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MARVEL SNAP
Máme tu nový karetní hit?

ROZHOVOR
Czech Games Edition

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

FENOMÉN 
AR HER
Rozpohybovaly
i lenochy

ÚPRAVA FOTEK
Profesionální snímky s mobilem!

+
HERNÍ 

A TECHNOLOGICKÝ 
SLOVNÍK

Poradí u zimních sportů, počasí i navigace.

APLIKACE 
NA ZIMU

http://www.applikace.cz


Zmátla vás fotka nahoře? Hned vysvět-
lím. Poslední měsíce v Applikacích řeší-
me narůstající počet falešných stránek 
a aplikací, které vyžadují telefonní čís-
lo a vytahují z uživatelů peníze. Bohu-
žel roste i  počet poškozených, což nás 
přimělo konat a  na tyhle šmejdy jsme 
uspořádali hon. Do něho se můžete za-
pojit i vy a získat štědrou odměnu, která 
se před Vánoci bude určitě hodit. Více 
jsme se rozepsali na straně 8 a jsem si 
jist, že se v budoucnu k tomuto tématu 
vrátíme.

Tématem čísla by se dal označit 
čtyřstránkový fenomén o  AR hrách. 
Před rokem jsme se detailně podívali 
na rozšířenou realitu z pohledu různých 
aplikací. Letos pokračujeme a  povíme 
si, jak tahle technologie vznikla a  jak 
ovlivnila svět mobilních her.

U  her ještě zůstaneme. Recenzuje-
me nový karetní titul Marvel Snap od 
autora oblíbeného Hearthstone a českou 
akční dobrodružnou hru Boom Mania, 
jež připomíná slavného Bombermana. 
U  této příležitosti jsme po čase znovu 
vyzpovídali tvůrce ze studia Czech Ga-
mes Edition.

Samozřejmě pro vás máme novinky 
s  přehledem toho nejzajímavějšího, co 
se za poslední měsíce událo v herním, 
technologickém a sociálním světě. Sta-
lo se toho hodně a určit, o čem budeme 
psát, nebylo tentokrát vůbec jednodu-
ché.

V  Trendech vám doporučíme apky 
na úpravu fotek, abyste se na sociálních 
sítích mohli pochlubit svými okamžiky. 
Aplikace v  praxi jsou tematicky věno-
vané zimním sportům a počasí, zatím-
co v  Pitvě jsme rozpitvali novou verzi 
v  současné době nejpopulárnější plat-
formy pro hraní; Steam.

Dvoustránku jsme věnovali ohléd-
nutí za končící cloudovou herní službou 
Google Stadia, na stranách 40 a  41 se 
nachází nová rubrika v podobě herního 
a technologického slovníku a v Gadge-
tech třeba najdete dárek pod stromeček. 
S celou redakcí vám přeji příjemné čte-
ní a hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 
2023. Uvidíme se na jaře.

Michal Burian
burian@applikace.cz
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KDE NÁS 
NAJDETE

OSMATŘICÁTÉ 
ČÍSLO ČASOPISU 

APPLIKACE ČEKEJTE 
ZAČÁTKEM 

BŘEZNA 2023.

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 březnu.

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/uploads/magazine/Appky-25-60f86a3b513c00.53841803.pdf
mailto:burian%40applikace.cz?subject=
http://www.facebook.com/applikace
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3  Kde nás najdete a Úvodník 
Novinky v aplikacích, stručné předsta-

vení aktuálního čísla, přání ke konci roku 
a samozřejmě přehled všech dalších míst, 
kde píšeme o mobilních aplikacích a hrách.

3  Novinky
Konec Lightningu. V iPhonech bude 

muset být USB-C. Apple zkrátka nemá na 
výběr. A další nejzajímavější novinky po-
sledních týdnů stručně a jasně na stranách 
6 až 9.

10  Trendy: Úprava fotek
Navazujeme na úvod z předešlého 

čísla. V Trendech poradíme, jak na fotografie 
jako od fotografa. Ukážeme vám aplikace, 
s nimiž to zvládnete.

12  Pitva aplikace: Steam
Společnost Valve si konečně vzpomně-

la na mobilní aplikaci Steamu. Jaké novinky 
přináší?

14  Svět se zbláznil a silikonová  
knihovna

Zaměstnanci Googlu po celém světě se mo-
hou vzdělávat na velmi neobvyklém místě: 
na toaletách. Co dalšího si pro nás technolo-
gický svět připravil?

16  Herní novinky
Při hraní pohádkové, dramatické a eko-

logické hry Endling vám může ukápnout 
nejedna slza. Na dvoustránce toho ale pro 
vás z herních novinek máme mnohem více.

18  Apky v praxi
Zima je tady a s ní i Apky v praxi zamě-

řené na aplikace, které nesmí chybět ve vaší 
kapse. Hodit se budou nejen na horách!

20  Magenta Experience Center
Souhrn zajímavostí v Magenta Experi-

ence Centru. Digitální objevy pro prarodiče 
s vnoučaty a T Phone 5G pro každou kapsu.

24  Fenomén: AR Hry
Pokračujeme v představování fenoménů 

dnešní doby. V tomhle čísle jsme se zaměřili 
na AR hry, kterým vévodí Pokémon GO.

28  Google Stadia
Herní streamovací služba Stadia od 

společnosti Google končí. Co společnost 
slibovala a proč se projekt nepovedl?

30  Využijte iOS 16 naplno
Přinášíme několik tipů a triků, jak na-

plno využít nejlepší vychytávky nové verze 
operačního systému iOS.

32  Poradna: Streamování
Vybrat, kam vysílat obsah, může být 

poměrně dost velký oříšek. Provedeme vás 
jednotlivými službami a popovídáme si 
s DeeThanem.

34  Gadgety
Dvě stránky věnované zajímavým tech-

nologickým vychytávkám. Co byste řekli na 
stylové hodinky Niceboy WATCH GTR nebo 
volant od specialistů na herní ovladače?

40  Slovník
Novinkou tohoto čísla je slovník her-

ních a technologických pojmů. Mrkneme na 
to, co je to RPG, battle royale, cloud a strea-
mování.

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

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

44  Marvel Snap
Máte rádi kartičky a svět Marvelu? Pak 

byste si neměli nechat ujít naši recenzi na 
Marvel Snap od autora Hearthstone.

46  Boom Mania
Pokračujeme akční dobrodružnou hrou 

Boom Mania, jež připomíná legendárního 
Bombermana. Titul jsme nejen proklepli, ale 
také jsme si popovídali s jeho tvůrci.

48  Rozhovor
Vyzpovídali jsme Czech Games Edition, 

autory Boom Manie a oblíbených deskovek, 
včetně Krycích jmen.

50  Fallout Shelter
Herní rubriku uzavřeme mimozemskou 

invazí ve známém a oblíbeném Falloutu 
Shelter. Tahle série letos oslavila 25. výročí.

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
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KONEC LIGHTNINGU. 
I V IPHONECH BUDE USB-C

A6

YOUTUBE 
JE MODERNĚJŠÍ 
A UMÍ NOVÉ VĚCI
U příležitosti 17. narozenin YouTube se Goo-
glu podařilo vydat novou verzi této popu-
lární platformy pro videa. Po několika měsí-
cích intenzivního testování se nový vzhled 
YouTube rozšířil do celého světa a dostupný 
je pro všechny uživatele napříč interneto-
vými prohlížeči, mobilními aplikacemi pro 
Android a iOS, a dokonce i pro aplikace na 
chytrých televizorech.

Ve fázi vývoje byla pro designéry klí-
čová barva. Chtěli YouTube oživit, aniž by 
narušili zvyky diváků, ať už jde o sledování 
doporučených videí nebo procházení nové-
ho obsahu. Po vyzkoušení několika nápadů 
vznikl ambientní režim, který přizpůsobuje 
barvu pozadí přehrávanému videu. Díky 
tomu máte být více vtaženi do obsahu a nic 
by vás nemělo při sledování videa rušit. No-
vinka bude dostupná v tmavém módu. Ten 
je po zpětné vazbě ještě tmavší.

Stránka pro sledování videí je teď jed-
nodušší pro oči. Odkazy v  popisech videí 
se změnily na tlačítka a  časté akce, jako 
je lajkování, sdílení a  stahování, jsou nyní 
formátovány tak, aby co nejméně odváděly 
pozornost. Úpravy se dočkalo také tlačítko 
pro přihlášení k odběru: díky novému tvaru 
a vysokému kontrastu vynikne, a i když už 
není červené, tak je ho podle Googlu snad-
nější najít.

Nejzajímavějším prvkem z  našeho po-
hledu je možnost přibližování a oddalování 
videa v aplikaci pro Android a  iOS. Jedno-
duše si můžete zvětšit obraz na celou ob-
razovku roztažením prstů a  nechat video 
běžet ve větším detailu. Funguje to stejně 
jako přibližování fotografií a video při pře-
hrávání zůstane přiblíženo, nemusíte tedy 
křečovitě držet prsty a  sledovat, co se na 
obrazovce děje.

TENHLE TELEFON MÁ TŘÍPALCOVÝ DISPLEJ

Je rozhodnuto. Europoslanci se dohodli na podobě 
předpisu, který zavádí jednotný konektor pro nabí-
jení osobních elektronických zařízení. Nejpozději 
do podzimu roku 2024 budou muset mít mobil-
ní telefony, tablety, herní ovladače, kapesní herní 
konzole, sluchátka, fotoaparáty, reproduktory, myši 
a klávesnice nebo elektronické čtečky port USB-C. 
Od jara 2026 se pak povinnost bude vztahovat také 
na notebooky. V opačném případě se nebudou moci 
na území Evropské unie prodávat.

Zavedením jednotné nabíječky chce EU omezit 
množství elektronického odpadu a  usnadnit život 
spotřebitelům. Ti by v  konečném důsledku měli 
ušetřit, protože jim bude stačit jedna nabíječka na 

veškerou elektroniku. EU odhaduje, že spotřebitelé 
ušetří 250 milionů eur ročně za zbytečné nákupy 
nabíječek a ročně se sníží množství elektronického 
odpadu o přibližně 11 tisíc tun.

Většina technologických společnosti nebude 
mít s novými pravidly problém, protože už dnes se 
jejich přístroje nabíjejí přes USB-C. Z  toho důvodu 
se ani nebrání. Nejhlasitějším kritikem je tak Apple. 
Pro firmu s nakousnutým jablkem v  logu má také 
největší dopad. Jeden z  největších výrobců chyt-
rých telefonů se musí vzdát svého Lightningu, mi-
nimálně v rámci Evropské unie.

Pokud někoho napadlo, že Apple raději přestane 
prodávat své produkty v  Evropě, tak to by společ-

nost výrazně pocítila ve svých příjmech. V roce 2021 
Apple celosvětově prodal 241 milionů iPhonů, z toho 
56 milionů v Evropě. Ano, největším trhem pro Apple 
jsou domácí Spojené státy americké, ale i na starém 
kontinentu má velkou základnu uživatelů.

Že se Apple nebude bránit, potvrdil senior vice-
prezident pro celosvětový marketing Greg Joswiak. 
V  rozhovoru pro Wall Street Journal uvedl, že bu-
dou muset vyhovět novým předpisům. Zároveň dal 
jasně najevo, že tak učiní, protože nemají na výběr. 
Také připomenul zvýšení elektronického odpadu, 
když zákazníci budou vyhazovat současné kabely 
s Lightningem, které po zakoupení nového iPhonu 
nebudou potřebovat.

KONČÍ APLIKACE 
STREET VIEW
Pokud v  telefonu využíváte aplikaci Google Street 
View, tak se s  ní budete muset rozloučit. Americ-
ký technologický gigant ji odstraňuje z Google Play 
a App Store, protože 21. března 2023 bude ukončena 
její podpora. Aplikace vyšla v roce 2015 pro Android 
a  iOS. Umožňuje virtuální procházku ulicemi měst 
a  od loňského roku také nahrávání 360stupňových 
fotografií, takzvaných fotocest.

Naštěstí Street View zůstane klíčovou funkcí 
apky Mapy Google, takže i  nadále budete moci vir-
tuálně prozkoumat všechna místa, jež vás zajímají. 
Pro nahrávání fotocest zase poslouží aplikace Street 
View Studio.

LG ÚSPĚŠNĚ 
OTESTOVALA 
6G PŘIPOJENÍ

LG se přibližuje 6G připojení. Společnost úspěšně 
otestovala bezdrátový přenos a  příjem terahertzo-
vých (THz) dat 6G ve frekvenčním rozsahu 155 až 
175 GHz na vzdálenost 320 metrů ve venkovním pro-
středí. Komerční využití 6G firma demonstrovala ve 
vnitřních i  venkovních prostorách na letošním IFA 
veletrhu. Maximální standard pro pokrytí základno-
vých stanic používaných v  městských částech byl 
doposud 250 metrů mimo uzavřené prostory. V praxi 
by se technologie 6G mohla objevit nejdříve v  roce 
2029.

Europoslanci 
rozhodli, 

elektronika musí 
využívat jednotný 

konektor!

Většina výrobců chytrých telefonů se v posled-
ních letech soustředí na větší displeje, rychlejší 
procesory a lepší fotoaparáty. Čínská společnost 
Unihertz plave proti proudu a  představuje Uni-
hertz Jelly 2E. Jedná se o smartphone s  třípal-
covým displejem a rozlišením 854 × 480 pixelů. 
Váží pouhých 110 gramů a vejde se téměř do ka-
ždé kapsy! Pohání ho operační systém Android 
12, má 64 GB úložiště, baterii s kapacitou 2000 
mAh, snímač otisků prstů a podporu 4G LTE se 
dvěma sloty na SIM karty. Fotky budete dělat 
16Mpx fotoaparátem a 8Mpx selfie čočkou. Pro-
dávat se bude za 170 dolarů (v  přepočtu 4300 
Kč), ale zatím není jisté, zda se dostane i do Čes-
ké republiky.

Před Po
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PLAYSTATION VR2 
SE DRŽÍ NÍZKÉ 
CENY
V  oblasti virtuální reality kralují značky 
Oculus, Valve a  HTC Vive. Kvůli vysoké 
cenovce se ale ani jedna masivně neroz-
šířila. To se povedlo pouze PlayStation VR 
pro konzole PlayStation 4. Sony nasadila 
nízkou cenovku a prodala více než 5 mili-
onů kusů. Teď přichází nová generace pro 
konzole PlayStation 5, jež se drží dostupné 
ceny, ovšem nezapomíná na potřebné ino-
vace, které umožní zažít nové a  intenziv-
nější zážitky.

PlayStation VR2 přinese rozlišení 
4K s  vysokým dynamickým rozsahem 
a  rychlostí vykreslování až 120 snímků 
za sekundu. Postarají se o  to dva OLED 
displeje s rozlišením 2000 x 2040 pixelů. 
Ty poskytnou více než čtyřnásobné roz-
lišení oproti první generaci PS VR. To jde 
ruku v ruce se zorným polem 110°, snadno 
nastavitelnými čočkami a čtyřmi zabudo-
vanými kamerami v přední části displeje. 
Odpadává tak nutnost kupovat a  zdlou-
havě nastavovat externí kameru, která by 

WHATSAPP 
MĚNÍ ZPŮSOB 
KOMUNIKACE

Nelekejte se nadpisu. Společnost Meta spl-
nila slib z dubna tohoto roku a na WhatsA-
ppu spustila novou funkci, která propojuje 
skupinový chat prostřednictvím takzva-
ných Komunit. Cílem Komunit je pozved-

nout pomyslnou laťku pro komunikaci mezi skupinami 
s  úrovní soukromí a  bezpečností, jakou uživatelé jinde 
nenajdou. Alternativy, které jsou dnes k dispozici, vyža-
dují svěřovat kopie zpráv aplikacím nebo softwarovým 
firmám. Meta chce nabídnout uživatelům vyšší úroveň 
zabezpečení, kterou poskytuje koncové šifrování.

Díky Komunitám můžete sdružovat jednotlivé skupi-
ny pod jednou střechou. Můžete dostávat novinky zasla-
né celé Komunitě a snadno organizovat menší diskusní 
skupiny.

WhatsApp dostal také možnost vytvářet ankety 
v  chatech, videohovory pro 32 osob a  skupiny až pro 
1024 uživatelů. V Komunitách navíc fungují reakce emo-
tikony, sdílení větších souborů nebo nové funkce správce. 
Mezi nimi je zasílání všem členům oznamovací zprávy 
a kontrola nad tím, které skupiny mohou být zapojeny do 
Komunity.

Při častém prohlížení Google Play 
vám obchod mohl doporučit aplika-
ci/hru, která měla nejrůznější pro-
blémy. V  Googlu pracují na tom, aby 
v budoucnu lépe filtrovali doporučení 

aplikací s cílem omezit ty, které často padají nebo 
zamrzají. Aplikace, které překročí hranici 1,09 % 
pádů nebo 0,47 % ANR („Aplikace neodpovídá“ nebo 
zamrzne na 5 sekund), se již nebudou zobrazovat 
v seznamech doporučených aplikací, případně mo-
hou být ve výpisu opatřeny varováním, které uži-
vatele upozorní, že aplikace může trpět problémy 
s kvalitou.

Přes novou funkci vám pak chce Google znovu 
představit aplikace, které se vám v minulosti nemu-
sely osvědčit. Vývojáři aplikací budou moci vytvořit 
alternativní výpisy aplikací.

KVALITNĚJŠÍ 
DOPORUČENÍ APLIKACÍ 
NA GOOGLE PLAY

sledovala váš pohyb. Ke komfortu přispěje 
také jednoduché připojení jediným kabe-
lem k přednímu portu USB konzole PS5.

My bychom ale za největší zajíma-
vost označili technologie z  bezdrátového 
ovladače DualSense. Náhlavní souprava 
i  zbrusu nové ovladače Sense se pochlu-
bí speciálními vibracemi, jež přidávají ke 
smyslovému pohlcení hrou inteligentní 
vjemový prvek. Rozeznat máte zvýšený 
puls své postavy ve vypjatých situacích, 
objekty prolétající těsně kolem vaší hlavy 
nebo tah vozidla, kterým se řítíte vpřed.

Ovladače Sense prohloubí tuto hap-
tickou odezvu a  obohatí zážitek o  adap-
tivní spouště a přesné sledování a detekci 
dotyku prstu. Jen si to představte: Budete 
muset vyvinout větší sílu, abyste spoušť 
zmáčkli, například při natahování tětivy 
luku, drcení předmětů holýma rukama 
nebo zaseknutí zbraně v zápalu boje.

PlayStation VR2 vyjde 22. února 2023. 
Prodávat se bude za 14 990 Kč.

POZOR NA 
PODVODNÉ SMSKY

Šmejdi už nejsou jen potulní prodejci, ale stále čas-
těji se objevují internetové stránky a mobilní apli-
kace, které po vás vyžadují telefonní číslo. Když ho 
zadáte a následně potvrdíte SMSku, která vám při-
jde, nedostanete žádný slevový kód ani jiné bonusy, 
ale upíšete se k tomu, že vám každý týden strhnou 
stovky korun až tisícovku z  vašeho vyúčtování 
nebo kreditu.

Těchto případů rychle přibývá a  jsou stále so-
fistikovanější, dokonce jsou zaznamenány případy, 
kdy mobil bez vědomí uživatele odeslal potvrzující 
SMSku. Hrozí, že budou okradeni i ti, kteří bývají ob-
vykle více ostražití.

My v Applikacích jsme se rozhodli udělat na ty-
hle šmejdy zátah a odhalit je, aby nemohli dál škodit 
a tahat z lidí peníze. Proto potřebujeme vás, jen ve 
spolupráci s vámi dokážeme odhalit větší množství 
šmejdů, upozornit na jejich nekalé praktiky ostatní 
a v konečném důsledku je zakázat.

Narazili jste na šmejda? Nahlaste nám ho přes 
jednoduchý formulář. Pokud bude hrozba oprávně-
ná a unikátní (tzn. nebyla nahlášena někým dříve), 
tak obdržíte odměnu v podobě voucheru v hodnotě 
1000 Kč na Alza.cz.

Jak poznat šmejda?
Jde o stránku nebo mobilní aplikaci, která:

1. Vyžaduje pouze telefonní číslo, i  když by jej 
vůbec neměla potřebovat (např. když je mož-
nost to stejné poslat e-mailem nebo když se 
jedná o  službu, která je inzerována jako bez-
platná, například stažení aplikace).

2. Aplikace/služba se vydává za něco jiného, než 
ve skutečnosti je a liší se od původního popi-
su. Velmi častým případem je, že se aplikace 
vydává za blokovač reklam v telefonu, ale ve 
skutečnosti se jedná o  přístup do webového 
portálu hry apod.

3. Nezmiňuje, že byste za SMSku něco měli platit.

Více než 
20 her má být 
dostupných 
při vydání 

PlayStation VR2.

https://forms.gle/Z4DdE6gUH2CUKifk8


PŘEDPLATNÁ 
S BONUSOVÝMI 

FUNKCEMI 
V APLIKACÍCH MŮŽETE 

ZAPLATIT PŘES 
BEZPEČNOU PLATBU

T-MOBILU.

A10 11

Fotografie už tu s námi nějaký ten pátek jsou. Jen málo-
co je ale proměnilo více než příchod mobilních telefonů. 
Foťák měl rázem v kapse každý. A každý mohl najednou 
zachytit situaci kolem sebe během několika sekund. Ka-
mery v mobilech se stále zlepšují a dnes už jejich snímky 
od těch z profesionálních fotoaparátů často na první po-
hled ani nerozeznáte.

Tomu může ještě napomoct kvalitní úprava. Ne ka-
ždému se ale chce fotky složitě importovat do počítače 
a pracovat s nimi tam. Naštěstí to už dávno není nutné. 
I na našich chytrých společnících totiž najdeme spoustu 
nástrojů na skvělé úrovni pro editování, za jejichž použí-
vání se rozhodně nemusíme stydět.

Proto jsme si pro vás připravili výběr pěti aplika-
cí, které by vás rozhodně neměly minout. Od vymazání 
pozadí přes změny saturace či kontrastu až po úpravu 
vybraných částí obrázků. Možná zjistíte, že na svém te-
lefonu s fotkami dokážete dělat mnohem víc, než jste si 
kdy mysleli.

Text
Karel Vaněk

Snapseed
Krůček od profesionála

Pokud toužíte po nějakém profesionálnějším ná-
stroji, je tu pro vás Snapseed. Nabídne třeba úpra-
vu označené části obrázku nebo pokročilé mož-
nosti kontrastu, expozice, štětců a filtrů. Pokud se 
tak opravdu chcete dostat co nejblíže profesionální 
úpravě fotografií a nevadí vám si zvyknout na tro-
chu složitější ovládání, Snapseed je přímo pro vás.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Fotky Google
To jediné, co potřebujete

Fotky Google už nejspíš v  mobilu máte. A  pokud 
ne, možná byste to mohli zvážit. Zdarma totiž na-
bízí až 15 GB cloudového úložiště pro automatické 
zálohování vašich fotek. A  k  tomu všemu i  tady 
najdete řadu užitečných nástrojů pro úpravu fotek. 
Pohrát si také budete moct třeba s  automatickou 
generací GIFů z vámi pořízených obrázků.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

InCollage
Pro tvorbu koláží

Možná zrovna nepotřebujete fotky upravovat, ale 
spíše je kombinovat do koláží. Přesně s  tím vám 
pomůže InCollage. A  i  když vám možnost koláže 
vytvářet rovněž nabídne třeba Picsart, zdaleka 
tam nenajdete takový výběr nejrůznějších šablon, 
do kterých můžete své fotky poskládat. Za přístup 
ke všem šablonám si ale budete muset připlatit.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

JAKO OD 
FOTOGRAFA

ÚPRAVA 
FOTEK

Background Eraser
Zbav mě pozadí!

Někdy není potřeba fotku upravovat, stačí se zbavit 
jejího pozadí. Přesně proto je tu Background Era-
ser. Zkrátka nahrajte jednu ze svých fotek a může-
te jí pozadí odřezat. Najdete zde navíc i  možnost 
oříznout pozadí „chytře“. Aplikace vám tak s přes-
ným ořezáním pomůže, abyste ho celé zdlouhavě 
nemuseli dělat sami.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Picsart
Nejlepší editor fotek

Picsart si vás získá svým širokým výběrem funk-
cí, skvělými samolepkami či zajímavými efekty, 
kterými můžete své fotky obohatit. Nabízí takřka 
perfektní rovnováhu mezi množstvím funkcí a jed-
noduchostí používání, a tak je pro běžného uživa-
tele nejspíš tou nejlepší volbou. Nevyhnete se ale 
reklamám na plnou verzi.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

FOCENÍ UŽ DÁVNO NENÍ JEN ZÁSADOU 
PROFESIONÁLŮ, SKVĚLÉ SNÍMKY MŮŽETE 
VYTVÁŘET I SVÝM CHYTRÝM TELEFONEM.

JAK S MOBILEM FOTIT LÉPE?

Úprava fotek ale není všechno, závisí totiž i na původ-
ním snímku. A jak tyto snímky vylepšit? Zkuste si na 
svém telefonu pro focení zapnout mřížku. Ta vám po-
může udržet všechno na fotce v rovině a na správném 
místě. Mobil také pevně držte, stabilita vašemu telefo-
nu při pořizování fotografií výrazně ulehčí práci.

Používejte přírodní světlo. Blesk fotce většinou 
dodá nepřirozené barvy a příliš silný kontrast, zkuste 
se mu proto při focení co nejvíce vyhnout. A posledním 
tipem může být zkrátka to, abyste hledali zajímavé 
perspektivy, které vaše snímky ozvláštní.

T R E N D Y

https://applikace.cz/bezpecnaplatba
https://applikace.cz/bezpecnaplatba
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed
https://apps.apple.com/cz/app/snapseed/id439438619
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos
https://apps.apple.com/cz/app/fotky-google/id962194608
https://play.google.com/store/apps/details?id=photocollage.photoeditor.collagemaker
https://apps.apple.com/cz/app/pic-collage-maker-incollage/id1446828002
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handycloset.android.eraser
https://apps.apple.com/us/app/background-eraser-superimpose/id815072622
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio
https://apps.apple.com/cz/app/picsart-photo-editor-filters/id587366035
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STEAM

Text
Adam Kurfürst

Steam je v  současné době nejpopulárněj-
ší platformou pro počítačové hraní, najdeme 
v  něm totiž tisíce titulů nejrůznějších žánrů. 
Nejedná se však pouze o  obchod, nýbrž také 
o sociální síť, prostřednictvím které spolu hrá-
či mohou komunikovat, vyměňovat předměty 
nebo sdílet povedené snímky z  jednotlivých 
her. Nainstalováním Steamu se vám zkrátka 
otevřou dveře k nekonečným hodinám zábavy.

Jelikož služba poskytuje opravdu širokou 
škálu funkcí, má také svou mobilní aplikaci, 
jež umožňuje interakci s  komunitou i  mimo 
domov. Společnost Valve, která Steam provo-
zuje, apku bohužel dlouho opomíjela. Design 
tak působil zastarale a zároveň nebyl využit 
plný potenciál, protože chyběly některé mo-
derní vychytávky.

To se však nyní naštěstí změnilo. Valve 
udělalo hráčům radost a  obléklo Steam pro 
mobily do úplně nového kabátku. S ním dora-
zila i řada funkcí, které nám v mnoha ohledech 
dokážou usnadnit život. Rozsáhlá aktualizace 
má i své minusy – některé věci jsou schované 
a hůř se hledají. Právě proto věnujeme Steamu 
pozornost v naší pitvě.

Nastavení jazyka
Aplikace by měla být nastavena 
do češtiny automaticky. Ne vždy 
se tak ale musí stát a je tedy mož-
né, že skončíte s anglickým roz-
hraním. Pro přepnutí do češtiny 
stačí kliknout na tři vodorovné 
čáry v hlavním panelu, sjet úplně 
dolů a zvolit možnost „Settings“. 
V  kolonce „Language“ následně 
zvolte češtinu.

2FA a QR kód
Mobilní apka je důležitá pro 
dvoufaktorovou autentizaci, jež 
váš účet lépe chrání před útoč-
níky. U přihlašování je tak nutné, 
kromě jména a  hesla, zadat kód 
z  aplikace na telefonu. Nově se 
můžete do Steamu na počítači 
rychle přihlásit i  za pomoci QR 
kódu, který prostřednictvím apky 
naskenujete.

Novinky z her
V  dolní části obrazovky najdete 
ikonku novin, pod níž se schová-
vá magazín plný novinek z  va-
šich oblíbených her. Když do něj 
občas zabrouzdáte, tak vám ne-
uniknou ty nejdůležitější infor-
mace. Třeba se včas dozvíte, že 
ta jedna skvělá hra, u  které rádi 
vysedáváte dlouhé hodiny, obdr-
ží nový obsah.

Obchod
Obchod s  herními tituly je prak-
ticky tou nejdůležitější součástí 
Steamu jako takového. V mobilní 
apce jej najdete pod ikonkou ce-
novky. Hry jsou v něm rozděleny 
do kategorií, abyste snadno našli 
to, co hledáte. Steam vám dokon-
ce tvoří katalog plný doporuče-
ných her na základě toho, co rádi 
paříte.

Nákup her
V  aplikaci si můžete hry nejen 
prohlížet, ale také nakupovat. 
Nemusíte tak bědovat, že jste 
mimo domov zrovna ve chvíli, 
kdy probíhají velké slevy. Za-
koupené hry se vám přidají do 
knihovny a  doma si je můžete 
vesele stáhnout a zahrát na po-
čítači. Tituly také lze koupit jako 
dárek vašim přátelům.

Tři vodorovné čáry
Další menu se nachází pod ikon-
kou tří vodorovných čar. Hodit se 
bude hlavně záložka „Potvrzení“, 
kde budete potvrzovat obchodo-
vání s  přáteli nebo prodeje na 
komunitním trhu. Po rozkliknutí 
možnosti „Komunita“ se může-
te dostat k  diskuzím, přímým 
přenosům, výtvorům uživatelů 
nebo zmíněnému trhu.

Knihovna
Užitečnou záložkou této nabíd-
ky je i  „Knihovna“. Jde o  místo, 
v  němž najdete veškeré zakou-
pené hry. Po rozkliknutí hry se 
vám ukáže, jak dlouho a  kdy 
naposledy jste ji hráli. Skvělá 
vychytávka se pak nachází v ko-
lonce „Vzdálené stahování“, kde 
lze na dálku spustit stahování 
titulu do počítače.

Vy a přátelé
Když kliknete na svého avatara 
v  pravém horním rohu, dosta-
nete se do další nabídky, která 
se věnuje hlavně vám a  vaší 
interakci s přáteli. Přátele si lze 
přidat pomocí velkého tlačítka 
„Přidat přátele“ a seznam všech 
kamarádů se nachází pod kolon-
kou „Přátelé“. V  záložce „Inven-
tář“ leží vaše herní předměty.

JAK NAPSAT ZPRÁVU 
KAMARÁDŮM?

Dříve bylo velice snadné 
napsat kamarádům zprávu. 
Valve ale s mnoha funkcemi 
čarovalo a nyní je obtížné 
se prokousat nabídkami, 

abyste se mohli s přáteli pobavit. Existují 
dvě možnosti, jak toho docílit.

První se nachází přímo v mobilní 
apce Steam, ale když nevíte, jak na to, 
není to procházka růžovým sadem. My 
vám to ale vysvětlíme: Nejprve klikněte 
na svého avatara v levém horním rohu 
a následně zvolte možnost „Přátelé“. 
V seznamu klikněte na kteréhokoliv 
adresáta. Aplikace vás přemístí na jeho 
profil, kde zmáčkněte tlačítko „Poslat 
zprávu“. Poté budete přesměrování na 
další seznam, kde jméno kamaráda vy-
hledejte pomocí lupy. Pak na něj klikněte 
a zvolte možnost „Odeslat zprávu“. A jste 
na konci, už můžete vesele posílat zprá-
vy, obrázky či samolepky.

Pokud chcete někomu napsat jednou 
za čas, tak to nekonečné proklikávání se 
nabídkami lze přežít. Daleko snazší však 
je stáhnout mobilní aplikaci Steam Chat, 
která je přímo pro konverzace s přáteli 
určená. Do ní se přihlaste pomocí stej-
ného účtu a zvolte adresáta. Bez dalších 
zbytečností si můžete v klidu povídat.

V APLIKACI MŮŽETE 
SPRAVOVAT VÍCE RŮZNÝCH 

ÚČTŮ SOUČASNĚ. KLIKNĚTE NA 
SVÉHO AVATARA, V NABÍDCE 

ZVOLTE „ZMĚNIT ÚČET“ 
A ZMÁČKNĚTE PLUS.

P I T V A



Odborníci už dlouho varují, abychom na 
záchodě nečetli, neodepisovali na zprá-
vy na Messengeru... Zkrátka se věnovali 
potřebě a neprodlužovali dobu pobytu na 
tomto místě. V  opačném případě si za-
děláváme na hemeroidy. Navzdory těm-
to varováním se z  toalet v  Googlu staly 
učebny, kde si zaměstnanci mohou roz-
šiřovat obzory.

Za netradičním projektem stojí Dani-
ele Midi. Softwarový inženýr se v Googlu 
věnuje vývoji produktů pro inteligentní 
domácnosti. Každý týden si zároveň vy-
nahradí čas na to, aby pomohl zaměst-
nancům naučit se něco nového prostřed-
nictvím jednostránkových lekcí. Ty se 

objevují na záchodech Googlu v  každé 
kanceláři po celém světě a  týkající se 
témat od rychlých tipů pro produktivitu 
v  Gmailu, kariéry a  osobního rozvoje až 
po předcházení předsudkům při rozho-
dování.

Learning on the Loo (LotL) byl spuš-
těn v  roce 2007. Dnes má několik čle-
nů, vede je Daniele Midi a nové epizody 
vycházejí dvakrát měsíčně. Všichni za-
městnanci Googlu mohou zasílat nápady 
na epizody přes formulář. Hlavním poslá-
ním netradičního projektu je zlepšit ži-
vot zaměstnanců Googlu v práci. My jen 
doufáme, že čtením na WC netráví příliš 
mnoho času.

N O V I N K Y

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

Z TOALET GOOGLU 
SE STALY UČEBNY
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GOOGLE KOUPIL ČESKÉ AI AVATARY

SVĚT SE ZBLÁZNIL

ZAJÍMAVÝ PŘÍBĚH

Společnost Google v  létě letošního 
roku potichu koupila český startup 
Alter, který se věnuje využití umělé 
inteligence při vytváření digitálních 
avatarů pro použití nejen na sociálních 

sítích. Za Alter měl Google zaplatit přes dvě miliar-
dy korun, zjistil český Forbes, zatímco zahraniční 
server TechCrunch zmiňuje částku 100 milionů do-
larů (2,47 miliardy korun).

Alter od českého designéra Robina Raszka byla 
původně platforma pro vývojáře.  Pod názvem Fa-
cemoji měla pomoci tvůrcům zabudovat avatary do 
her, aplikací nebo operačních systémů.

Avataři od Alteru dokážou reagovat na pohyby 
uživatelů, kteří jim mohou kupovat různé digitální 
doplňky v  rámci nezaměnitelného tokenu (NFT). 
Alter má myslet i na módní značky a umožnit jim 
snadný vstup do systému, aby mohly doplňky pro-
dávat zájemcům. Navíc avataři a celý tenhle systém 
lze na rozdíl od Memoji od Applu využívat i mimo 
sociální sítě.

Google chce podle všeho přes Alter rozšířit svůj 
obsah a lépe konkurovat stále oblíbenějšímu TikTo-
ku. Dokážeme si představit, že technologický gigant 
využije AI avatary v  operačním systému Android, 
stejně tak na YouTube.

KONTROVERZE KOLEM TWITTERU

VYBÍRÁME NEJBLÁZNIVĚJŠÍ UDÁLOSTI MODERNÍ DOBY! 

Tvůrci Hitman Go, Lara Croft Go, Deus 
Ex Go nebo Hitman Sniper: The Sha-
dows dostali nečekanou výpověď. 
Švédský holding Embracer Group dva 
měsíce po dokončení koupě zavřel 
studio Square Enix Montréal, které 
získal za 300 milionů dolarů společ-
ně s Crystal Dynamics (Tomb Raider) 
a Eidos-Montréal (Deus Ex).

Uzavření Square Enix Montréal 
je překvapivé o to více, když se studio 
pár týdnů předtím přejmenovalo na 
Onoma a těšilo se na zářnou budouc-
nost, jež nebude soustředěna pouze 
na mobilní tituly. Nový majitel je ale 
jiného názoru, chce v největší možné 
míře podporovat Crystal Dynamics 
a  Eidos-Montréal. Tyto dvě firmy se 
specializují na vývoj velkých her pro 
počítače a  konzole. Dle všeho může 
část zaměstnanců zavřeného studia 
přejít k těmto dvěma týmům.

Embracer v poslední době koupil 
práva na Pána prstenů a  mimo jiné 
vlastní pražské Warhorse Studios (au-
toři hitu Kingdom Come: Deliverance), 
brněnské Ashborne Games (založil 
Petr Kolář, jeho posledním projektem 
byl Vigor, nyní pracuje na historické 
strategii s  RPG prvky) a  bratislavské 
Nine Rocks Games (letos dokončili 
lovecký simulátor Way of the Hunter).

V jarním čísle Applikací jsme psa-
li o prodeji první SMSky na světě, 
kterou 3. prosince 1992 ode-
slal programátor Neil Papworth 
a zněla „Veselé Vánoce“ (resp. an-
glicky „Merry Christmas“). Texto-
vá zpráva se jako NFT vydražila 
za 132 tisíc eur (v  přepočtu 3,2 
milionu korun). Teď přichází další 

lahůdka, na které si sběratelé smlsli. První model iPhonu 
vyrobený v roce 2007 se v aukci dostal téměř na 400 ti-
síc dolarů (přes 973 korun). Přitom v roce 2007 se stejný 
iPhone s  kapacitou 8 GB prodával za 599 dolarů. Za 15 
let tak jeho cena vzrostla téměř 66krát. Aukční síň LCG 
Auction vyzdvihla původní obal s tovární pečetí a krabič-
kou, kterou popsala jako dokonalou. Tenhle první iPhone 
nebyl nikdy rozbalen, což samozřejmě zvedlo jeho cenu. 
Nehledě na to, že se telefon rychle stal nejúspěšnějším 
produktem společnosti Apple a do dnes na něj navazují 
další modely.

PRVNÍ IPHONE 
SE VYDRAŽIL TÉMĚŘ 
ZA MILION KORUN
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Jak už jsme zmínili, Elon Musk je 
nyní vlastníkem sociální platformy 
Twitter. Stála ho více než bilion ko-
run a než ji odkoupil, odehrálo se ně-
kolik, chvílemi až šílených událostí. 

Tou, jež pravděpodobně nejvíc pobouřila ve-
řejnost a  samotné vedení Twitteru, byla Muskova 
náhlá změna názoru. Zhruba dva měsíce poté, co 
Twitter souhlasil s  Muskovou nabídkou, se totiž 
nejbohatší muž světa a šéf automobilky Tesla roz-
hodl, že vlastně sociální síť koupit nechce. Situace 
se nakonec dostala až k soudu, ale pak se obě strany 
dohodly a transakce byla koncem října dokončena.

Hned poté, co Musk převzal nad firmou kontro-
lu, se na jejím poli začala odehrávat podivná roz-

hodnutí. Kontroverze se začaly objevovat jak uvnitř 
společnosti – Musk vyhodil významné představi-
tele včetně generálního ředitele Paraga Agrawala –  
tak i  navenek. Snad nejdiskutovanějším tématem 
byl modrý odznáček ověření, který je nyní součástí 
dražší úrovně předplatného Twitter Blue, jež stojí 
zhruba 200 korun v přepočtu. U nás ale balíček do-
stupný není. 

A  co bude dál? To nikdo přesně neví. Twitter 
je zadlužený a  každým dnem prodělává, a  tak je 
propouštěno více a  více zaměstnanců. Musk sice 
plánuje nové funkce, ale také varuje, že bude činit 
spoustu hloupých věcí. Uvidíme tedy, co se z  toho 
všeho nakonec vyvrbí.

Poté, co Elon Musk koupil Twitter a začal dě-
lat nejrůznější změny (více na další stránce 
v příbězích ze Silikonové knihovny), tak na 
popularitě začala získávat jiná sociální síť. 
Jmenuje se Mastodon a  jde o  bezplatnou 

decentralizovanou a neziskovou platformu s otevřeným 
zdrojovým kódem. Začala se rýsovat už v roce 2016 v Ně-
mecku jako open source projekt Eugena Rochkoa, jenž už 
v té době nebyl spokojen se stavem a směřováním Twi-
tteru.

Sociální síť Mastodon hodně připomíná Twitter. Jen 
místo tweetů posíláte toothy (i když v češtině jsou to pří-
spěvky) a  místo retweetů zase boostujete. Používat se 
dají také zmínky a hashtagy. Největším rozdíl je v tom, že 
Mastodon nemá žádné reklamy (žije z příspěvků uživa-
telů a  sponzorů) a  není vlastněn jedním člověkem/spo-
lečností. Má patřit všem. Proto neběží na jednom velkém 
serveru, ale na velkém množství menších serverů, které 
se mohou nacházet i  u  někoho doma. Z  toho důvodu si 
uživatelé musejí vybrat z řady serverů. Každý má vlast-
ní pravidla a moderátory. Současně ale můžete sledovat 
koho chcete a psát vlastní zprávy.

V současné době nelze mluvit o tom, že by Mastodon 
ohrožoval Twitter, Facebook a TikTok, ale z našeho pohle-
du je poněkud zarážející, jak moc podobná tahle sociál-
ní síť Twitteru je. To je také hlavní důvod, proč je zařa-
zena zde. Pokud ji chcete vyzkoušet, aplikaci najdete na  
Google Play a App Store.

NA POPULARITĚ 
ZÍSKÁVÁTE KOPIE 
TWITTERU

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.joinmastodon.android
https://apps.apple.com/pl/app/mastodon-for-iphone-and-ipad/id1571998974
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HERNÍ SMS

Několik tónů kytary, hořící les a  liška, která 
běží sama o život. Takto začíná nová hra od 
Herobeat Studios, která se místy tváří jako 
pohádka, ale nenechte se zmást. Přenese vás 
do strhujícího chaosu a permanentní hrozby 

v roli poslední lišky na Zemi. Aby toho nebylo málo, tak je to 
ke všemu poslední přeživší svého druhu. Je tady ale naděje 
v podobě čtyř malých liščat, jež jsou stejně roztomilá jako 
křehká a závislá na své mámě. Vy se o ně musíte postarat, 
kvůli nim přežít, krmit a chránit je před přírodou, která je 
stále nepřátelštější, jak se pohybujete od jednoho doupěte 
do druhého. Dál vás bude pohánět touha nalézt své ztrace-
né mládě, podobně jako Merlin neúnavně hledal svého syna 
v dětském animovaném filmu Hledá se Nemo.

Endling - Extinction is Forever se ale snaží o víc. Sna-
ží se nám říct o  ekologických problémech. Zažijete totiž 
zpustošený svět, který den za dnem lidstvo kazí, znečisťu-
je a drancuje nejvzácnější a nejcennější zdroje přírodního 
prostředí. Přitom prozkoumáte různé trojrozměrné oblasti 
z bočního pohledu a budete sledovat, jak vaši maličcí dospí-
vají a budete si všímat jejich jedinečných osobností a obav.

Pokud jste fanoušci roztomilých zvířátek a  srdceryv-
ných (a poutavých) příběhu, tak Endling určitě dejte šan-
ci. Hra by měla vyjít do konce roku 2022 na Android a iOS. 
Dříve dorazila na PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo 
Switch. Obsahuje české titulky a na Steamu si můžete stáh-
nout demoverzi.

POHÁDKA, DRAMA 
A EKOLOGIE VE HŘE ENDLING

Budovatelských strategií s  manažerským 
přesahem je celá řada. Pokud vás bavila 
hra Airlines Manager Tycoon z roku 2020, 
ale říkali jste si, že jí něco chybí, tak si to 
uvědomili i  její tvůrci. Ti nově přicháze-

jí s  bezplatným titulem Airport Simulator: First Class. 
V něm dostanete na starost nejen správu letadel a jejich 
letového plánu, nýbrž také postupné vylepšování letiště, 
včetně vnitřních i vnějších prostorů. Letiště je na začátku 
hry opuštěné a vy ho můžete modernizovat podle svého 
uvážení, peněz, času a záměru. Poslední zmíněné slovo je 
důležité. Můžete se totiž zaměřit na nízkonákladové lety, 
nebo vybudovat prémiovou leteckou společnost.

Známá real-time strategie 
Age of Empires, která letos 
oslavila 25. výročí od vydání 
prvního dílu, se v budoucnu 
podívá na mobily. Zatím 
Microsoftu ukázal krátkou 
upoutávku.

Znovu se setkáváme 
s nebojácnými Galy. Na 
motivy legendárního 
francouzského komiksu 
vyšla nenáročná hra Idle 
Asterix. Tady spravujete 
vlastní vesnici, najímáte 
dělníky, abyste získali 
zdroje, a podnikáte různá 
dobrodružství, včetně 
záchrany nebohého Idefixe.

Parta kamarádů z českého 
studia Rocking Toy vytvořila 
Beyond the Wall. Hru popisují 
jako klasickou point-and-
click adventuru s magickou 
atmosférou a podmanivou 
hudbou ve světě, kde se mísí 
fantazie s realitou a špetkou 
humoru. Jen škoda, že titul 
nemá českou lokalizaci.

Fanoušci motocyklových 
akčních závodů a Šíleného 
Maxe by měli zpozornět. Na 
mobily se dostal duchovní 
nástupce série Road 
Rash. Jmenuje se Road 
Redemption a vy si na Google 
Play a App Store můžete 
stáhnout bezplatný začátek, 
abyste věděli, zda vás bude 
bavit vést motorkářský gang 
na epické cestě napříč zemí 
a bojovat za jízdy.

Dostatek času a strategické 
myšlení budete potřebovat 
v případě hraní strategie 
Homeworld Mobile 
s masivními vesmírnými 
bitvami. Budete získávat 
zdroje, útočit na nepřátele, 
uzavírat smlouvy a vést svou 
flotilu.

Říká vám něco Scorpion, Sub-Zero, Raiden, 
Kitana, Liu Kang, Jax, Mileena, Kung Lao 
nebo Johnny Cage? Jde o jedny z nejzná-
mějších postav videoherní bojové série 
Mortal Kombat, která letos oslavila 30. vý-

ročí. U  této příležitosti společnosti Warner Bros. Games 
a  NetherRealm Studios potěšily nás, hráče mobilních 
her, když oznámily Mortal Kombat Onslaught. Jedná se 
o sběratelskou hru na hrdiny, jež nabídne nový filmový 
příběh, bitvy v reálném čase a sbírání hrdinů, abyste si 
sestavili vlastní tým z  ikonických postav světa Mortal 
Kombatu a bojovali s hordami nepřátel, zatímco se bude-
te snažit zachránit všechny říše.

Mortal Kombat Onslaught se má držet stylu série. To 
znamená, že máme očekávat kruté souboje a krvavé fa-
tality, tedy zakončovací útoky, s nimiž se tahle značka za 
posledních 30 let tak proslavila. Nejde tedy o hru pro děti. 
Vydání pro chytré telefony a tablety s operačními systé-
my Android a iOS se očekává v roce 2023. Do té doby si 
můžete zahrát předchozí díl pro mobily. Ten se drží tra-
diční bojovky a za dobu své existence si ho nainstalovalo 
více než 150 milionů hráčů. Je zdarma.

Android | iOS (zdarma)

MORTAL KOMBAT SE 
ZMĚNÍ NA SBĚRATELSKOU HRU

POSTAVTE A ŘIĎTE VLASTNÍ 
LETIŠTĚ V NOVÉM SIMULÁTORU

Po dvouměsíčním odkladu na chytré tele-
fony a  tablety zavítala hra Isle of Arrows, 
která pro počítače vyšla v  září. Jedná se 
o nejnovější projekt Daniela Lutze, jenž má 
na kontě například Hitman GO a Lara Croft 

GO. Logické myšlení je nutné nejen u  Agenta 47 a  zná-
mé archeoložky, ale také při stavbě nedobytné pevnosti. 
Dlaždici po dlaždici na postupně rozrůstajícím se ostro-
vě v oblacích umisťujete budovy, věže a cesty, abyste se 
ubránili vlnám útočníků.

Isle of Arrows kombinuje tower defense (věžovou 
obranu) s  deskovou hrou. Do tohoto zajímavého mixu 
přidává náhodné generování dlaždic, nepřátel, odměn 
a událostí. Díky tomu je každá hra jiná a vy musíte při-
způsobit svou strategii v  každém tahu, pečlivě zvažo-
vat umístění každé destičky... zkrátka plánovat dopředu. 
V opačném případě se moc daleko nedostanete, protože 
obtížnost je občas opravdu brutální. Na druhou stranu, 
když výzvu zvládnete, budete odměněni a šťastní, že jste 
se posunuli o kousek dál.

Android (149 Kč) | iOS (149 Kč)

ISLE OF ARROWS 
JE MIX VĚŽOVKY A DESKOVKY

Příznivci Airlines Manager Tycoonu tady budou jako 
doma. Hra přebrala spoustu věcí ze svého předchůdce, 
včetně podle nás chaotického menu a všelijakých tabu-
lek. V nich se minimálně ze začátku budete ztrácet. Nás 
při hraní bavilo vybudovat a modernizovat letištní infra-
strukturu, uzavírat smlouvy s  leteckými společnostmi 
a řídit tok cestujících od jejich příletu až po odlet.

Na druhou stranu jsou ve hře početné chyby, včetně 
těch nepříjemných, které vyústí v zavření aplikace, a bo-
hužel i větší důraz na mikrotransakce. Když do Airport Si-
mulatoru neinvestuje peníze, budete často čekat desítky 
minut, abyste se dostali dál. A to je časem dosti otravné.

Android | iOS (zdarma)

HERNÍ SMS

Tři roky od vydání na PC 
se Sigma Theory – Global 
Cold War konečně podívala 
na telefony. Strategický 
tahový thriller zasazený 
do futuristické studené 
války, v níž máte obrovské 
diplomatické pravomoci, je 
dostupný pro Android a iOS 
za necelých 200 Kč.

V roce 2023 se na Androidu 
a iOS můžete těšit na 
plnohodnotné Call of Duty 
Warzone. Společnost 
Activision na mobily a tablety 
přenese oblíbenou battle 
royale střílečku a slibuje 
stejný zážitek pro 120 hráčů, 
který byl na počítačích 
a konzolích. Bitvy se odehrají 
na známé mapě Verdansk.

Zen Pinball Party obdržel 
aktualizaci u předaleké 
galaxie. Hrát můžete na dvou 
nových stolech s tematikou 
Star Wars, konkrétně filmu 
Síla se probouzí a seriálu 
Boba Fett: Zákon podsvětí. 
Titul je dostupný výhradně 
v předplatném Apple Arcade. 
(139 Kč měsíčně)

Aye-aye, Captain! Známou 
hlášku ze SpongeBoba 
můžete z plných plic také 
křičet, konkrétně při hraní 
bezplatné hry SpongeBob: 
Krusty Cook-Off, která 
obdržela aktualizaci s pátým 
světem. I tady budete 
vařit a snažit se uspokojit 
obyvatele pod mořem.

Nesčetné kaskadérské kousky 
spojené s realistickým 
ovládáním dělají hráčům 
radost už dva roky. Přesto 
hra Wheelie King 4 obdržela 
rozsáhlou aktualizaci, která 
vás vyzývá, abyste na 
motorce riskovali a předvedli, 
co ve vás je.

https://www.youtube.com/watch?v=YrVrJvJqXR4
https://www.rocking-toy.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playrion.airportmanager
https://apps.apple.com/cz/app/airport-simulator-first-class/id1572244031
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gridpop.isleofarrowsandroid
https://apps.apple.com/cz/app/isle-of-arrows-tower-defense/id1607942817
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playrion.airportmanager
https://apps.apple.com/cz/app/airport-simulator-first-class/id1572244031
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pid.sigmatheory
https://apps.apple.com/cz/app/sigma-theory/id1492483961?l=cs
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Meteoradar
Nevěříte včerejší předpovědi v  te-
levizi? Stačí se podívat na Mete-

oradar a  hned víte, zda vytáhnout snow-
board a  zamířit na sjezdovku. Kromě 
přesné předpovědi na nejbližší hodiny se 
můžete ujistit na meteoradaru, zda se ne-
tvoří mráček, který by mohl vaše zimní 
radovánky překazit. Aplikace navíc sbírá 
informace z meteostanic, teploty jsou tedy 
přesné.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Windy.com
Jestli patříte k  těm lidem, kterým 
nestačí typická předpověď, Windy 

vám nabídne přes 50 různých map poča-
sí. Ty vám dají přehled teplot, větru, deš-
tě a  pochopitelně i  sněhových přeháněk. 
K dispozici je i několik kamer, díky kterým 
můžete sledovat aktuální počasí na růz-
ných místech. Samozřejmě je toho mno-
hem víc.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Slopes 
Léty ošlehaná a spolehlivá aplikace, 
která doprovází každého lyžaře, jenž 

si chce držet přehled o ujetých kilometrech. 
Podrobné záznamy vašich cest a výkonu bu-
dete moci sdílet mezi ostatními kolegy, kteří 
se prohánějí krajinou poblíž. Součástí apli-
kace jsou chytré připomínky, které vás upo-
zorní, pokud jste zapomněli nahrávat nebo 
ukončit jízdu.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Ski Tracker
Pokud patříte mezi ten typ lidí, kte-
ří se koncem dne kochají výsledky 

dosažených v daném dni, tak vám Ski Trac-
ker vše ulehčí. Před sportováním jej zapnete 
a o nic víc se nestaráte. Aplikace sama doká-
že rozpoznat, zda sportujete, jedete na vleku, 
nebo odpočíváte. Navíc celou dobu měří vaši 
rychlost a  na všechny výsledky se můžete 
podívat zpětně.
Android (zdarma)

SnowSafe
Vědět, jak moc velké riziko nebezpečí 
v podobě laviny hrozí, je u nás lehce 

zbytečná věc, ale pro výlety do Alp naprosto 
nezbytná. Snowboardisté a freestyloví spor-
tovci podobná varování ocení dvojnásob 
a mít po ruce mapu, která vám ukáže nejen 
počasí v dané lokaci, ale i  rovnou upozorní 
na stupeň lavinového nebezpečí, je něco, co 
rozhodně oceníte.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

OnTheSnow
Ať už v  Česku, nebo v  zahraničí, 
vždy je dobré vědět, jaká je situace 

v horských střediscích. K tomuto účelu složí 
OnTheSnow, který sbírá informace o aktuál-
ní situaci na horách. Rychle tak zjistíte, jest-
li jsou ideální podmínky třeba na lyžování. 
A  pokud jsou, neváhejte své zážitky sdílet 
a oznámit dalším sledujícím, aby věděli, kde 
se nejlépe lyžuje a o co přichází.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

ZIMNÍ SPORTY
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 ZIMA JE TADY A VE VAŠEM MOBILU NESMÍ CHYBĚT TY NEJLEPŠÍ APLIKACE, 
 KTERÉ VYUŽIJETE PŘEDEVŠÍM NA HORÁCH. TY VÁM VELMI SNADNO PORADÍ, 
 KDE JE NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO LYŽOVÁNÍ, JAKÉ BUDE POČASÍ NEBO VÁM TŘEBA UKÁŽOU, 
 PO KTERÉ BĚŽKAŘSKÉ DRÁZE SE VYDAT. 

iSKI Czech
Rozhodně se nezapomeňte podívat 
na aplikaci iSKI Czech. Ta v  sobě 

ukrývá nejen přehled o počasí, ale najdete 
v ní přístup ke kamerám v horských stře-
discích. Díky tomu budete mít vždy čer-
stvé informace o  tom, kolik je kde sněhu. 
Chybět nemůže ani jednoduché sledování 
vašich zimních aktivit a  navíc existuje 
v různých variantách i pro ostatní státy.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

IQAir AirVisual
Předpověď počasí je už takový zá-
klad, ale jaká bude kvalita ovzduší, 

to vám řekne jen IQAir AirVisual. Nadýchat 
se čerstvého vzduchu není nikdy na ško-
du, ale vzduch plný smogu nechce dýchat 
nikdo. Sledujte kvalitu nejen u vás doma, 
ale i  na horách, a  společně s  předpovědí 
počasí, kterou aplikace má, si vychutnejte 
plnými doušky čerstvý a zdravý vzduch.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

POČASÍ KUDY NA HORY

Text
Nikola Levová

Waze
Dorazit na místo tou nejlepší a  nej-
bezpečnější cestou vám pomůže 

Waze. Kromě velmi přehledné mapy a skvě-
lé navigace je tu obrovská podpora ze strany 
uživatelů. Ti aktivně hlásí dopravní nehody 
a  situace, tudíž se velmi snadno dokážete 
vyhnout případným překážkám, které by 
váš lyžařský výlet mohly opozdit. Vy sami 
navíc můžete přispívat informacemi.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Mapy.cz
Mapy nabízí plánování trasy nejen 
pro řidiče aut, ale i běžkaře a turisty. 

Cesta na hory nebude nijak velkým problé-
mem, najít nejbližší sjezdovku také ne, a po-
kud holdujete běžkařským trasám, Mapy 
vám je ukážou v aplikaci. Zároveň si můžete 
už předem stanovit trasu, kterou poběžíte na 
běžkách. Případně nabídne cestu kolem za-
sněžených hor.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Záchranka
Při prozkoumávání vrcholků hor se 
vyplatí především bezpečnost a být 

připravený. S  aplikací Záchranka jste k  to-
muto cíli ještě blíž, jelikož v případě nouze 
po ní sáhnete velmi rádi. Kromě klasické po-
moci zde najdete i  možnost zavolat si hor-
skou službu. Tu oceníte v případě, kdy vaše 
toulky po horách dopadnou jinak, než byste 
chtěli.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Peak Visor
Při lezení po horách se občas hodí 
mít průvodce okolím po kapsách. 

Mapy už máme, ale ty nám nedokážou říct, 
na který vrcholek se to vlastně díváme. K to-
muto účelu nám poslouží Peak Visor, který 
díky rozšířené realitě dokáže celkem přesně 
říct, jak se jmenuje hora, která se tyčí v dáli. 
Navíc vám díky 3D mapě ukáže, jak vypadá 
terén v okolí.
Android (130 Kč) | iOS (zdarma)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.johnniek.inpocasi&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/meteoradar/id566963139?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.windyty.android&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/cz/app/windy-com/id1161387262?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consumedbycode.slopes
https://apps.apple.com/cz/app/slopes/id643351983
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exatools.skitracker&hl=cs&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roomfour0four.android.avalanche
https://apps.apple.com/us/app/onthesnow-ski-snow-report/id300412347
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skireport
https://apps.apple.com/cz/app/microsoft-to-do/id1212616790?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=intermaps.iskiczech&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/cz/app/iski-czech/id410027850
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airvisual
https://apps.apple.com/us/app/iqair-airvisual-air-quality/id1048912974
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skireport
https://apps.apple.com/cz/app/waze-navigation-live-traffic/id323229106?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.seznam.mapy
https://apps.apple.com/cz/app/mapy-cz-navigace-doprava/id411411020?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medicalit.zachranka
https://apps.apple.com/cz/app/z%C3%A1chranka/id1071831457
https://play.google.com/store/apps/details?id=tips.routes.peakvisor&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/peakvisor/id1187259191?ign-mpt=uo%3D8
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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

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

V posledních měsících se v Magenta Experien-
ce Centru rozběhla celá řada zajímavých pro-
jektů. Než se na ně podíváme blíže, tak se vám 
pochlubíme. Naše Magenta Experience Center 
se v konkurenci 326 projektů probojovala mezi 
top 5 finalistů letošního ročníku Cen SDGs, Aso-
ciace společenské odpovědnosti, a to v katego-
rii Vzdělávání, zdraví a kvalitní život.

Jak se můžete na těchto stránkách přesvěd-
čit, děje se toho u nás opravdu hodně – od před-
nášek robotiky a  umělé inteligence, internetu 
věcí, digitální gramotnosti, workshopů 3D tisku 
až po školení seniorů a dětí. Máme radost, že to 
u nás díky vám žije a budeme rádi, když se zase 
zastavíte. Abyste věděli, co vás čeká, připravili 
jsme pro vás shrnující video. Děkujeme i našim 
partnerům Prusa Research 3D printers, Lo-
giscool CZ, Zonepi Education, Právě teď! o.p.s., 
VR Zóna, Mgr. Tomáši Hambergerovi, Marii Ši-
můnkové a DigiKoalici. Bez vás by to nešlo!

 DIGITÁLNÍ 
 OBJEVY PRO 
 PRARODIČE 
 S VNOUČATY 

Každou sobotu od 10:00 a  od 14:30 jsme si 
v  Magenta Experience Centru pro prarodiče 
s vnoučaty připravili speciální kurzy o digitální 
gramotnosti, která je nezbytným nástrojem pro 
orientaci v současnosti i budoucnosti. Speciál-
ní lektoři pomohou dětem od 1. do 4. třídy stát 
se sebevědomými a uvědomělými uživateli di-
gitálních nástrojů a online platforem včetně zá-
kladů programování. To vše hravou, zábavnou 
a snadno pochopitelnou formou. Klidně mohou 
přijít i rodiče. Stačí se zaregistrovat.

 MOBIL 
 NENÍ 
 VĚDA 
Dokážete si představit, že s  aplikací WhatsApp 
opravdu neumí každý? Například naše starší ge-
nerace potřebuje pomoct, aby se to naučila? A ne 
každý má doma vnoučata nebo děti, které jim po-
mohou. My si to uvědomujeme, a proto jsme při-
pravili workshopy, kde se věnujeme právě seni-
orům. Tyto aktivity jsme od začátku léta rozšířili 
s partnerem Právě Teď! o.p.s. i na seniory. Za toto 
období našimi workshopy prošlo již na 650 seni-
orů. 

Tyto workshopy jsou zdarma, vedou je přímo 
konzultanti Magenta Experience Centra a  kromě 
WhatsAppu pomáhají také s  tématy jako napří-
klad sociální sítě, jak na chytrý telefon či úpravy 
fotek a  videí na telefonech s  Androidem. K  tomu 
jsme otevřeli i pravidelné nedělní konzultace, na 
které se každou druhou neděli mohou senioři opět 
zdarma přihlásit. Právě při tomto workshopu se 
kolegové věnují každému individuálně. 

Ve spolupráci s Právě Teď! o.p.s. jsme také byli 
součástí pravidelných kurzů a  workshopů s  ná-
zvem „Moderní technologie? Nepanikařte!“, které 
za podpory hl. města Prahy proběhly ve třech tur-
nusech a představili témata jako e-identita, datové 
schránky, komunikace s úřady, práce na internetu 
(vyhledávání, ověřování informací), elektronické 
bankovnictví, digitální a kybernetické bezpečnost 
a práce s chytrým telefonem.

NAŠIMI 
WORKSHOPY 

PROŠLO JIŽ NA 
650 SENIORŮ

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.youtube.com/watch?v=oMPs5feML_c
http://bitly.ws/wCFM
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P O Z V Á N K A

 T PHONE 5G 
 PRO KAŽDOU KAPSU 

T Phone 5G se může pochlubit vysokým výkonem a snadným používáním. Nechybí 
mu čistý Android vyvinutý ve spolupráci s Googlem, nadupaný foťák a baterka, kte-
rá má šťávu celý den. Máme ho také ve variantě Pro. Více se o obou verzích dočtete 
zde, nebo si skočte do nejbližší prodejny T-Mobilu a vyzkoušejte si ho!

T Phone 5G spatřil světlo světa 29. 9. 2022. Pro všechny z nás 
to byl velký den, kdy jsme měli šanci být součástí představení 
prvního 5G telefonu od T-Mobilu na českém trhu. Pojďme se 
společně podívat na krátkou video vzpomínku z tohoto dne, kdy 
se T Phone představoval v Magenta Experience Centru.

Magenta Experience Center, 
OC Arkády Pankrác

FB.com
/MagentaExperienceCenter

magentaexperience.cz instagram.com/
magentaexperiencecenter

youtube.com/
user/tmobilecz

 MAGENTA 
 EXPERIENCE 
 CENTER 
 NA VÝLETĚ 

Jak to vypadá, když nás osloví 
významný klient, zdali bychom 
nemohli úžasné věci, které se u nás 
dějí, představit i na jeho tradičních 
inspirativních dnech plných 
technologií?

To přece není vůbec žádný 
problém! Zabalili jsme kufry a vybalili 
je na Innodays přímo před Muzeem 
Škoda Auto. A že jich nebylo málo – 
posuďte sami, plocha 150 m2 nám byla 
i tak malá. A dvoudenní program plný 
inspirace byl na světě! Kde dál máme 
kufry vybalit?

 PROBĚHL ESPORT 
 CAMP VOL.2 

Po úspěšném prvním Esport Campu koncem října 
proběhl druhý se značně nabušeným programem 
a  zvučnými jmény League of Legends komunity. 
Účastníci zažili čtyři dny s League of Legends tre-
néry a  profesionálními hráči, kteří jim předali své 
znalosti a  pomohli jim nastartovat dráhu esport 
hráče. Těšit se mohli na populárního komentátora 
a  bývalého profesionálního hráče Tomáše „Morts-
che“ Anděla. Toho doplnil aktuální prvoligový hráč 
španělské nejvyšší ligy Jakub „Dreedy“ Viceník, kte-
rý působí v Barca esport. A o komplexnost tréninko-
vého programu se postaral profesionální prvoligový 
trenér týmu Inside Games Adam „Kizuro“ Pokorný. 
Společně účastníkům doručili nevšední zážitek 
a experience, kterou využijí ve své esport kariéře.

Pla(s)teosaurus je společným ko-
munitním dílem více než stovky zapá-
lených 3D tiskařů z celé České repub-
liky. My v našem Magenta Experience 
Centru jsme se s  radostí přidali k  to-
muto nápadu neziskové organizace 
A-CSR a  jeho realizaci pod taktovkou 
Plastenco. Vzniklo tak unikátní dílo 
z více než 420 dílků za více než 3 500 
hodin tisku. Na tisk bylo použito 150 
kg filamentu z  recyklovaného plastu, 
to je ekvivalent asi 6 000 PET lahví. 
5,5 metrový „drobeček“ byl poprvé 
představen v Národním muzeu na Glo-
bal Goals Summitu 2022 pod heslem 
„Nevolte vyhynutí!“ s cílem inspirovat 
k udržitelnému životnímu stylu.

 PLASTEOSAURUS 

PLATEOSAURUS BYL 
NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ 

DRUH EVROPSKÉHO 
DINOSAURA Z OBDOBÍ 

POZDNÍHO TRIASU.

 PŘÍMĚSTSKÉ 
 TÁBORY 

Pojďme se při mrazivém počasí 
ohlédnout za létem, kamarády, zábavou 
a učením digitálních dovedností. To 
vše a mnohem víc u nás zažilo více než 
500 dětí z táborů organizací Veselá 
věda, Logiscool a Czechitas! Učili se 
programovat, jak vznikl mobilní telefon 
nebo co je to virtuální realita.

Kromě toho se nám podařilo otevřít 
vlastní týdenní příměstský tábor, kde 
jsme měli milou příležitost uvolnit i 10 
míst maminkám samoživitelkám ze 
Šatníku Nory Fridrichové.

Jak si to u nás děti počas léta 
užívaly? No zkuste posoudit sami ve 
videu.

https://www.t-mobile.cz/tphone
https://www.youtube.com/watch?v=mwTfDXp4sqU
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.youtube.com/watch?v=KcN_XTOD9nU
https://www.youtube.com/watch?v=NtPkLNa9YE8
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Text
Adam Kurfürst

Pokud jste někdy šli po městě a zpozorovali při-
tom skupinku lidí, která hledí do telefonu a zuři-
vě máchá prstem po obrazovce, dost možná jste 
narazili na hráče. Pokud si ale nyní říkáte, že je 
to blbost, protože hry se přece hrají z  pohodlí 
domova, a  ne venku na ulici, tak vás vyvedeme 
z  omylu. Existuje totiž jeden specifický a  velice 
populární žánr mobilních her, který si při sezení 
na gauči nebo posteli rozhodně neužijete.

Kdysi nakažlivé a stále oblíbené Pokémon GO, 
dnes už mrtvé Harry Potter: Wizards Unite nebo 
Ingress, který si pamatují snad už jen dospělí. 
Všechna tato známá jména můžeme souhrnně 
označit jako AR hry.

O co tedy vlastně jde?
Začněme od úplných základů. Ať už je konkrétní 
téma dané AR hry jakékoliv, všechny tyto tituly 
mají společnou jednu důležitou vlastnost – něja-
kým způsobem spojují skutečný svět s tím virtu-
álním. Ačkoliv není vyloženě řečeno, že musí být 
AR titul navržen pro běhání po venku, většinou 
se tak stejně děje. Některé hry jsou sice vyvinuty 
tak, aby se daly hrát i  doma, ale u  hráčů nikdy 
nesklízely takový obdiv.

Kdy AR hry vznikly?
Myšlenka propojit virtuální svět se skutečným 
se objevovala už v  minulém století. Pokud se 
ale zaměříme pouze na mobilní hry, můžeme se 
o jejich rozmachu bavit přibližně v rámci posled-
ní dekády. Roku 2013 byla poprvé spuštěna hra 
Ingress, která nastavila laťku poměrně vysoko. 
Největší „boom“ ale nastal od roku 2016, kdy se 
s  AR hrami doslova roztrhl pytel. Úspěch tehdy 
vydaného Pokémon GO totiž nakopl jiné vývojáře 
k tomu, aby se do tohoto segmentu pustili také.

Čím si získaly popularitu?
Na tuto otázku neexistuje úplně jednoduchá od-
pověď. Jednotliví hráči totiž byli AR hrami okou-
zleni díky jejich různým aspektům. Tím prvním 
bude určitě originalita. Studio Niantic, jež stojí 
za nejpopulárnější AR hrou zvanou Pokémon 
GO, zkrátka přišlo s něčím novým. Díky AR hrám 

AR HRY VYŽADUJÍ 
PŘÍSTUP K INTERNETU. 

ABYSTE SI JE TEDY MOHLI 
UŽÍT NAPLNO, BUDETE 

POTŘEBOVAT MOBILNÍ DATA. 
T-MOBILE NABÍZÍ VÝBĚR ZE 
SPOUSTY NEJRŮZNĚJŠÍCH 
TARIFŮ, KTERÉ SI MŮŽETE 

PROHLÉDNOUT ZDE.

MOŽNÁ TO ZNÍ ABSURDNĚ, ALE AR HRY 
DOKÁZALY ROZPOHYBOVAT I TY NEJVĚTŠÍ 
LENOCHY A STOJÍ ZA VZNIKEM VELKÉHO 
MNOŽSTVÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ.

se navíc mohou hráči vžít do svých oblíbených 
světů – fanoušci dinosaurů si zamilují Jurassic 
World Alive a  Pokémon GO se stane drogou mi-
lovníků legendárního kresleného seriálu.

Hry, jež využívají AR mechanik, jsou schop-
ny spojit komunitu a  vybudovat nová přátelství 
snad úplně nejlépe ze všech. Ideálním příkladem 
je zase Pokémon GO, ve kterém se velkého množ-
ství aktivit bez parťáků ani účastnit nemůžete. 
Kouzelný byl také pohled na to, jak na sociálních 
sítích vznikaly rozsáhlé skupiny, kde si hráči 
domlouvali srazy, sdíleli mezi sebou novinky ze 
hry, chlubili se svými vzácnými úlovky, pomáhali 
si, a  dokonce se bavili o  svém každodenním ži-
votě.

AR HRY

PLUS

F E N O M É N

https://www.t-mobile.cz/internet-do-mobilu
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Poslední důvod se může zdát i  poněkud ab-
surdní, ale AR hry vás opravdu umí donutit k po-
hybu. Ze své vlastní zkušenosti mohu říct, že 
když jsem před lety hrával Pokémon GO, byl jsem 
schopen ujít několikanásobně více kilometrů než 
dnes. Kolikrát jsem ze svého dne vyřadil cestu 
městskou hromadnou dopravou jen proto, abych 
mohl po cestě domů lovit.

Celé město v mobilu
AR hry, které vás vytáhnou ven, doslova přenesou 
celé vaše město do telefonu. Herní mapa kopíruje 
mapu vašeho skutečného okolí a kam se pohnete 
v realitě vy, tam zamíří i váš virtuální hrdina.

Nečekejte ale nudné hraní ve stylu „jdu, jdu, 
jdu a  jednou za čas na mě vyskočí postavička“. 
Po mapě jsou totiž rozmístěné i  speciální body, 
kupříkladu v Pokémon GO jde o takzvané Pokés-
topy a Gymy, které se nejčastěji nacházejí poblíž 
zajímavých míst ve skutečném světě. Nemělo by 
se stávat, že se takový kontrolní bod objeví u ni-
čím nezajímavého paneláku. Ba naopak, vysky-
tují se převážně u  památek a  pamětních desek, 
nestandardně vyhlížejících budov, pomníků, dět-
ských hřišť a jiných, něčím lákavých míst.

Taková místa se ve hře ale pochopitelně ne-
objeví sama. Stejně tak, jako je musí kartograf 
zakreslit do mapy skutečné, musí je někdo vložit 
i  do té virtuální. Většinou za tím stojí nadšenci, 
kteří za pomoci speciálních formulářů připrave-
ných vývojáři vznášejí návrhy na umístění no-
vých kontrolních bodů. Ostatní členové komunity 
pak rozhodují o  tom, zda si dané místo zaslouží 
být zvěčněno i v onom herním titulu.

Spoléhá se přitom na dobré svědomí jednotli-
vých hráčů. Vývojáři jednoduše počítají s tím, že 
lidé nebudou schvalovat nesmysly jen proto, aby 
se objevil kontrolní bod v blízkosti jejich bydliště. 
Ke schvalování tak mají častokrát přístup jen ti 
nejzkušenější, kteří dosáhli určité úrovně.

Chodit se vyplácí
Už jsem na sebe prozradil, že jsem nespočet-
někrát chodil domů pěšky jen proto, abych se 
mohl věnovat AR hře. Chodit se v  nich prostě 
vyplácí. Kupříkladu Pokémonů zkrátka ulovíte 
více tehdy, co projdete celým centrem města, než 
v případě, že se povozíte autobusem či tramvají.

To ale není jediná výhoda pěší dopravy. 
Spousta her vás slušně odmění, když za týden 
překonáte určitý počet kilometrů. Pokud jim to 
dovolíte, mohou váš pohyb monitorovat i  v  pří-
padě, že jsou vypnuté. Túry v horách nebo odpo-
lední běhy se tedy také počítají.

Podvodníci jsou všude
Hráče, kteří si chtějí usnadnit průběh používáním 
nedovolených programů, najdeme úplně všude. 
Problém se rozhodně netýká jen stříleček, kde 
externí aplikace zlepšují hráčům mušku, ale také 
v AR hrách. Místo toho, aby chodili, si někteří je-
dinci stáhnou joystick.

Ačkoliv se tvůrci AR her aktivně snaží pro-
ti podvodníkům bojovat, takzvaní cheateři jsou 
vždycky o  krok před nimi. Pohybování joystic-
kem mění polohu GPS, takže z  pohodlí domova 
si vesele můžete dojít na 5 kilometrů vzdálené 
náměstí. Aplikace určené k  podvádění vás také 
dovedou teleportovat, a tak se můžete na lov vy-
dat třeba do Tokia, kde se na jednom místě na-
chází hromada kontrolních bodů. Čachry s  po-
lohou se ale nevyplácí, na spoustu podvodníků 
si tvůrci zpětně došlápnou a zablokují jim herní 
účet.

NEJLEPŠÍ AR HRY

Pokémon GO
Koho minula vlna Pokémon GO, jako by nebyl. 
Po vydání v roce 2016 se z ní automaticky stal 
hit, a to i přesto, že nenabízela zdaleka tolik 
možností jako dnes. V Pokémon GO se vydáte na 

lov Pokémonů neboli kreslených potvůrek, kterých je ve hře 
skoro tisícovka. Každý vypadá jinak, jsou různě vzácní a liší 
se od sebe i sílou a stylem útoku.

Když chodíte po městě, Pokémoni se objevují kdekoliv 
poblíž vás. Nejhojněji se ale vyskytují u takzvaných Pokésto-
pů, modrých struktur nacházejících se ve virtuální mapě, 
které reprezentují nějaké zajímavé místo v reálném světě. 
Jakmile k nim přijdete, můžete si vytočit odměnu.

Další strukturou jsou takzvané Gymy, které jsou větší 
než Pokéstopy a jsou zbarvené do modra, červena anebo 
žluta. Barva označuje, který tým hráčů jej ovládá. Do jednoho 
z těchto tří týmů se můžete připojit, jakmile dosáhnete páté 
úrovně. V Gymech se jednou za čas objeví i vejce Pokémona. 
Jakmile se vylíhne, můžete se s ním spolu s dalšími hráči 
utkat. V boji přitom používáte své vlastní úlovky, a pokud 
zvítězíte, můžete poraženého Pokémona chytit.

Pokémon GO dále nabízí souboje hráč proti hráči nebo 
speciální akce, které v průběhu roku připravují vývojáři. 
Patří mezi ně třeba oblíbené komunitní dny, během kterých 
se vždy po omezený čas objevuje jeden konkrétní Pokémon 
úplně všude kolem vás. Plnit také můžete úkoly, za které 
dostanete pěkné odměny.
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DALŠÍ TITULY JSOU V PŘÍPRAVĚ!

Pokud vás nezaujal ani jeden ze zmíněných 
titulů, tak nezoufejte. Další jsou totiž v přípravě. 
Studio Niantic, jež stojí za Pokémon GO, totiž na 
sebe vzalo opravdu velké břemeno a v současné 
době vyvíjí dvě zbrusu nové hry.

První se nazývá NBA All-World a jak už 
z názvu vyplývá, vezme nás do basketbalového 
světa. Těšit se můžeme na spoustu miniher 
a souboje proti hráčům z celého světa. Další titul 
nás zavede do superhrdinského světa Marvelu. 
Marvel World of Heroes nás spojí s oblíbenými 
hrdiny, jako je třeba Spider-Man, a budeme 
chránit své okolí před zločinci.

Pikmin Bloom
Jestli už vás neustálé střílení, bojování a zabíje-
ní ve hrách otravuje, zkuste Pikmin Bloom. Jde 
o naprosto mírumilovnou hříčku, která se věnuje 
chování Pikminů – maličkých stvoření, která vy-

padají jako rostlinky. Na rozdíl od předešlých titulů však hra 
slouží jako takový interaktivní krokoměr, jelikož nenabízí 
zdaleka tolik možností.

Batoh vaší postavičky funguje jako takový přenosný 
květináč. Zasadíte do něj semínka, z nichž vyroste Pikmin. 
Není to ale jen tak, aby semínko vyklíčilo, musíte vždy ujít 
určitý počet kroků. Chůzí postupujete dále a získáváte další 
a další Pikminy. Vše přitom působí krásně a roztomile. Hra je 
zkrátka příjemným a nenáročným společníkem pro chůzi po 
městě.

Jurassic World Alive
Fanoušci dinosaurů a Jurského světa kon-
krétně, zbystřete! Jurassic World Alive vás 
totiž vezme do světa dinousaurů. Jejich síly 
a vytrvalosti využívá geniálním způsobem, ve 

velkém totiž sází na souboje. Utkat se můžete nejen s hráči 
ze všech koutů zeměkoule, ale také s počítačem v rozsáhlé 
kampani.

Když se pohybujete ve skutečném světě, potkáváte ve 
hře divoké dinosaury. Pomocí dronu můžete získat jejich 
DNA, tedy v případě, že budete dobře mířit. Jakmile dosáh-
nete potřebného počtu DNA, můžete si dinosaura naklonovat 
a následně jej využívat v soubojích. Podobně jako v Pokémon 
GO je každý dinosaurus dobrý na něco jiného. Na mapě se 
opět nachází struktury, kupříkladu ze Supply Dropů obdržíte 
předměty potřebné k extrakci DNA.

KDYŽ SE POHYBUJETE 
VENKU, NEVĚNUJTE SE 
CELOU DOBU JEN HŘE. 
DÁVEJTE POZOR NA SVÉ 
OKOLÍ, HLAVNĚ POBLÍŽ 
SILNIC A CYKLOSTEZEK. 

VAŠE ZDRAVÍ JE DŮLEŽITĚJŠÍ 
NEŽ POKÉMON.

F E N O M É N



V  listopadu téhož roku si ji už 
mohli užívat hráči ve vybraných 
zemích, nicméně k nám do Česka 
se dostala zhruba o  rok později. 
Teď ale skočíme o pár let kupře-
du, a to až do současnosti. Google 
totiž v  září oznámil, že Stadia 
v lednu 2023 skončí a všem vrátí 
peníze. Pojďme se tedy společně 
ohlédnout za tím, co tomu před-
cházelo.

Počítačové hraní bez počítače?
Ještě, než se vrhneme do detailů 
o  samotné Stadii, by bylo dob-
ré vysvětlit, jak vlastně fungu-
je cloudové hraní. V  posledních 
letech jde o  poměrně oblíbenou 
metodu, jak si zahrát ty nejlepší 
tituly bez super výkonného stro-
je. Čím propracovanější grafiku 
totiž daná hra má, tím lepší po-
čítač budete potřebovat k  tomu, 
abyste si ji mohli naplno zahrát. 
To ale může být otázka klidně 
30 a  více tisíc korun, takže vás 
naprosto pochopíme, když si řek-
nete, že je to pro občasné hraní 
zkrátka moc peněz.

Cloudové služby, jakou je prá-
vě Stadia, představují ale skvělou 
alternativu. Když si předplatíte 
členství, budete moci své oblí-
bené tituly hrát na vzdáleném 
počítači. Na obrazovku vašeho 
telefonu, tabletu, notebooku nebo 
staršího počítače, který by už 
nejnáročnější hry sám nezvládl, 
se přenáší něco jako interaktivní 
video. S danou hrou tedy můžete 
normálně manipulovat, ale ten 
zásadní rozdíl je zkrátka v  tom, 
že nezatěžuje vaše zařízení. K ra-
dosti vám tedy stačí zajistit si 
stabilní přístup k internetu, před-
platit cloudovou službu, koupit 
hru, vytáhnout prakticky jakéko-
liv zařízení a vrhnout se do akce.

Co Google sliboval?
Výše zmíněné výhody poskyto-
vala i  Stadie. Jakmile ji Google 
v roce 2019 spouštěl, propagoval 
ji jako něco, díky čemuž můžete 
zapomenout na své herní konzo-
le nebo počítače a  soustředit se 
pouze na své hry. V traileru, který 
byl jinak poměrně bizarní, uváděl 
technologický gigant různé vý-
hody. Stadia nezabírá místo v po-
koji, není hlučná, nesmrdí, hry 
díky ní nemusíte stahovat, a do-
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tuto cloudovou službu zahrát 
nemohli. Tento systém se spous-
tě lidí skutečně nezamlouval, 
což byl jeden z  mnoha kamenů 
úrazu.

Druhým problémem byl sa-
motný katalog her. Google hlásal, 
že Stadia nabídne hromadu ti-
tulů. Reputaci tedy americkému 
gigantovi moc nepolepšil fakt, 
že zde při startu moc her nebylo. 
Může se jednat o sebevětší pec-
ky, ale když je jich dostupných 
pouze pár desítek, nikdy se nepo-
vede uspokojit všechny.

Cesta k zániku
Stadii se dlouhodobě nedařilo, a tak bylo jasné, že Google bude muset 
snížit náklady. Začátkem roku 2021 tak byla zrušena interní studia, 
která měla pro předplatitele vyvíjet exkluzivní herní tituly. Tímto kro-
kem zase hráči přišli o jednu ze slibovaných výhod služby. A samo-
zřejmě se to dotklo i zaměstnanců, kteří exkluzivity vyvíjeli. Z týmu 
Stadie tak odešlo mnoho klíčových lidí.

Z celé Stadie fungovala brilantně snad jenom samotná technolo-
gie, a tak se Google rozhodl, že z ní zkusí získat ještě nějaký ten peníz 
a začal ji nabízet jiným společnostem.

Konec Stadie
Všem, co dění okolo Stadie dlouhodobě pozorovali, bylo jasné, že to 
dřív nebo později nastane. Koncem září Google oznámil, že provoz 
své vlastní cloudové služby definitivně ukončí 18. ledna 2023. Mož-

 STADIA BYLA CLOUDOVÁ HERNÍ SLUŽBA, KTEROU GOOGLE OHLÁSIL ZAČÁTKEM ROKU 2019.

T É M A

STADIA KONČÍ, 
CLOUDOVÉ HRANÍ NE!

To, že Google Stadia přestane 
fungovat, rozhodně neznamená, 
že bude celá idea cloudového 
hraní ztracena. Ba naopak. 
V současné době funguje řada 
dalších služeb a jednou z nich je 
třeba GeForce NOW od společ-
nosti Nvidia. V jejím katalogu se 
momentálně nachází více než 
1 400 her, které můžete spustit 
na počítači, telefonu, tabletu 
nebo třeba televizi. Zdarma 
můžete hrát hodinu v kuse, 
jestliže ale chcete delší relaci, 
vyšší kvalitu a žádné zdlouhavé 
čekání ve virtuální řadě, pořídit 
si můžete předplatné, jež stojí 
269 Kč měsíčně nebo 1 349 Kč 
na půl roku. Pro ty nejnáročnější 
je dostupná ještě jedna úroveň, 
která je zhruba dvakrát dražší.

ná jste si teď vzpomněli na to, že 
zakoupené hry je možné hrát jen 
a  pouze přes Stadii – když tedy 
končí, předplatitelé o  ně defini-
tivně přijdou. Google se naštěstí 
zachoval čestně a rozhodl se, že 
bude vracet peníze. Uživatelé, 
kteří si zakoupili nějaký ten titul, 
doplňkový obsah nebo třeba pro-
prietární ovladač, jenž v  Česku 
nikdy nebyl oficiálně dostupný, 
obdrží na svůj účet peníze zpět.

Nikdo nic nevěděl?!
Stadia už sice neměla vlastní 
studia, která by pro ni vyvíjela 
exkluzivity, ale spousta exter-
ních vývojářů stále na hrách pro 
tuto službu pracovala. Naštěstí 
všichni byli o konci služby řádně 
informování a  situace, že by se 
o  něm dozvěděli až z  médií, by 
přece mohla nastat leda ve snu… 
až na to, že vůbec. Někteří tvůrci 
údajně vůbec nevěděli, že Google 
plánuje zrušení, a  tak až do po-
slední chvíle pracovali na svých 
hrách. To, jak museli být frustro-
váni, si asi nikdo z nás nedovede 
představit.

konce ani aktualizovat, a užívat si je můžete na různých zařízeních… 
Stadia z reklam působila jako splněný sen. To vše za 259 Kč měsíčně.

Nepovedený start
Ve sportu může nepovedený start vyústit v  prohru celého závodu, 
u online projektů je tomu stejně a dobrý začátek hraje důležitou roli. 
Ačkoliv jsme se mohli domnívat, že Google, velikán v  technologic-
kém průmyslu, bude mít vše vyladěné do detailu, nebyla to tak úplně 
pravda. Nejenže zprvu chyběla řada naslibovaných vychytávek, ale 
také nastávaly problémy s konektivitou. I hráči s nejlepším interne-
tem se potýkali s pády her či vysokou odezvou. 

Platit, platit a platit…
Když se zamyslíme nad tím, jak fungovalo zpoplatnění Stadie, vlast-
ně nám to dává smysl. S předplacením Stadie nezískáte přístup ke 

všem podporovaným titulům, ale 
onomu výkonnému počítači, na 
čemž, alespoň dle nás, není vů-
bec nic špatně. Mnoho hráčů ale 
tento názor nesdílelo. Zvykli si na 
standard, který je zaveden třeba 
na streamovacích službách jako 
HBO GO (dnes HBO Max), kde za 
jednu měsíční platbu získáte pří-
stup ke stovkám hodin obsahu. 

Stadia ale fungovala trochu 
jinak. Kromě běžného předplat-
ného jste si museli pořizovat 
i jednotlivé hry. Zásadní nevýho-
dou ale bylo, že jste si je mimo 

STADIA LÁKALA NA 
HRANÍ ODKUDKOLIV 
A KDYKOLIV, KVŮLI 

MNOHA NEDOSTATKŮM 
ALE PROJEKT SKONČIL 

FIASKEM.

https://www.youtube.com/watch?v=A6Wy_pWscsk


Udělejte si pořádek v galerii a smažte 
duplicitní fotografie.
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Přizpůsobte si zamykací obrazovku
Už od začátku byl iOS 16 prezentován jako systém, 
který přinese velkou revoluci v  oblasti zamykací 
obrazovky. A to se také stalo. Nyní máte k dispozici 
širokou škálu možností, jak si zamykací obrazov-
ku, na kterou se díváte několikrát denně, upravit 
dle libosti. Vyhrát si lze už se samotnou tapetou. 
Nejenže pro vás Apple připravil spoustu nejrůzněj-
ších designů, ale některé z nich si dokonce může-
te sami doupravit, aby vám vyhovovaly ve všech 
ohledech. Jakmile jste s tapetou spokojeni, doporu-
čujeme vám přidat na zamykací obrazovku widge-
ty. Jde o zbrusu novou vychytávku, která vám po-
mocí malých okének dokáže připomenout firemní 
mítink nebo ukázat stav baterie vašich sluchátek 
AirPods. Vytvořit si nově můžete až 200 různých 
zamykacích obrazovek, které lze mezi sebou stří-
dat dle libosti.

Když omylem odešlete zprávu…
Apple se rozhodl, že vám ulehčí trápení v  někte-
rých na první pohled prekérních situacích, které se 
mohou přihodit v aplikaci Zprávy. Skoro určitě se 
vám někdy stalo, že jste omylem poslali nedokon-
čenou zprávu. Pokud by se vám to náhodou povedlo 
a adresát by byl uživatelem systému iOS 16 stejně 
jako vy, můžete zprávu do 15 minut po odeslání 
upravit. Stejně tak ji lze i smazat, a to do dvou mi-
nut. Podobná vychytávka funguje i v aplikaci Mail, 
kde můžete zrušit odesílání e-mailu do 10 sekund. 
Takové malé množství času ale sem tam stačit 
nemusí, a  tak si tuto hranici můžete v  nastavení 
telefonu (Nastavení > Mail > Odesílání > Lhůta pro 
zrušení odeslání) posunout. Apka Mail vám také 
nově umožňuje naplánovat odeslání e-mailu, což 
se může obzvlášť hodit pro vyřizování pracovních 
záležitostí. 

VYUŽIJTE 
iOS 16 
NAPLNO!

Udělejte si pořádek v poznámkách
Aplikace Poznámky je úplně to nejjedno-
dušší, co můžete použít, když si potřebuje-
te v rychlosti zapsat a uložit nějaké infor-
mace. Pokud ji využíváte často a ke svým 
poznámkám se vracíte, může nastat situ-
ace, že už bude v aplikaci „přepoznámko-
váno“, tedy zkrátka budete mít vytvořeno 
tolik různých poznámek, až se v  nich bu-
dete ztrácet. iOS 16 naštěstí vylepšuje je-
jich řazení do složek a filtrování, takže toho 
nezapomeňte využít, ať pak nemusíte nic 
složitě hledat. Jednotlivé poznámky také 
můžete zamknout a nově odemknout přes 
Touch ID nebo Face ID.

Kouzla s foťákem a obrázky
Až vám za chvíli prozradím, co vše může-
te nově provádět s obrázky a fotoaparátem, 
možná si pomyslíte, že váš telefon obdržel 
kouzelné schopnosti. Nově můžete z  fotky 
doslova vyjmout nějakou její část (třeba psa 
nebo luxusní auto), zkopírovat ji a  poslat 
přátelům či rodině. Stačí na onom předmětu 
fotografie podržet prst a  umělá inteligence 
vám umožní s  ním manipulovat. Pokud se 
nacházíte v  cizině a  potřebujete si přeložit 
kupříkladu jídelní lístek, oceníte další vy-
chytávku, která je součástí aplikace Foto-
aparát. Pomocí foťáku stačí nasnímat text, 
který chcete mít v češtině, a zmáčknout tla-
čítko pro překlad.  

Ukliďte si v galerii
U  fotografií ještě na chvíli zůstaneme, ale 
tentokrát se zaměříme na to, abyste si v nich 
udělali pořádek. Vsadím se, že každý z  vás 
má ve svém iPhonu několik fotek zachycu-
jících tu stejnou věc ve stejnou dobu. Ať už 
jde o omyl nebo úmysl, je občas dobré tyto 
duplikáty probrat, aby zbytečně nezabíraly 
místo v mobilu. V iOS 16 je to velice snadné. 
Spusťte aplikaci Fotky, v níž zamiřte do sek-
ce Alba. Tam sjeďte úplně dolů a v kategorii 
Další alba vyberte možnost Duplikáty. 

Vícero zastávek při řízení
Apple, konečně. Pro dlouhé cesty v autě se už 
zase vyplácí používat systémovou aplikaci 
Mapy. Uživatelům iOS 16 je totiž umožněno 
přidat do jedné trasy až 15 mezizastávek. 
Pokud máte tedy po cestě nějaké zajímavé 
místo nebo si pouze chcete odpočinout, ne-
zapomeňte na tuto vychytávku.

Zůstaňte v kondici
Apka Zdraví a fitness toho nenabízela mno-
ho v případě, že nevlastníte chytré hodinky 
Apple Watch. Základní funkce jako krokoměr 
nebo počítání spálených kalorií jste v tako-
vém případě neměli k  dispozici. To se ale 
v  iOS 16 naštěstí mění, a  navíc si můžete 
aplikaci propojit se službami třetích stran, 
jako je Strava či Nike Run Club, abyste se 
udržovali fit.

Pohodlnější rodičovská kontrola
Systém iOS 16 přinesl určité změny do sys-
tému rodičovské kontroly. Pokud chcete 
mít větší kontrolu nad tím, co vaše rato-
lest provádí na svém iPhonu, tak zbystře-
te. Rodičovskou kontrolu lze podle pokynů 
zapnout v  Nastavení, kde zvolíte možnost 
Čas u  obrazovky. Výhodou iOS 16 je snad-
né zprovoznění věkových omezení. Při na-
stavování rodičovské kontroly totiž můžete 
telefonu sdělit věk dítěte a na základě toho 
se uzamknou všechny aplikace, knihy, tele-
vizní pořady a filmy, které jsou určené pro 
starší uživatele. 

T I P Y

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
• iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro  

a 14 Pro Max

A T R I

JIŽ V MINULÉM ČÍSLE JSME VÁM 
NASTÍNILI, CO VŠECHNO PŘINESE 
NOVÁ VERZE OPERAČNÍHO SYSTÉMU 
IOS. NYNÍ UŽ JE IOS 16 KONEČNĚ 
VENKU, A TAK VÁM PŘINÁŠÍME 
NĚKOLIK TIPŮ, JAK NAPLNO VYUŽÍT 
JEHO NEJLEPŠÍ VYCHYTÁVKY.

K Y

Nastavit si můžete 
vícero zamykacích 
obrazovek s vlastním 
designem.

Udělali jste chybu? 
Nevadí! Zprávu 
můžete odstranit či 
upravit.
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Text
Nikola Levová

JAK ZAČÍT 
STREAMOVAT

kteří rádi zpívali, sportovali nebo 
vysílali z  různých akcí. Díky 
tomu je seznam kategorií stre-
amování na tomto místě doo-
pravdy rozmanitý. Navíc se jedná 
o perfektní místo pro vyzkoušení 
a nastartování vaší kariéry. 

YouTube zná dnes rozhodně 
každý. Noví diváci se sice shá-
ní hůře, ale podpora ze strany 
YouTube pro streamery je velká. 
Navíc zde můžete vysílat doo-
pravdy cokoli, pokud se jedná 
o slušný obsah a neporušuje zá-
sady komunity.

Jste-li spíše fanoušci komu-
nikace s lidmi, vyprávíte o svém 

DAMIEN „DEETHANE“ DANTE

Streamování už dávno není 
jen doménou pro hraní her. 
Dnes je možné dělat mnohem 
víc a v těch lepších případech 
dokáže tahle životní dráha 
otevřít možnosti i jiným lidem, 
ať už skrz hudbu nebo třeba 
dobročinnou sbírku. Jak se 
takové věci dějí, nám prozradil 
právě Damien.

Jak se vlastně stalo, že ses 
stal streamerem?
Já k tomu přišel jako slepým 
k houslím. Na jedné z pracov-
ních cest v Plzni jsem měl 

spoustu času a můj notebook zvládl rozjet jen Hearthstone. Z nudy 
jsem pak jel na turnaj a byl člověk, který ten turnaj vysílal na živo, 
a to mě zaujalo. Jelikož mi v té skončila práce, tak jsem čekal na 
novou a prostě jsem si chtěl zkrátit čas právě streamováním. To mě 
bavilo, chytlo se to, a tak jsem se tím začal živit.

Ty nejsi jen streamer, ale i hudebník. Jak se taková 
kombinace povede?
Hudba mě bavila už od mala, takže to nebylo žádné hledání. Když 
mi bylo 11, tak jsem si začal dělat vlastní hudbu a rodině se to líbilo. 
Později se mi naskytla možnost v rámci jednoho projektu vyzkoušet 
si vystoupit z komfortní zóny. Díky tomu už šestým rokem dělám 
hudbu a myslím, že vyprodaná Akropolis, Lucerna a dvě turné, jsou 
známkou toho, že se daří.

Na jaké platformy vysíláš a uvažuješ o streamování z mobilu?
Na YouTube většinou přichází hudba a sestřihy ze streamů, ale příští 
rok chci odstartovat nový projekt, který se bude týkat něčeho trošku 
jiného. Stále se bude jednat o spojení streamů a YouTubu. Streamo-
val jsem párkrát i na Instagramu z telefonu, kde je hezké, že k tomu 
člověk víceméně nic nepotřebuje, ale kromě Twitche jsem nikde 
jinde nevysílal. A nemám v plánu přecházet někam jinam.

Co považuješ za svůj největší úspěch ve své kariéře?
Co by se dalo považovat za můj největší úspěch, jsou všechny ty 
uspořádané sbírky a práce pro handicapované děti. Je to už přes 6 
let, kdy se mi povedlo vybrat přes 2 miliony korun a díky tomu jsem 
mohl změnit několik životů. Ať už přispěním na rehabilitace nebo 
pořízením speciálních ortéz, které například pomohou malé hol-
čičce po borelióze, aby mohla jednou chodit. I přes všechny různé 
chyby si za tímhle budu stát. Povedlo se mi využít svou „slávu“ ve 
správný moment a na správnou věc. Byl bych rád, aby více mých 
kolegů streamerů mělo stejný přístup a pomáhali více potřebným 
lidem. Mně píše hrozně moc lidí, ale vždycky mohu pomoci jen 
jednomu.

Nějaké pěkné slovíčko pro budoucí streamery?
Trh streamerů je v současné době přesycený. Bohužel mi přijde, že 
dnes ani ta jedinečnost nápadu nefunguje. Nechci nikoho odrazovat, 
ale zároveň nechci dávat umělé odpovědi. Je tady mnoho streamerů, 
mnoho obsahu a přesvědčit diváky, aby koukali právě na vás místo 
svého oblíbence, je něco velmi obtížného. Minimálně v současné 
době je velká blbost říct si, že se stanete streamerem, odejdete z prá-
ce, prodáte majetek a postavíte si studio. Je potřeba si ujasnit, zda to 
děláte pro peníze nebo zábavu.

P O R A D N A

TO, CO DĚLÁTE, NEMUSÍ 
VYHOVOVAT LIDEM 

NA TWITCHI, ALE NA 
INSTAGRAMU JEJ MŮŽOU 
OSTATNÍ OCENIT. ZKUSTE 

VYSÍLAT I JINDE.

životě, událostech a  mnoho jiném, minout byste 
neměli Instagram, TikTok a Facebook Live. 

Instagram se vyznačuje hlavně vtipným a in-
formativním obsahem, typické je skupinové stre-
amování a debatování nad vším a zároveň ničím. 
Navíc lze během vysílání různě interagovat s di-
váky skrze hlasování, dávání reakcí a mnoha dal-
šího.

TikTok je zvláštní směskou všeho a není ustá-
lené, co byste zde měli dělat. Zpívejte, tancujte, 
bavte se s lidmi, vysílejte vaše dobrodružství nebo 
jak to vypadá u vás v práci. Tady se s ničím doo-
pravdy neztratíte.

V  neposlední řadě je tady Facebook Live, na 
který sice můžete vysílat, ale jedná se o místo, kde 
se vyskytuje tolik technických problémů a restrik-
cí, že je bezpečnější jít kamkoliv jinam.

Multistream
Stále nevíte, kam vysílat? Tohle dilema vám mož-
ná pomůžeme rozlousknout. V dnešní době většina 
vysílacích aplikací za jistý poplatek zvládne vysí-
lat na více platforem. Jedním z nejpopulárnějších 
programů je Restream, který je do určité míry za-
darmo, ale umožňuje streamovat v  nižší kvalitě 
jen na dva kanály. Po zaplacení menšího poplatku, 
v závislosti na výběru služby, lze vysílat naráz až 
na osm různých míst.

Další schůdnou variantou je zaplacení člen-
ství Prime, které v  Streamlabs Desktopu otevře 
možnost streamovat na různé platformy. Není tedy 
vůbec potřeba se omezovat jen na jedno vysílání. 
Rozhodně tím doporučujeme začít, jelikož sledovat 
šest různých oken pro zprávy od fanoušků je občas 
velmi matoucí.

SPRÁVNÝ VÝBĚR PRO MÍSTO VYSÍLÁNÍ JE DŮLEŽITÝ.

Vybrat, kam vysílat obsah, může být poměrně dost 
velký oříšek. Každá dostupná služba má samo-
zřejmě něco do sebe a není tedy jednoduché zvolit 
přesně takovou, která bude vyhovovat nejen va-
šim požadavkům, ale poskytne podporu i pro vás. 
Samozřejmě nejlepší je vše si vyzkoušet. My vám 
každopádně poskytneme aspoň základní přehled 
míst, kam vaše streamy vysílat.

Kde vás lidé uvidí 
Každé místo, kde můžete tvořit obsah živě, je vět-
šinou něčím specifické. Jestli se řadíte k sortě lidí, 
kteří se identifikují jako hráči, techničtí guru nebo 
rádi předvádíte své řemeslo, tak přesně pro vás 
jsou tady Twitch a YouTube Live. 

Ještě před pár lety byl Twitch výhradně pro 
hráče, ale postupem času se začali objevovat i lidé, 



V GADGETECH SE TENTOKRÁT PODÍVÁME NA STYLOVÉ A VŠESTRANNÉ 
HODINKY, PŘEDSTAVÍME SI IDEÁLNÍ VOLANT PRO ZAČÍNAJÍCÍ 
A PŘÍLEŽITOSTNÉ HRÁČE A UMAŽEME SI RUCE OD HLÍNY S CHYTRÝM 
KVĚTINÁČEM.

 STYLOVÉ NICEBOY WATCH GTR

 THRUSTMASTER T128 
JE IDEÁLNÍ VOLBOU
Pro všechny závodníky máme tip na skvělý vánoční dárek, volant 
od specialistů na herní ovladače – Thrustmaster T128. Tato novinka, 
která vyšla v říjnu 2022, nabízí vše, co lze od volantu očekávat. Pře-
devším je to pokročilý systém „Force Feedback“, díky kterému je při 
držení volantu poznat, jestli jedete po rovné silnici, hlíně, písku, sněhu 
nebo i  ledu. Stejně tak je poznat, když auto začne ztrácet přilnavost 
k vozovce nebo když se jede přes hrboly. Těžko se to popisuje, tohle se 
musí zažít. Na volantu je dále řada barevných LED diod, které indikují 
otáčky motoru a i periferním viděním je tak hned vidět, zdali je třeba 
přeřadit. K  tomu slouží magnetické řadicí páky pod volantem, které 
nabízejí jasný pocit odpružení při jejich aktivaci. Na volantu je pak 
celkem 13 ovládacích tlačítek. S těmi je možné nastavit ovládání od 
závodů F1 až třeba po jízdu v kombajnu ve Farming Simulatoru.

Otáčení věnce volantu je v rozmezí 270° až 900° a přizpůsobuje 
se podle vozidla ve hře. Doplníme, že čím větší úhel, tím vícekrát do-
kola je možné volantem otočit a tím přesněji nebo více zatáčet. 900° je 
v dané cenové kategorii tím nejlepším, čeho lze dosáhnout.

Součástí balení jsou také pedály. Ty jsou sice plastové, ale mag-
netické, a  tak jsou velmi citlivé a  přesné. Kdo by hledal pedály ko-
vové a stejně kvalitní volant, ten si musí připlatit skoro dvojnásobek 
na volant Thrustmaster T248. Model T128  je tak ideální volbou pro 
všechny začínající a občasné jezdce, kteří chtějí kvalitní požitek z jíz-
dy i závodů. 

Pro upevnění volantu je k dispozici klip, který se přichytí k desce 
jakéhokoliv stolu. Pedály pak stačí položit na pevný povrch. Volant 
je kompatibilní s  PC a  Xboxem, dostupná je také jeho varianta pro 
PlayStation. Užít si ho můžete ale i se svým chytrým telefonem, a to 
pomocí Xbox Remote Play. Bonusem je předplatné Xbox Game Pass 
Ultimate na 30 dnů.

Web: CZC.cz
Cena: 4 990 Kč

PRAKTICKÉ 
VYLEPŠOVÁKY 

I GADGETY, 
O JEJICHŽ EXISTENCI 

JSTE NEMĚLI 
TUŠENÍ.
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Žhavá novinka od Niceboy nabízí prémiové kovové 
tělo s AMOLED displejem o velikosti 1,35” a rozliše-
ním 390x390 pixelů, což je více, než nabízí většina 
hodinek stejné cenové kategorie. Samotný AMO-
LED s  „Always On“ režimem pak zajistí kvalitní 
zobrazení barev a dokonalé zobrazení černé a do-
statečnou čitelnosti i  na přímém slunci. Častým 
omezením u  hodinek bývají ciferníky. Těch tady 
najdete více než 200 a komu by to bylo málo, ten si 
může navrhnout vlastní.

Hodinky jsou vybavené reproduktorem a mik-
rofonem, takže s  nimi lze také volat bez nutnosti 
sahat po telefonu. Stejně tak na zápěstí dostane-

te upozornění na příchozí e-maily, zprávy a  další 
oznámení z oblíbených aplikací.

Pro ovládání slouží dotykový displej, navigač-
ní korunka a tlačítko. Díky tomu je používání rych-
lé a jednoduché, čemuž pomáhá i kompletní česká 
lokalizace. Pro správu hodinek je k dispozici také 
bezplatná mobilní aplikace, ve které jsou zobraze-
né detailní přehledy aktivit, zdraví i spánku. S apli-
kací je možné udělat i  další pokročilá nastavení 
podle vlastních potřeb.

Hodinky fungují i  jako sport tester, a tak nabí-
zí 12 sportovních režimů, průběžně počítají kroky, 
vzdálenost i  spálené kategorie, k  tomu pak měří 

také tepovou frekvenci, okysličení krve i krevní tlak. 
Samozřejmostí je také měření kvality spánku, díky 
kterému se dozvíte jak o  fázích spánku, tak jeho 
kvalitě. Jediné, co hodinky nezměří, je GPS, ale to při 
této ceně a parametrech neumí žádné hodinky.

Kovové tělo hodinek má krytí IP67, takže jsou 
vodotěsné i odolné vůči vniknutí prachu. Opatřeny 
jsou 22mm koženým páskem, který lze případně 
vyměnit za jiný. Na jedno nabití vydrží 300mAh 
baterie až 5 dní. 

Web: Niceboy.eu
Cena: 2 499 Kč

 PROBLÉM S USB 
VYŘEŠÍ SANDBERG

Některé vychytávky jsou chytré, některé 
lze ovládat z aplikace, jiné jsou docela jed-
noduché, ale přitom velmi praktické. A ta-
kový je i  USB HUB od Sandbergu. Ten na 
první pohled zaujme velkým množstvím 
USB portů, je tak ideálním rozšířením pro 
notebooky, které mají portů docela málo. 
Stejně tak se ale bude hodit i u stolního PC, 
kde jsou USBčka často schovaná v  zadní 
části počítače. Rozbočovač je v  rozhraní 
3.0, a  tak podporuje rychlosti až 5 Gbit/s. 

24cm kabel je docela krátký, ale díky malé délce zase zajistí, že nebude 
docházet ke ztrátě rychlosti nebo napájení. Připojit s ním můžete třeba 
pevný disk, tiskárnu, myš nebo webkameru. A tím se dostáváme k tomu 
nejzajímavějšímu. Jednotlivé porty lze totiž tlačítkem vypínat. Pokud se 
tak obáváte, že by vás kamera nahrávala nebo poslouchala i po skončení 
videohovoru, tak jen stisknete tlačítko, tím kameru odpojíte a máte klid. 
Stejně tak lze snadno ovládat různá USB světýlka nebo další zařízení, 
která nepotřebujete trvale napájená.

Web: Mironet.cz
Cena: 893 Kč

Text
Lukáš Pospíšil

 CO DOKÁŽE CHYTRÝ 
KVĚTINÁČ TREGREN T3?
Je to stylový, chytrý a bezstarostný květináč, který umožňuje pěstovat 
bylinky, rostliny nebo menší zeleninu i bez pěstitelských zkušeností. Zá-
leží jen na vás, zda chcete pěstovat ze semínek, nebo zasadit sazeničky. 
Některé rostliny potřebují hodně vody, jiné zase více světla. Tohle všech-
no Tregren vyřeší za vás. Stačí si jen nainstalovat mobilní aplikaci pro 
iPhone nebo Android, v apce si vybrat vaši rostlinku a aplikace už sama 
bezdrátově předá instrukce květináči. Vaše rostlinky pak budou automa-
ticky dostávat potřebnou dávku světla, vody i  živin. Díky tomu budou 
mít rostliny ideální podmínky a porostou až 3x rychleji než za běžných 
podmínek. Kdyby náhodou voda nebo živiny docházely, apka vás na to 
upozorní. Pro napájení květináče slouží přiložený zdroj s napájecím ka-
belem. Velikost květináče je 20 x 18 cm, komu by to bylo málo, ten může 
sáhnout po variantě T6 nebo T12, které jsou 2 až 3krát větší. Všechny 
velikosti jsou dostupné v černé a bílé barvě.

Web: Mall.cz
Cena: 1599 Kč

https://www.czc.cz/thrustmaster-t128-pc-xbox-series-xbox-one/358470/produkt
https://niceboy.eu/cs/produkty/watch-GTR-black
https://www.mironet.cz/sandberg-usba-hub-cerna-7x-usb-30+dp511066/
https://www.mall.cz/smart-kvetinace/tregren-t3-kitchen-garden-chytry-kvetinac-bily
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T É M A

 RCS CHAT 
KLASICKÝM SMSKÁM UŽ POMALU ODZVONILO. GOOGLE RCS CHAT PŘEDSTAVUJE 
BUDOUCNOST PRO KOMUNIKACI S RODINOU A PŘÁTELI.

Text
Redakce

Krátké textové zprá-
vy (SMS) sice zazna-
menaly před 15 lety 
obrovský boom, ale 
s  rychlým rozvojem 

internetu už začínají být zasta-
ralé. Google proto rozšířil svoji 
aplikaci Zprávy rovněž o  funk-
ci chatování (RCS chat), která 
umožnuje na Android zařízeních 
zasílat textové zprávy obohace-
né o  GIFy, emoji, obrázky, videa 
a  jakýkoliv další multimedialní 
obsah. Díky RCS chatu tak můžete 
být v kontaktu s rodinou a přáte-
li, můžete spolu sdílet obrázky či 
videa ze svých dovolených ve vy-
sokém rozlišení, posílat fotografie 
vnoučat od moře jejich babičkám 
a dědečkům, nahrávat pro ně hla-
sové zprávy a  mnohé další. Díky 
funkci chatu se tak z Google apli-
kace Zprávy stává plnohodnotný 
Android messenger, který může 
dnes směle konkurovat dalším 
chatovacím aplikacím na trhu 
jako jsou WhatsApp, Messenger, 
Viber a další. 

Výhoda aplikace Zprávy od 
Google je v tom, že vám pro posí-
lání SMS a MMS zpráv i pro cha-
tování s přáteli stačí pouze jedna 
aplikace. Veškerou komunikaci 
tak máte pohromadě na jednom 
místě. 

Abyste mohli aplikaci Zprá-
vy od Google používat, musíte 
mít aplikaci nainstalovanou ve 
svém Android telefonu. Větši-
na Android telefonů má aplikaci 
Zprávy již předinstalovanou od 
svého výrobce. Pouze pro starší 
zařízení je nutné si aplikaci jed-

noduše nainstalovat z  Google 
Play. V  aplikaci je nutné povo-
lit RCS chat. Na všech Android 
zařízení je funkce RCS chatu již 
automaticky zapnutá po aktuali-
zaci softwaru na nejnovější verzi 
Android 13.

T-Mobile poskytuje podporu 
RCS chatu pro své zákazníky již 
od října 2021 Pro plnohodnotné 
využití RCS chatu vám stačí, aby 
všichni účastníci konverzace 
měli Android zařízení verze 5.0 

RCS CHAT V KOSTCE

• Správa všech konverzací na jednom místě – mezi uživa-
teli i v rámci skupin.

• Snadné vyhledávání přátel a psaní zpráv
• Posílat můžete textové zprávy, emotikony, obrázky, 

fotografie a videa.
•  Posílání zpráv máte zdarma, stačí vám k tomu připojení 

k internetu.

Více na T-Mobile.cz.

a vyšší, měli aktivovaný RCS chat 
v aplikaci Zprávy a byli připojeni 
na mobilních datech nebo Wi-Fi. 

RCS chat je zdarma. Za posí-
lání a přijímání RCS zpráv nic ne-
platíte. Zaplatíte pouze za datové 
připojení, která máte v rámci své-
ho tarifu či balíčku. 

RCS chat je navíc bezpečný, 
protože Google používá ve své 
aplikaci end-to-end šifrování. 
Komunikaci tak nikdo mimo ur-
čeného příjemce nepřečte.

RCS chat je zatím dostupný 
pouze pro Android telefony. Ode-
šlete-li chatovou zprávu uži-
vateli iPhonu, odešle se zpráva 
jako klasická SMS či MMS. Goo-
gle ale spustil kampaň, ve kte-
ré se snaží vybudit společnost 
Apple, aby přijala RCS standard 
pro své iMessages. Zákazníci 
s Android a iOS zařízeními by si 
tak mohli chatovat i mezi sebou 
navzájem se všemi výhodami 
společného chatu. Počkejme si, 
jak Apple na tuto výzvu v  bu-
doucnu zareaguje. 

Google se snaží držet krok 
s  konkurenty a  přinášet do své 
chatovací aplikace Zprávy dal-
ší nové funkce. Již nyní si tak 
můžete stáhnout nejnovější ak-
tualizaci, ve které najdete napří-
klad jednodušší správu přijatých 
a odeslaných zpráv, budete moci 
odpovídat na jednotlivé zprávy 
ve vláknu, bude si moci nastavit 
i  připomenutí, přímo sledovat 
YouTube videa v  konverzacích, 
aniž byste museli z aplikace ode-
jít a mnohem víc.

STÁHNĚTE SI 
APLIKACI
ZPRÁVY

VÍCE 
INFORMACÍ 
O RCS CHATI

Snadné posílání zpráv 
s možností rychlých reakcí.

Připomínku v kalendáři vytvoříte, 
aniž byste opustili chat.

VÝHODY APLIKACE: 
Jednoduchá instalace 
Jedna apka pro veškerou komunikaci 
Bezpečné end to end šifrování 
RCS chat je zdarma a vyžaduje jen datové připojení 
Sledování YouTube přímo v konverzacích 
Spoustu novinek s každou aktualizací 

ŘEKNĚTE SBOHEM SMSKÁM
A OBJEVTE  ZPRÁVY OD GOOGLU
PLNOHODNOTNÝ ANDROID MESSENGER JE TADY 

https://www.t-mobile.cz/podpora/technicka-podpora/sms-a-mms-zpravy/rcs-chat
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T É M A

 RCS CHAT NENÍ 
 JEN O POKECU S PŘÁTELI 

V  předchozím článku jsme si 
představili RCS chat na Android 
telefonech. Kromě toho, že přine-
sl do aplikace Zprávy multimedi-
ální obsah a možnosti chatování 
ve skupinách s přáteli, zpříjemní 
vám i komunikaci s firmami.

Druhou nohou RCS je totiž 
RBM – Rich Business Messaging 
– služba, která firmám umožní 
komunikovat s  vámi, jejich zá-
kazníky, prostřednictvím RCS 
chatu. Z aplikace Zprávy si tak již 
brzy přímo objednáte jízdenku 
na vlak, vyřídíte změnu datové-
ho tarifu, budete sledovat cestu 
své zásilky nebo si objednáte 
jídlo z  vaší oblíbené restaurace. 
Prohlédnete si nabídku, vybere-
te, objednáte, zaplatíte – vše ve 
Zprávách. Bez nutnosti instalace 
dalších „Moje firma“ aplikací do 
vašeho přecpaného mobilu.

Google posouvá význam ap-
likace Zprávy na novou úroveň, 
stane se vaším hlavním nástro-
jem jak pro chatování, tak pro 
řešení úkolů běžného dne. Proto 
je také důležitá otázka bezpeč-
nosti komunikace. Pokud budete 
chatovat s firmou, uvidíte její fi-
remní logo, budete mít k dispozi-
ci všechny kontaktní informace. 
Navíc, než vám firma nějakou 
zprávu pošle, váš operátor ověří, 
že nejde o  podvrh nebo zneužití 
cizí značky. 

A  stejně jako při chatování 
s přáteli, je pro vás i RCS komu-
nikace s  firmou zdarma. Může-
te se ptát, odpovídat na dotazy 
a upřesňovat své požadavky bez 
obav, že přitom narůstá váš účet 
za telefon. Můžete tak firmě po-
skytnout všechny potřebné in-
formace, aby dokázala váš poža-
davek vyřídit přesně tak, jak si to 
představujete.

RBM NEBOLI RICH BUSINESS MESSAGING PŘINÁŠÍ BEZPEČNOU, MODERNÍ A INTERAKTIVNÍ KOMUNIKACI.

Text
Redakce

Ověřený odesílatel
Ověřená identita odesílatele 
zajišťuje důvěru a bezpeč-
nost komunikace.

Multimédia
Výhody SMS doplněné 
o atraktivní multimediální 
a chatovací funkce.

Žádná další aplikace
Komunikace probíhá ve 
standardní aplikaci Zprávy, 
stejně jako bežné SMS.

Vysoká míra přečtení
Prokazatelně velmi vysoká 
míra přečtení zpráv zvyšuje 
efektivitu vašich kampaní.

Živé konverzace
Neposílejte zprávy, komu-
nikujte! Platforma stvořená 
pro chatboty.

Firemní design
Vaše logo a barvy upoutají 
klientovu pozornost a zprá-
vu od Vás pak nepřehlédne.

VÝHODY RBM

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A INTERAKTIVNÍ

VÍCE 
O RBM 
PRO FIRMY 

Firemní 
identita

Osobní 
interakce

Bohatý 
obsah

Ověřeno 
T-Mobilem

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

• Důvody proč používat aplikace
• Technologické novinky
• Nastavitelné notifikace
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S L O V

  RPG, BATTLE ROYALE,    CLOUD A STREAMOVÁNÍ
Časopis Applikace je už nějakou dobu z větší části veden jako časopis pro širokou obec. Snažíme se zabavit čtenáře všech věků i zna-
lostí; psát srozumitelně a tak, aby i lidé, kteří se neřadí mezi experty daného tématu, dokázali sledovat, o co jde. Toho ale nelze vždy 
– a už vůbec ne jednoduše – docílit. Počínaje tímto číslem jsme se tak rozhodli do časopisu zařadit i slovník některých pojmů nebo 
technologií, které snad čtení usnadní, a to i do příštích vydání. Tentokrát se mrkneme na to, co je to „RPG“ a „battle royale“ z herní 
branže a „cloud“ a „streamování“ z té technologické.

Text
Jan Kalný

Pojem RPG pochází z anglické zkratky „role-playing game“. Přeložit 
to lze jako rolová hra, případně jako hra na hrdiny. Druhý zmíněný 
překlad ale může být pro laiky lehce zavádějící, protože se zkráce-
ně řečeno RPG používá k označení takových her, v nichž hrajete za 
nějakou konkrétní postavu s  možností určovat, jakým směrem se 
vyvíjí. A ne vždy se musí jednat o hrdinu. V tomto případě se tedy 
jako „hrdina“ myslí postava.

A jak má fungovat ono určování, jakým směrem se postava vy-
víjí? To záleží na hře jako takové. Zpravidla ale titul, ať už mluvíme 
o  těch deskových nebo počítačových/mobilních, počítá s  dvěma 
hlavními systémy. Tím prvním je možnost po dosažení určitých, 
například zkušenostních bodů, zvýšit statistiky naší postavy pod-
le uvážení – například sílu, inteligenci, charisma, výdrž a podobně. 
Tím si postupně můžeme hrdinu měnit tak, aby vyhovoval našemu 
hernímu stylu, zatímco jiný hráč, který začínal stejně, se může vy-
víjet úplně jinou cestou.

Druhý systém, který se často spojuje s RPG hrami, je rozhodo-
vání v příběhu nebo v našich akcích. Není to čistou doménou tako-
vých her, ale často se stane, že máte na výběr mezi dvěma nebo více 
volbami, které mohou ovlivnit chod situace nebo vaši postavu jako 
takovou. Může jít o výběr počáteční zbraně, vašich společníků, koho 
necháte žít a podobně.

Populární zástupci: 
Dungeons and Dragons (deskovka), Dračí doupě (deskovka), 
Zaklínač (PC hra), Genshin Impact (PC/mobilní hra)

H R YN Í K

BATTLE ROYALERPG
Battle royale patří mezi jedny z těch nověji užívaných pojmů, o kte-
rých se budeme v  případě her bavit. Samotný koncept vychází 
z pradávné historie – traduje se klidně už od gladiátorských zápasů. 
V případě videoher jde ale o žánr v jeho aktuální podobě poněkud 
nový a přímo vychází z populárních režimů ve hrách pro více hráčů, 
jako jsou třeba „King of the Hill”, kdy se jeden hráč snaží zmocnit 
území a co nejdéle si ho udržet.

Battle royale je jakousi nadstavbou, to znamená, že lze toto 
označení aplikovat pro více žánrů – ať už jde o střílečky, strategie 
nebo před chvílí zmiňované RPG hry. Nejčastěji je ale battle roya-
le spojován právě se střílečkami a ve finále je úkol jednoduchý: ze 
všech hráčů, kteří se účastní aktuálního zápasu, zůstat naživu jako 
poslední. A zpravidla tak, že ostatní hráče zabijete nebo jiným způ-
sobem vyřadíte.

Populární zástupci: 
Fortnite (PC hra), Fall Guys (PC hra), PUBG (PC/mobilní hra)

Cloud, pocházející z  anglického mrak, je dnes už vcelku běžnou 
součástí každodenního technologického užívání, i když si to třeba 
většina lidí moc neuvědomuje. Objevuje se zejména u mobilních te-
lefonů nebo třeba herních konzolí.

Jednoduše řečeno by se dalo říct, že jde o  součást interneto-
vé infrastruktury, díky níž jste schopni na internet posílat nějaká 
svá osobní data pro úschovu v  případě, že zařízení ztratíte nebo 
se k nim budete chtít jednoduše dostat i někde jinde. Na tzv. cloud 
můžete posílat například fotky nebo uložená data z konzole, abyste 
k nim měli přístup víceméně kdykoliv, jakmile se znovu a někde jin-
de přihlásíte na svůj účet, ke kterému data patří.

Pro běžnou populaci mezi vůbec nejznámější zástupce cloudo-
vého ukládání patří Google Disk – potažmo Fotky Google, kam se 
mohou ukládat fotky z  vašeho mobilu, nebo například e-mailová 
schránka (proto se můžete na e-mail přihlásit a vaše zprávy oka-
mžitě prohlížet de facto kdykoliv a odkudkoliv), a samozřejmě také 
iCloud od společnosti Apple.

Po technické stránce funguje cloud jako velké fyzické úložiště 
(serverovna s  obrovskou kapacitou), které zkrátka nemáte u  sebe 
(mobil, SD karta, USB flashka, externí disk), ale přistupujete k němu 
skrze internet.

STREAMOVÁNÍCLOUD
Trošku spojený s cloudem je i náš poslední pojem, kterým je strea-
mování. Pod ním se mohou v běžné mluvě skrývat hned tři význa-
my, na které se v rychlosti podíváme.

První význam je čistá aktivita – streamování například na You-
Tube, Twitch nebo Facebook – patří mezi populární kratochvíli 
a v případě některých i práci. Lidé mohou do éteru vysílat záznamy 
nebo živý přenos toho, co zrovna dělají.

Streamování také funguje i z druhé strany a něco se může strea-
movat vám. Tady se opět bavíme například o YouTube nebo spoustě 
filmových a seriálových službách jako Netflix, HBO Max či Amazon 
Prime. Obsah si totiž celý nestahujete a poté přehráváte, ale během 
přehrávání se vám stahuje do telefonu a následně odstraňuje podle 
toho, kde zrovna jste.

Posledním významem může být tzv. cloudové hraní. Což chápu, 
že je trochu zavádějící. Ve finále to ale znamená něco podobného 
jako sledování videí nebo filmů, ale místo toho přímo hrajete hru, 
která není u vás, ale obraz se k vám dostává skrze internet z jiného 
počítače, který dálkově ovládáte.



Text
Tereza Krečová a Adam Bárta

ZA PÁR DROBNÝCH 
RANEC HER

A

 TREND MĚSÍČNÍCH PŘEDPLATNÝCH JE ZDE S NÁMI UŽ NĚJAKOU TU DOBU A NEVYHNUL SE 
 ANI HRÁM NA VAŠICH TELEFONECH. JESTLI CHCETE RYCHLÝ PŘÍSTUP KE SPOUSTĚ HER, 
 MŮŽETE SI NA ANDROIDU POŘÍDIT GOOGLE PLAY PASS A NA IPHONU ZASE APPLE ARCADE. 
 TITULŮ, KTERÉ SI MŮŽETE ZAHRÁT JE SPOUSTA. PROTO VÁM V TOMTO SOUHRNU DOPORUČÍME 
 TY NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z NICH. 

Jetpack Joyride 2

Jetpack Joyride byla jedna z  her, kterou 
kdysi měl na svém mobilním zařízení snad 
každý. A  tato zběsilá akční hra se dočkala 
pokračování. V  kůži Barryho Steakfriese 
musíte probíhat frenetickými úrovněmi, 
které proti vám vyšlou nepřátelské drony 
i silné rakety a vy se v takzvaném endles-
su musíte každé vyhnout, nebo ji zničit 
svou zbraní. Druhý díl ovšem úrovně krátí 
a  namísto výslovných endlessů se jedná 
o  několikaminutové úrovně, přičemž ně-
které ukrývají i  malý bossfight. To působí 
neskutečně zábavně a přidává pokračování 
trochu hlubší smysl, který je podpořen i let-
mým příběhem.

stitch.

Pokud jste si u mobilní hry chtěli někdy od-
dechnout, pak je stitch. to, co hledáte. Tato 
roztomilá hra staví na mechanice, která 
je i  v  názvu, tedy vyšívání. V  různorodých 
úrovních na vás čeká pokaždé jinak složitý 
a rozměrově odlišný obrázek, který musíte 
vyšít, ale to pouze v  logickém rozpoložení, 
přičemž kolik políček musíte zaplnit jedním 
stehem, určují jednotlivá čísla rozprostřená 
po plošce. Hra přichází s  velmi jednodu-
chým konceptem, který je ale zábavný, a to 
jak pro hráče, kteří si chtějí jen chvilku od-
počinout, tak i pro ty, kteří nacházejí zalíbe-
ní v pravé výzvě.

Pocket Build+

Milovníci strategických budovatelských 
hříček by měli zpozornět. Pocket Build+ je 
totiž jako obrovské hřiště, které vám umož-
ní postavit celý svět podle vlastních před-
stav. Můžete si vybrat, zda zvolíte klasický, 
nebo sandboxový režim. Zatímco klasický 
mód vám omezí suroviny jako například 
dřevo, které si musíte pomocí obyvatel na-
sekat a získat ze stromů, sandboxový vám 
umožní stavět prakticky bez omezení. Od 
domečků, jezer, flóry i  komplexních měst. 
Pocket Build+ vám na své ploše umožní 
vykouzlit doopravdy cokoli. Jen si musíte 
zvyknout na opravdu velké množství tabu-
lek i složitější ovládání.

H R Y

Mousebusters

Příběh a  mobilní hry nejdou moc dohro-
mady. Většinou se budete muset spokojit 
s  několika obrázky, které vám vysvětlí ce-
lou zápletku. Hra Mousebusters na to však 
jde jinak a odvypráví vám příběh o myších, 
které se snaží za každou cenu vypudit du-
chy z prokletých bytů. Pěkná je i pixelartová 
grafika, která nás na hře zprvu zaujala nej-
více. Po stránce hratelnosti zde toho však 
tolik nenajdete, takže bychom vám tento 
titul doporučili, pouze pokud hledáte zají-
mavý a roztomilý příběh na cesty.

Kingdom Rush Origins

Milujete strategie, ve kterých musíte stavět 
věže a bránit se tak před nepřátelskými jed-
notkami? V  tom případě vás bude zajímat 
již třetí pokračování této povedené série 
od Ironhide Games. Kingdom Rush Origins 
vás zaujme svou krásnou kreslenou grafi-
kou a nepustí vás díky povedené a překva-
pivě komplexní hratelnosti. Nestačí totiž 
jen stavět obranné věže, ale budete muset 
i aktivně přemisťovat vaše jednotky a vyu-
žívat svého speciálního hrdinu. Vše si navíc 
postupně vylepšujete ve stromu dovednos-
tí, takže se hra stává jen a  jen zajímavější 
a spletitější.

Rush Rally Origins

Zpracovat závodní hru na telefony je těžké. 
Obzvlášť, pokud se pokoušíte o autentičtější 
ovládání. Rush Rally Origins to zvládá skvě-
le a  nechá vás zajezdit si s  legendárními 
rallye auty na různých tratích. Dokonce se 
zde nachází i navigátor, který vám radí, jaká 
zatáčka bude další. Přidejte k tomu pěknou, 
realisticky stylizovanou grafiku, velký vý-
běr aut, tratí a herních režimů a máte origi-
nální titul, jenž se jen tak nevidí. Jestli máte 
rádi závodění a rallye, toto je rozhodně hra, 
kterou musíte vyzkoušet.

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
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https://apps.apple.com/us/app/jetpack-joyride-2/id1598096399
https://apps.apple.com/us/app/stitch/id1581052096
https://apps.apple.com/us/app/pocket-build/id1293681293
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rpgsnack.apartmenteden&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ironhidegames.android.kingdomrushorigins&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=brownmonster.app.game.rushrallyremastered&hl=en&gl=US
https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
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Na mobilní scénu karetních her přichází 
další uchazeč o váš čas, peníze i strategické 
myšlení. Marvel Snap je sice krátké jmé-
no, ale samo o sobě překvapivě prozrazuje 
největší kvality této hry. A otázkou tedy 
zůstává, jestli je i perfektně vyvážená, jak 
by měly být všechny věci.

Začněme ale od začátku – Marvel Snap 
je karetní hrou, která využívá dnes už 
klasický systém „tří lajn“; tedy tří míst, 
na která můžete vyložit své karty, jež 
se vám z  vámi předpřipraveného ba-

líčku zamíchají do vaší ruky. Cílem přitom je, opět 
tradičně, dosáhnout na konci zápasu většího poč-
tu síly. Každá karta totiž při vyložení dá dané lajně 
určitý počet síly (v závislosti na kartě) a vítězí ten, 
kdo na dvou ze tří lajnách přesiluje svého soupeře, 
nebo v případě remízy ten, kdo má celkově větší 
počet síly.

Kde ale vzniká strategie a největší zábava, je 
právě v oněch kartách a lajnách. Karty mají kromě 
síly i  potřebný počet „ceny“, který potřebujete, 
abyste je mohli vyložit. Ale stejně tak drtivá vět-
šina z nich má nějaké speciální schopnosti nebo 
další efekty, kterými ovlivňují hrací pole. Takový 
Iron Man, který sám o sobě nenabízí sílu žádnou, 
dokáže zdvojnásobit sílu všech ostatních karet na 
stejné lajně (tedy až tří). Star-Lord si dokáže sílu 
zvětšit v  případě, že ve stejném kole na stejnou 
lajnu vyložil protivník i nějakou svoji kartu. Mis-
ter Fantastic přidá sílu vedlejším lajnám a Jessica 
Jones dostane další čtyři body síly, pokud na laj-
nu, ve které je, příští kolo nevyložíte kartu. A tako-
vých karet a kombinací jsou tu desítky.

U  jednotlivých lajn je to podobné. Každou 
z  nich totiž reprezentuje jedna z  několika mož-
ných lokací známé pro fanoušky Marvelu. Ty se 
v  prvním, druhém a  třetím kole postupně odhalí 
a dodávají jednotlivým lajnám jiné efekty. Můžete 
zdvojnásobit sílu jedné, pokud do ní vyložíte je-
nom jednu kartu. Můžete na každou z nich dostat 
kartu veverky, což omezuje počet karet, které mů-
žete vyložit ručně. Může se stát, že v určitém kole 
nemůžete někam kartu dát nebo že se ze všech 
karet na jedné z nich po určitém kole stane oprav-
du silný Hulk.

Co ale dělá Marvel Snap opravdu přístupnou 
hrou i  pro nováčky karetních her, tak je celková 
prostost těchto pravidel. Jednotlivé zápasy trva-

jí v  řádu opravdu jen pár minut 
bez dlouhého zdržování a  s  ně-
jakými výjimkami v  podstatě 
nelze nijak ovlivnit soupeře. 
Staráte se tak primárně jenom 
o  své karty a  jejich vzájemnou 
spolupráci vůči prostředí, abys-
te vyhráli; strategií a  synergií, 
nikoliv eliminací. I takové karty 
se zaměřením na destrukci ve 
hře samozřejmě jsou, ale nejsou 

Text
Jan Kalný

MARVEL 
SNAP

MARVEL

Marvel Snap samozřejmě není jedinou mobil-
ní hrou využívající značku Marvelu, pouze tou 
poslední. Znát můžete například i Spider-Man 
Unlimited, Marvel Contest of Champions, 
Marvel: Future Fight, Marvel Avengers Acade-
my nebo Marvel Strike Force.

zápasu tak lze získat až 8 bodů, což není málo. Ale 
nemusíte se tolik bát – zápas můžete i bez problé-
mu opustit (nebo spíše stáhnout ocas a ze zápa-
su utéct jako baba, ale nikomu to neřeknu) a body 
sice ztratit, ale neriskovat jejich zdvojnásobení 
v posledním kolem.

Obzvlášť mladší a  středně staré hráče také 
potěší, že se hra, jak už popis i název napovídají, 
točí kolem Marvelu. Fanoušci jak filmů a filmové-
ho universa MCU, tak milovníci komiksů, her či 
animáků si zde najdou svoje. A to i díky tomu, že 
spousta karet má několik vizuálních variant včet-
ně občasně jiných obleků nebo třeba pixel-artové-
ho či retro obrázku.

Marvel Snap je nicméně zdarma, což s sebou 
přináší i  mikrotransakce a  v  době psaní recen-
ze i  jednu „kategorii neduhů“. Mikrotransakce 
naštěstí nepůsobí zvlášť agresivně a  ve většině 
případů ani potřebně. Nové karty si sice můžete 
kupovat, ale reálně je budete získávat velmi často 
a velmi jednoduše prostým hraním. Kreditů, které 
můžete použít v obchodě nebo k vylepšení karet, 
je přehršel, některé získáte periodicky zdarma 
v obchodě a další z jednoduchých denních odměn 
ap. A vylepšování karet je naštěstí čistě kosmetic-
ké. S jejich každou přibývající úrovní se vizuálně 
vylepšují – například nejprve postava vystoupí 
z rámečku karty, poté dokonce dojde na 3D efekt 
a podobně. A co víc, vylepšováním karet získáváte 
body i  tzv. Collection Levelu, který vám postup-
ně dává další kredity, další karty a další odměny. 
Pořád něco, a to bez jediné investice.

Jediný zásadní neduh hry ale v  aktuálním 
stádiu spočívá v  obecné absenci obsahu. Vypa-
dá to, že ten bude do hry přibývat docela stálým 
tempem. Už nyní se objevilo pár nových lokací 
a vývojáři už jen pro letošní rok slibují zcela nový 
a odlišný herní režim vedle toho hlavního a hra se 
tak může velmi brzy výrazně posunout kupředu.

HODNOCENÍ

Marvel Snap je opravdu překvapivý produkt. 
Hlavně tím, že není agresivní a spoléhá na to, 
že je zábavný. Je jednoduchý, ale strategický; 
zdarma, ale ne invazivní; návykový, ale ne 
táhlý. A minimálně zkoušku si Marvel Snap 
zaslouží jako jenom málokterá mobilní hra 
v posledních letech. A to i v případě, že 
karetním hrám neholdujete. Protože já taky 
moc ne.

 Jednoduchá pravidla
 Zaměření spíše na vlastní karty než 

 boj proti soupeřovým
 Neinvazivní mikrotransakce
 Menší počet obsahu (karet, lokací, režimů)

MARVEL SNAP NA NÁKUPY 
VE HŘE NETLAČÍ. POKUD SI 
PŘESTO CHCETE PŘILEPŠIT, 
MŮŽETE VŠECHNY NÁKUPY 

HRADIT PLATBOU PŘES 
OPERÁTORA. TAKŽE SE 

OBEJDETE BEZ KREDITKY.

H R Y

tolik v popředí a oproti těm ostatním jich je jenom 
minimum.

Motivaci k  dobrému hraní zvyšuje i  mecha-
nika tzv. „snapu“. Na konci zápasů totiž běžně při 
výhře získáte a při prohře ztratíte dva body, které 
se připisují do takového řekněme systému úrovní. 
Při určitém počtu těchto bodů získáte skvělé jed-
norázové odměny, takže chcete co nejvíce vyhrá-
vat. Během zápasů ale můžete „snapnout“ a vsadit 
další bod, který se navíc v posledním kolem zdvoj-
násobí. A totéž může udělat i váš soupeř. Na konci 

https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
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BOOM   MANIA 
Text
Nikola Levová

Rčení zlaté české ručičky potvrzuje 
studio CGE Digital, které se specia-
lizuje na deskové hry. Teď si v týmu 
řekli, že vytvoří něco jiného a přišli 
s Boom Manií. Titulem, jenž v sobě 

ukrývá velkou nostalgii na legendárního Bomber-
mana.

Vítejte v gobliní vesničce! Pokojné místo, kde 
jsou všichni obyvatelé mírumilovní Goblini. Bohu-
žel tato osada byla přepadena poskoky zlého pána 
a  vy, coby poslední obyvatel vesnice, se musíte 
vydat na velké dobrodružství napříč světy, abyste 
zachránili své sousedy a hlavně porazili pána zla!

Zhruba takto vás uvítá Boom Manie s prostře-
dím, které je typické svou pixelovou grafikou. Pří-
běh samotný je sice prostý, ale zcela výstižný, a to 
naprosto stačí. V roli Goblina budete procházet de-
vět různých světů, ve kterých je mnoho úrovní pro 
pořádné hraní. Cílem každé úrovně je odbombar-
dovat všechny nepřátelské příšery. Tento nelehký 

Úrovně jsou občas sice obtížné, 
ale technika zdokonalování vás 
tady náležitě odmění blaženým 
pocitem za skvěle odvedenou 
práci. Co lehce zamrzí, tak je ab-
sence hraní pro více hráčů a ne-
možnost změnit způsob pohybu. 
Bohužel ve hře nenajdete ani 
češtinu, i když to ve skutečnosti 
tolik nevadí, vše jde krásně po-
chopit z obrázků.

Studio Czech Games Edition 
nabízí hru na Google Play i App 
Store za 129 Kč. Jde o prémiový 
titul bez reklam, které by kazily 
zážitek. Nenajdete zde ani mik-
rotransakce, veškerý postup je 
tvrdě vydřený a neexistuje žád-
ná zkratka za úspěchem.

H R Y

úkol bude ztěžovat prostředí, 
ve kterém se budete nacházet. 
Proudy řeky budou unášet příše-
ry, nastražené kanóny se pokusí 
malého gobliního hrdinu připra-
vit o život a vystřelovací bodáky 
budou snadno a rychle blokovat 
cestu. 

Samotní nepřátele mají růz-
ný počet životů, jinou úroveň 
inteligence a  různé schopnos-
ti. Abyste je přelstili, budete 
muset nejdřív jednotky poznat 
a  následně vymyslet taktiku, 
jak je dostat do dosahu bomby. 
Pokud vám to přijde nemožné, 
není třeba zoufat. Vývojáři do 
hry přidali krásný obchůdek, 
kde si můžete pořídit rychlejší 
botičky, životy navíc, ale hlavně 

se tu najdou různé druhy bomb. Další pomůcku 
najdete na bitevním poli. Každá úroveň se skládá 
z nepřátel a mapy, na které jsou zničitelné objek-
ty. Přesně ty jsou pro vás nejdůležitější, jelikož 
je dost velká šance, že z nich vypadne bublinka 
s  vylepšením. Jejich pestrost je poměrně dost 
velká. Od nakopávání vlastní bomby přes rych-
lý pohyb až po detonační bombu, kterou musíte 
sami odpálit.

Jednotlivé úrovně můžete jen splnit, nebo vyu-
žít další výzvy v podobě zničení příšer do určitého 
časového limitu, projít bez zranění, stejně tak za-
chránit všechny vesničany. Podle správného spl-
nění úrovně následně získáte hvězdičky, které jsou 
důležité při otevírání nového a silnějšího vybavení 
v obchodě. Tyhle dodatečné úkoly jsou skvělou vý-
zvou, jak zlepšit vaše dovednosti a sladká odměna 
v podobě tří hvězdiček je na místě. 

Každý svět má na svém konci hlavního nepří-
tele, který je speciální. Má vlastní útoky, unikátní 

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.

HODNOCENÍ

Boom Mania je příjemnou vzpomínkou na první 
tituly na počítačích. Za skutečné peníze si tady 
nic nekoupíte a veškerý postup a úspěch záleží 
jen na vaší šikovnosti, vynalézavosti a znalosti 
předmětů i prostředí. Hru si sice musíte 
nejdříve zaplatit, ale následně už nic kupovat 
nebudete a ani reklamy neuvidíte.

 Jednoduché a zábavné
 Časově nenáročné
 Absence mikrotransakcí
 Zmatené ovládání
 Chybí režim pro více hráčů

styl boje a velké množství životů. Zabít ho je něko-
likanásobně těžší, ale odměna je více než sladká 
a taky bohatá, jelikož za jeho poražení dostanete 
velké množství mincí. 

Pokud máte problém s jednotlivými nepřáteli, 
je k dispozici cvičná aréna, kde můžete trénovat 
vaše umění kladení pastí proti umělé inteligenci. 
Hlavním kamenem úrazu bude pravděpodobně 
způsob ovládání. Na obrazovce nejsou žádné šip-
ky, tudíž neustále budete jezdit po displeji a kam 
táhnete, tam se panáček pohne. Na paměti musíte 
mít, že gobliní hrdina může jít jen nahoru, dolů, do-
leva či doprava. Diagonálně chodit neumí, a pokud 
se ho pokusíte takhle vést, častokrát se rozhodne 
jinak, než vy zamýšlíte. Přesně tahle situace vede 
k jisté smrti.

Boom Mania je naprosto skvělým titulem, kte-
rý dokáže zabavit na dlouhé hodiny. Nádherně vy-
užívá nostalgii ve svůj prospěch a kapesní vydání 
je naprosto ideální například na cestu autobusem. 

ZNÁTE 
BOMBERMANA?

Jedna z nejpopulárnějších her, 
která se k nám dostala kolem 
přelomu tisíciletí, je Dyna 
Blaster, což je evropská obdoba 
populárního Bombermana. 
Příběh byl jednoduchý: 
Zachránit dceru vědce, kterou 
odnesl drak na hrad, a vy, 
jakožto správný hrdina, se 
do toho vrhnete po hlavě. 
Samozřejmě za pomoci bomb. 
Titul byl dost populární hlavně 
díky možnosti hraní s více hráči 
na jednom počítači.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.czechgames.boommania&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/cz/app/boom-mania/id1459634395?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/boom-mania/id1459634395?l=cs
https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
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CZECH GAMES 
EDITION

Ptala se
Nikola Levová

Už dříve jsme měli tu čest s vámi dělat  
rozhovor a milerádi bychom na to navázali. 
Předně by nás zajímalo, na co se právě teď sou-
středíte více? Věnujete se hlavně stolním hrám, 
nebo vývoji mobilních titulů?
Nejdříve musíme trochu do historie CGE, a to až do 
roku 2007, kdy jsme oficiálně vydali první deskovou 
hru Galaxy Trucker, ve které musíte co nejrychleji 
sestrojit vesmírnou loď z kanalizačních trubek a ná-
sledně proletět vesmírem, kde na vás číhá nebez-
pečí. Zní to šíleně? Taky že je! Možná proto se hra 
velice rychle uchytila na trhu a získala hned něko-
lik nominací na prestižní ocenění. Mezi lety 2007 
a 2014 jsme vydali téměř 20 dalších deskových her. 

Rok 2014 byl ale zlomový. Galaxy Trucker se 
jako první dočkal plnohodnotné verze na mobilní 
telefony a  později i  PC. Nešlo jen o  pouhou kopii 
fyzické hry. Do hry jsme přidali rozsáhlou sólo 
kampaň a možnosti tahového hraní i proti umělé 
inteligenci. Digitální verze byla přijata snad ještě 

oboje! No a  v  neposlední řadě 
doporučujeme sledovat vývoj 
mobilních Krycích jmen, která 
by měla být brzy dostupná na 
vašich Android a iOS telefonech 
a  tabletech. Pokud vás projekt 
zajímá, můžete nás sledovat na 
www.KryciJmena.com

Jaké máte plány do budouc-
na? Můžeme očekávat více 
mobilních her nebo se můžeme 
těšit na překvapení v podobě 
počítačové hry?
V současné době to je dokonče-
ní mobilních Krycích jmen, jež 
se momentálně nachází v  cí-
lové rovince. Po vydání v  Čes-
ku nás čeká lokalizace na další 

R O Z

lépe než její fyzický vzor, takže 
nám bylo hned jasné, že ve vý-
voji digitálních her budeme po-
kračovat.

Dnes máme v CGE dvě samo-
statné, ale velice úzce propojené 
divize. V  jedné se soustředíme 
na vývoj stolních her a  v  druhé 
divizi zase pracujeme na digitál-
ních produktech. Stále ale půso-
bíme jako jeden celek. Odpověď 
na vaši otázku tedy je, že se plně 
soustředíme na oba směry.

Víme, že jste jako jedni z prv-
ních začali vytvářet aplikace 
pro deskové hry, kde se zrodila 
tahle myšlenka?
Myšlenka zde byla od samot-
ného začátku, protože jak Petr 

Murmak (výkonný ředitel a  spoluzakladatel 
CGE), tak Vláďa Chvátil (jeden z  hlavních her-
ních designérů a spoluzakladatel CGE) mají pro-
gramátorské kořeny, takže k propojení deskovek 
s moderními technologiemi měli opravdu blízko. 
Není tedy divu, že například kooperativní desko-
vá hra Space Alert už v  roce 2008 obsahovala 
cédéčko, které hráče provázelo celou hrou. Nebo 
třeba Tash-Kalar (2013) byl původně vyvíjený 
a  testovaný v  digitálním rozhraní a  pak teprve 
převedený do deskové hry, což významně po-
mohlo k vybalancování celé hry, která by se dala 
přirovnat k šachům na steroidech s nejrůznější-
mi příšerami.

Pokud zůstaneme u mobilních zařízení, vaším 
nejnovějším počinem je Boom Mania, která 
nemá svou deskoherní předlohu. Jedná se 
o první hru bez předlohy?
Boom Mania je první oficiální digitální hra od CGE, 
která nevychází z  deskoherní předlohy. Za hrou 
stojí vlastně pozoruhodný příběh. Celá Boom Ma-
nia je mnohaletým soukromým projektem dvou 
zaměstnanců firmy. Dan Musil působí v CGE jako 
technický ředitel a naprogramovat celou hru pro 
něj tedy nebyl žádný problém.

Dávid Jablonovský se přidal do týmu CGE 
v  době vývoje digitálního Galaxy Truckera jako 
grafik a junior designér. Předtím ale již vymýšlel 
svoje vlastní deskovky a  měl zkušenosti s  grafi-
kou a IT obecně, takže zvládl bravůrvně dát Boom 
Manii celou její ikonickou pixel artovou podobu.

Bylo náročné na tomto titulu pracovat? Co bylo 
pro vás největší překážkou?
Na Boom Manii jsme pracovali po večerech a ví-
kendech po dobu sedmi let s  přestávkami. Nej-
dříve to byla hlavně zábava, volnost a  obrovský 
nárůst nápadů. Později se objevil pocit zodpověd-
nosti dotáhnout hru do takové podoby, aby byla 
příjemná pro začátečníky i náročné hráče. Největ-
ší překážkou byla nejistota, zda se nám podaří hru 
dokončit.

Ve hře není dostupná čeština, byť hra pochází 
z českých luhů a hájů. Je to účel, nebo za tím 
stojí něco navíc?
Boom Mania je postavená na vzhledu a akci. Ne-
spoléhá se tady na jazyk, jelikož je v ní textu do-
opravdy minimálně. Zároveň mě mile překvapilo, 
že ji hrají i děti. Ale je pravda, že všechny ostatní 
hry od CGE obsahují češtinu.

Minule jsme se bavili o online verzi Krycích 
jmen, která je zdarma dostupná v prohlížeči. 
Jak jste s ní spokojení vy a vaši fanoušci?
Webová Krycí jména nás i po té době nepřestáva-
jí překvapovat! Projekt, který vznikl v  roce 2020 
jako reakce na lockdowny z  dob pandemie, stále 
roste a  aktuálně jej každý měsíc hraje přes 1,25 
milionu hráčů z celého světa! V současné době lze 
hrát ve 43 jazycích, ale fanoušci nám neustále píší 
o  další. Teď naposledy to byla například žádost 
o klingonštinu…

Plánujete přidat další režimy hraní? Přece jen 
hra je populární i v zahraniční a má velké zá-
stupy fanoušků.
Z  popularity máme velkou radost! Teď se napl-
no soustředíme na vydání mobilní aplikace Kry-
cích jmen, což je zatím náš největší projekt. Jak 
je u nás zvykem, neděláme jen přesné kopie stol-
ní verze, ale digitální podoby mají své unikátní 
elementy. U  mobilních Krycích jmen je zejména 
důraz na možnost hraní sám. Do hry jsme zabu-
dovali robustní párovací systém, který vám zcela 
okamžitě najde vhodné spoluhráče. Další velká 
novinka je tahový systém, kolem kterého se celá 
hra točí. Na každý tah máte 24 hodin a hrát může-
te hned několik her současně buď s vašimi přáteli, 
nebo s cizinci. S mobilními Krycími jmény si mů-
žete zavařit mozkové závity u  slovních asociací 
opravdu kdykoliv a kdekoliv. Fanoušci deskových 
či webových Krycích jmen v mobilní verzi určitě 
ocení nové herní režimy, budování kariéry tajného 
agenta, sbírání tematických slovíček a mnoho dal-
šího nového obsahu.

Pokud vezmeme v potaz všechny vaše digitální 
výtvory, jaké byste doporučili našim čtenářům?
Máte rádi strategické hry a  historii civilizace? 
V  tom případě byste měli sáhnout po Through 
the Ages. Nebo raději preferujete humor a rychlou 
akci? Galaxy Trucker a  Boom Mania vám splní 

Tým Czech Games Edition stojí za mnoha celosvětově populárními stolními hrami a jako jeden z prvních 
začal obohacovat deskoherní zážitek o jejich digitální podobu. Dnes mají na kontě už přes 40 fyzických deskových 
her a několik digitálních. Jejich nejnovější dílo, Boom Mania, nás natolik učarovala, že jsme s radostí vyzpovídali 
vývojáře a zjistili, na co se můžeme těšit.

trhy. Pamatujete si, že webová Krycí jména mají 
43 jazyků? Lokalizace plnohodnotné hry je mno-
hem náročnější, než je tomu ve webové verzi. To 
nás ale neodradí od vývoje zbrusu nových her! 
V CGE portfoliu máme hned několik deskoherních 
titulů, u kterých se digitalizace sama nabízí. Ne-
chceme se ale fixovat pouze na již prozkoumané 
platformy. Už delší dobu si hrajeme s myšlenkou, 
že bychom naše hry rádi viděli na konzolích typu 
Nintendo Switch.

Je tady něco, co byste chtěli vzkázat našim 
čtenářům?
Už jsme zmínili, že mobilní Krycí jména vyvíjíme 
nejdříve v češtině, takže budou na domácím trhu 
k dispozici dříve než ve světě, a ještě k tomu zdar-
ma?! Ne, teď vážně. Děkujeme všem za podporu. Ať 
už hrajete naše deskovky nebo odpalujete příšer-
ky v Boom Manii. Bez vás by to nešlo!

VÝVOJ BOOM MANIE 
JEŠTĚ NENÍ 

U KONCE. POKUD USPĚJE 
U HRÁČŮ, DOSTANE 

I MULTIPLAYER.

H O V O R

https://www.applikace.cz/applikace-c-31
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.czechgames.galaxytrucker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.czechgames.boommania
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Text
Martin Cvrček

Velkou část nově přidaného obsahu 
můžete zažít díky čerstvé úkolové 
linii, která sestává ze šesti questů. 
Nároky na úroveň postav, které je 
možné vyslat mimo váš Vault, na-
štěstí nejsou vysoké a i při zahájení 

posledního úkolu se pohybují okolo levelu 28. Po-
kud jste tedy Fallout Shelter v minulosti hráli, nej-
spíš už máte k dispozici vše, co je třeba. A pokud 
teprve začnete, nebude vám dosažení požadované 
úrovně moc dlouho trvat.

Dobrá zpráva také je, že při plnění úkolů není 
třeba příliš čekat. Stejně jako v případě ostatních 
úkolů, které Fallout Shelter nabízí, platí, že musíte 
počkat, až se vámi vybrané postavy dostanou na 
místo plnění, a poté vydržet, než se vrátí do Vaul-
tu, abyste mohli shrábnout odměny. Tentokrát se 
ale nemusíte bát celodenního čekání kvůli jedné 
cestě, vždy jde totiž o  otázku maximálně dvou 
až tří hodin. A  jestli se vám nechce čekat vůbec, 
doporučujeme se kousnout a ve hře zhlédnout ně-
kolik reklam, načež byste měli získat víc než dost 
lahví Nuka-Coly Quantum, tedy prémiové měny, 
s níž lze jakékoliv čekání eliminovat.

V  každém případě budete odměněni velkým 
množstvím pozoruhodné výbavy. Za dokončení 
každého úkolu získáte nové kusy výzbroje a  vý-
stroje, přičemž mnohé z  nich jsou opravdu sil-
né. Mimochodem, různé zbraně, kterými můžete 
vybavit obyvatele Vaultu a  které je často možné 
i  vyrobit z  předmětů získatelných napříč celou 
hrou, snadno poznají hráči online RPG Fallout 76. 
Inspirace multiplayerovým Falloutem dostupným 
na počítačích a konzolích je při pohledu na nabíd-
ku palných zbraní i  zbraní pro boj zblízka velmi 
zjevná.

Velkým fanouškům celé série bude nejspíš 
připadat povědomé i  zpracování slavnostních 
motivů, kterými můžete nově ozdobit některé typy 
místností ve Vaultu, a složení nepřátel. I ti se do-
čkali rozšíření, takže se na výpravách obyvatel va-
šeho protiatomového krytu setkáte s roboty a do-
konce s  mimozemšťany. Koneckonců Fallout 76 
se nedávno také dočkal návratu sezónní události 
zaměřené na vetřelce z vesmíru a sami o sobě fi-

H R Y

FALLOUT SHELTER 
A MIMOZEMŠŤANÉ

ré vyšlete, mají při každé zastávce co říct, a i když 
tradičních rozhovorů není mnoho, do hry pasují 
skvěle. Nemluvě o  tom, že jsme díky nim získali 
dost svérázného a  užitečného obyvatele Vaultu. 
Váš protiatomový kryt mohou dokonce obohatit 
drony mimozemského původu, které fungují po-
dobně jako domácí mazlíčci. Ty ale musíte získat 
z Lunchboxů, což platí i o některých oblecích in-
spirovaných minulostí série Fallout. Říkal tu snad 
někdo New Vegas?

Obsah aktualizace se nám každopádně za-
mlouvá, a  tak se musíme ptát, zda jde o  posled-
ní aktualizaci, kterou kdy Bethesda pro Fallout 
Shelter vydá. Odpověď zatím neznáme, pokud se 
ale opravdu jedná o  vůbec poslední aktualizaci, 
pak jde podle nás o solidní a důstojnou tečku za 
titulem, který má stále co nabídnout každému pří-
znivci série Fallout. Nebo každému, kdo chce bě-
hem apokalypsy křížit rodiče s jejich dětmi a další 
příbuzné. Nebojte, ani teď vás Fallout Shelter za 
takové experimenty nijak nesoudí.

sahu bez nutnosti platit za okamžitý přístup nebo 
příliš čekat. Za žádných okolností tak netrpí ani 
vaše peněženka, ani jakýkoliv časový plán.

Máme také radost z  toho, že nové úkoly sází 
na dialogy více než jiné činnosti, s nimiž jsme se 
za ta léta ve Fallout Shelter setkali.. Postavy, kte-

gurují v  sérii Fallout mnoho let, 
takže mimozemská návštěva 
našich mobilů není příliš pře-
kvapivá ani náhodná. A  i  když 
nám mimozemšťané nepřipadají 
jako obzvlášť silní protivníci, hru 
oživují skvěle, ať už se s  nimi 
střetnete v  dobře známých pro-
storech, nebo v  několika dosud 
neviděných místnostech, na kte-
ré v nové aktualizaci také došlo.

S  ohledem na přidání dal-
ších nepřátel a  míst nás proto 
mrzí, že je nová úkolová linie 
relativně krátká. Po použití výše 
zmíněného přeskakování záslu-
hou Nuka-Coly Quantum jsme 
dosáhli konce šestého úkolu po 
necelých dvou hodinách hraní, 
přestože jsme v  každé lokaci 
pečlivě prošli každou místnost. 
Na druhou stranu, takhle může 
opravdu každý snadno zažít 
podstatnou část čerstvého ob-

FALLOUT SHELTER
NAPŘÍČ PLATFORMAMI

Fallout Shelter vyšel v roce 2015 ve verzi pro 
Android a iOS, po vydání s ním ale tvůrci zažili 
takový úspěch, že zanedlouho následovaly 
porty na další platformy. Během roku 2016 
proto došlo na PC, kde je hra dodnes k dostání 
na Steamu, a v dalších dvou letech hra zavítala 
na konzole Xbox One, PS4 a Nintendo Switch. 
Zájem hráčů na těchto platformách ale zřejmě 
nebyl tak velký, neboť v posledních letech 
byly veškeré sezónní akce a speciální události 
určeny pouze pro mobily. I novou aktualizaci 
byste nyní na PC a konzolích hledali marně.

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.

Postapokalyptická série Fallout je tu s námi už 25 let a při té příležitosti společnost 
Bethesda vydala novou aktualizaci hry Fallout Shelter. Bezplatná hříčka, v níž budujete vlastní 
protiatomový kryt alias Vault, jehož obyvatele lze vysílat na různé úkoly a množit jako 
králíky, přitom vyšla ve verzi pro iOS a Android už v roce 2015. A poslední výraznější obsahové 
aktualizace se dočkala před více než čtyřmi lety. Proto jsme se znovu vydali do pustiny, 
abychom zjistili, co tvůrčí tým z Bethesdy Game Studios připravil tentokrát.

Díky nové aktualizaci mohou 
obyvatelé vašeho Vaultu slavit.

Svět Falloutu 
Shelter nově 
obohatily i další 
postavy.

https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
https://www.applikace.cz/bezpecnaplatba/
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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.
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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

