmi snadno dojde a je potřeba 

 ji stále doplňovat.

Farmu vašeho dědečka 
budete postupně 

objevovat a znovu 
budovat.

https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chucklefish.stardewvalley
https://apps.apple.com/cz/app/stardew-valley/id1406710800?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innogames.sunrisevillage
https://apps.apple.com/cz/app/sunrise-village/id1458131665?l=cs
https://www.youtube.com/watch?v=4AqneNtl7I8&ab_channel=SunriseVillage
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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.

QUIZLET
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Rozsáhlá platforma, kde 
mohou žáci a učitelé 

sdílet své studijní materiály. 
Díky zábavným hrám nebo 
oboustranným kartičkám 
vás dokáže skvěle připra-
vit na prověrku z různých 
předmětů.

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.  

METEOCENTRUM
Android (zdarma)

Pro vyhodnocování před-
povědi používá umělou 

inteligenci a vícero zdrojů, díky 
čemuž obdržíte přesnější in-
formace. Apka nabízí rozsáhlý 
přehled a výstrahy na změny 
počasí.

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.

TOP 100 APLIKACÍ
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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. 

SUBWAY SURFERS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Oddechovka, v níž 
nepřetržitě utíkáte před 

policistou. Tedy až do doby, 
kdy se nevyhnete překáž-
ce nebo jedoucímu vlaku. 
Běh usnadňují bonusy a za 
nasbírané mince si lze pořídit 
kosmetické doplňky.

STUMBLE GUYS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Battle royale jiným 
způsobem. Jednoduché 

atrakce a minihry vyřazují 
hráče, cílem je zůstat ve hře 
jako poslední. Užívat si mů-
žete i s kamarády. Bonusem 
je spousta oblečků a kosme-
tických vychytávek.

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. 

DEEPL TRANSLATE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Překladač, který si 
snadno poradí se 

souvislým textem díky umělé 
inteligenci. Ze 27 různých 
jazyků můžete překládat do 
češtiny a naopak. Pracovat 
umí i s dokumenty, obrázky 
nebo mluveným slovem.

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. 
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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-Mobilu. 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-Mobilu 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-Mobilu 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 
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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-Mobilu – a je jed-
no, jestli máte tarif nebo Twist 
– uvidíte typ platby „Fakturace 
u operátora“. Vyberte a potvrďte 
kódem od T-Mobilu, 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-Mobilu!

Mobilní platby se neomezují jen 
na aplikace. M-platbu T-Mobilu 
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-MOBILU
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-MOBILU! 

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-Mobilu. 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

http://applikace.cz/bezpecnaplatba


www.applikace.cz

Časopis na webu

Archiv časopisu Applikace

• Toto a starší čísla časopisu najdete v archivu  
na webu applikace.cz/casopis.

• Časopisy si můžete stáhnout ve formátu PDF  
nebo přečíst pomocí čtečky.

http://www.applikace.cz

