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APKY NA HORY
Apky pro lyžaře, snowboarďáky 
i pro běžkaře

TIPY A TRIKY
Jak být pořád online?

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

HERNÍ NADÍLKA
Testy nejzajímavějších 

mobilních her současnosti

APLIKACE PRO HRÁČE
PlayStation a Xbox v mobilu

+
TEST 

SAMSUNG 
GALAXY 

WATCH 4

Která je nejlepší?

SEZNAMKY 
V MOBILU



Vánoce se sice teprve blíží, ale my už 
máme nadílku za sebou. Tím „my“ my-
slím mobilní hráče. Během podzimu 
a zimy totiž vyšlo tolik zajímavých mo-
bilních her, že jsme z Applikací museli 
na jedno číslo udělat herní časopis. Ale 
nebojte se, zbylo místo i  na „normální 
apky“.

Konkrétně jsme otestovali MOBA 
Pokémon Unite, za kterou stojí čínské 
vývojářské studio TiMi, a  dvoustránku 
jsme věnovali také nové hře na moti-
vy Pána prstenů. Je s  podivem, že tak 
slavná sága má na mobilech tak mi-
zerné zastoupení… Tedy pardon, měla. 
Nová strategie s názvem The Lord of the 
Rings: Rise to War je vynikající.

Spoustu dalších her jsme rozebrali 
v  tematických článcích. Shrnuli jsme 
například nejlepší farmářské hry – od 
realistických zemědělských simuláto-
rů, přes zahradnické RPG až po strate-
gie, kde si budujete vlastní statek. Další 
velký článek jsme zasvětili sportovním 
hrám (a  nejen fotbalu) a  máme i  pár 
tipů, jak se připravit na vydání remas-
terované verze prvních dílů novodobé 
série GTA. 

Že moc na hry nejste? Nevadí, i vy 
si jistě najdete téma, co vás zajímá. 
S nadcházejícím Valentýnem jsme se po 
delší době zaměřili na aplikace sezna-
mek. Tentokrát ale s důrazem na place-
né funkce. Dozvíte se, za co se vyplatí 
připlatit a  které prémiové služby jsou 
spíše zbytečné. Vyloženě zimním čís-
lem je pak přehled lyžařských apek na 
stranách 10 a 11. 

Za rubriku Hardware vyzdvihneme 
test chytrých hodinek Samsung Galaxy 
Watch 4, které jsou výjimečné hned z ně-
kolika ohledů. Nejenže jde o první hodin-
ky značky Samsung s operačním systé-
mem od Googlu, ale také mají unikátní 
funkci měření tělesné konzistence. Jen 
škoda té výdrže… Ale to už prozrazujeme 
moc. Zkrátka pokud uvažujete o nákupu 
chytrých hodinek nebo už nějaké na ruce 
máte, tak si nalistujte stranu 34. Součás-
tí recenze je i  doporučení na aplikace, 
které by na ciferníku žádných chytrých 
hodinek neměly chybět.

Jak jsem říkal: pro každého něco. 
Těším se na shledanou u jarního čísla…

Martin Havlíček
havlicek@applikace.cz
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KDE NÁS 
NAJDETE

ČTYŘIATŘICÁTÉ ČÍSLO 
ČASOPISU 

APPLIKACE ČEKEJTE 
NA PRODEJNÁCH 

T-MOBILE ZAČÁTKEM 
BŘEZNA 2022.

Časopis
Každá prodejna T-Mobile 

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

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

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

ONLINE NÁKUPY 
BEZ KREDITKY

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

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

Rychlé, snadné a bezpečné platby přes operátora

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

aktuálního čísla.

6
Novinky
Facebook už není Facebook, ale Meta. 

Nebo je to jinak? Shrnutí nejdůležitějších 
novinek z poslední doby. 

10
Trendy: apky na hory
Téma, kterému jsme se věnovali mno-

hokrát. Přesto je stále o čem psát. Na své si 
přijdou lyžaři, snowboarďáci i běžkaři.

12  (Nejen) apky Made in Czech 
Hitem letošních Vánoc bude beze sporu 

dostupný chytrý náramek, se kterým lze 
bezkontaktně platit už i v českých obcho-
dech. Má to ale jeden háček…

14
Svět se zbláznil a Silikonová knihovna
Apple se vyšvihl zpátky na místo dvoj-

ky v žebříčku největších výrobců mobilních 
telefonů a Microsoft uvedl na trh minilednič-
ku, co vypadá jako Xbox. Tady je asi jasné, 
která zpráva patří do sekce byznys a která 
mezi kuriozity, ne?

16
Herní novinky 
Herní novinky nesmí chybět. Dozvíte se 

o konci dvou her silných značek a mimo jiné 
se seznámíte i s dalším titulem od Nintenda, 
který z konzolí přeběhl na mobily. 

18
Téma čísla: seznamky
Je lepší Tinder, nebo Badoo? Nebo snad 

Facebook? Ano, Facebook! Seznamka je jed-
nou ze skrytých funkcí populární sociální sítě. 

20
Tipy a triky: buďte Pořád online!
Představení balíčku od T-Mobilu, díky 

kterému můžete být online, i když si vyčer-
páte data.

22
Pitva aplikace: SwiftKey
Věděli jste, že s mobilní klávesni-

cí SwiftKey můžete bezpečně kopírovat 
text mezi počítačem a telefonem? Jeden 
z mnoha triků, na něž jsme narazili při 
pitvě apky.

24
Rozhovor: Twist
Jak je to skutečně s odměnami za 

dobití kreditu u T-Mobilu? Zeptali jsme se 
toho nejpovolanějšího – operátora.

26
Apky pro hráče
Nejen PlayStation či Xbox mají své 

mobilní aplikace. Co vlastně umí a které 
stojí za stažení?

28
Apky v praxi
Pelmel zajímavých apek. Ukážeme 

například, jak se dá s pomocí mobilních 
aplikací ušetřit za benzín.

30
Magenta Experience Center
Uvažovali jste někdy o tom, že byste 

natočili vlastní podcast? V pražském 
Magenta Experience Center máte k dispo-
zici profesionální studio!

32
Gagdety
Pravidelná rubrika s výběrem praktic-

kých technologických vychytávek i zábav-
ných blbinek.

34
Test Samsung Galaxy Watch 4
Recenze prvních hodinek od Samsun-

gu, které pohání operační systém Wear OS 
od Googlu.

36
Nejlepší sportovní hry na mobilu
Vykopáváme herní sekci! Doslova. 

První z mnoha tematických článků je 
zaměřen na sportovní hry a začíná právě 
fotbalem. 

40
Závodní simulace na mobilu
Mobilní telefony a realistické závodní 

simulátory. Jak vám to jde dohromady?

42
Příprava na GTA
V roce 2022 má na mobilech vyjít 

remaster prvních tří dílů slavného GTA. Čím 
se zabavit do té doby?

44
Pán prstenů
Recenze jedné z nejlepších mobilních 

her ze světa Pána prstenů.

46
Farma v mobilu
Využili jsme toho, že máme v redakci 

nadšence do her se zemědělskou tematikou 
a vytvořili přehled nejzajímavějších farmář-
ských her na mobilu.

50
Pokémon Unite
Jedna z mála „poké-her“, kde nehraje-

me za trenéra, ale přímo za pokémona. Jaká 
je?

52
TOP 100 aplikací
Stovka nejlepších aplikací na Google 

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-Mobile. 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.

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

• Důvody proč používat aplikace
• Technologické novinky
• Nastavitelné notifikace

10

26

34
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BUDOUCNOST 
BRÝLÍ 
OCULUS
Představa o metaverzu je velice ambiciózní, 
ale první krůčky už má firma za sebou. Stačí 
se podívat na to, co Facebook dokázal u prv-
ní a  druhé verze headsetu Oculus Quest. 
Díky těmto speciálním brýlím se můžeme 
podívat do virtuálního světa za rozumnou 
cenu, bavit se v něm a užívat si nejen hraní 
nejrůznějších her. 

Od roku 2022 se produktová řada Ocu-
lus Quest přejmenuje na Meta Quest a z Ocu-
lus App se stane Meta Quest App. Během 
několika měsíců se má také přejmenovat 

terminál Facebook Portal pro videohovory 
na Meta Portal. Dalším, velkým krokem má 
být představení nových VR brýlí pracovním 
názvem Cambria. Meta je chce vybavit tech-
nologií snímání obličeje, virtuální avatar by 
tak měl kopírovat podobu i mimiku uživate-
le.  Tahle „hračka“ by neměla patřit mezi ty 
levné a s největší pravděpodobností bude cí-
lit na byznys sféru. Do světa rozšířené reality, 
která kombinuje virtuální a fyzický svět, se 
zase má ponořit headset s kódovým označe-
ním Project Nazare.

LOOP USNADNÍ 
SPOLUPRÁCI V OFFICE

Společnost Microsoft jde s dobou a po vzoru Doku-
mentů Google usnadňuje společnou práci více lidí 
v aplikacích sady Office. První náznaky jsme mohli 
vidět už v online verzi Office, ale to byl teprve test. 
Až s Loop přichází skutečná spolupráce v reálném 
čase.

Představte si to takto: kolega vám pošle tabulku 
přes Outlook, vy ji za pár hodin přidáte do dokumen-
tu ve Wordu a  v  případě, že ji kolega později ještě 
upraví, tabulka ve vašem dokumentu se okamžitě 
aktualizuje. Stejně tak můžete tabulku upravovat 
vy a kolega na druhé straně světa okamžitě vidí, co 
děláte. Tohle je vcelku běžná praxe v již zmíněných 
Dokumentech Googlu. Loop přináší tyto možnosti do 
aplikací OneNote, Outlook a Teams. Dobré je, že stačí 
soubor jednou nasdílet, a od toho okamžiku bude ve 
všech aplikacích jeho nejnovější verze.

A  jak vypadá samotná apka Loop? Je to jako 
virtuální nástěnka, na kterou můžete vkládat a sdí-
let věci vytvořené v  jiných programech. Také zde 
uvidíte souhrn toho, na čem všichni pracují, můžete 
reagovat na nápady ostatních nebo sledovat pokrok 
při dosahování společných cílů.

KONKURENCE
Řeč není o sociální síti, ale o společnosti Face-
book. Nový název zní „Meta“. Změna značky re-
flektuje změnu zaměření. Společnost založená 
Markem Zuckerbergem už dávno neprovozuje 
jen sociální síť Facebook, ale také populár-
ní Instagram, aplikace pro zprávy Messenger 
a WhatsApp, platformu pro virtuální realitu Ho-
rizon, rovněž vyrábí brýle pro virtuální realitu 
Oculus, terminály Portal a  spekuluje se, že vy-
víjí i chytré hodinky s kamerou. Meta chce být 
vnímána jako společnost, která skrze technolo-
gie spojuje lidi. V budoucnu má být tímto spoje-
ním metaverzum. Nový postoj také odráží logo 
s modrým symbolem nekonečna.

Podle Marka Zuckerberga, zakladatele a ge-
nerálního ředitele Facebooku, bude metaverzum 
během příštího desetiletí používat až miliarda 
lidí. Ale co to vůbec je? Metaverzum je v  pod-
statě obrovský propojený virtuální svět, do ně-
hož mohou v  reálném čase vstupovat miliony 
lidí pomocí svých avatarů a  společně se bavit, 
komunikovat, pořádat schůzky, pracovat, naku-
povat virtuální předměty, vytvářet nový obsah, 
vzdělávat se atd. 

A  jak to bude fungovat v  praxi? Nasadíte 
si brýle pro virtuální realitu a jste tam! Zprávy 
budete psát pouhým pohybem rukou a  prstů, 
stejně jako když píšete na papír, případně ťukat 
do stolu a  napodobovat tím ťukání do kláves-

nice. Televizor se ve virtuální realitě zapne jen 
pouhým pohledem na něj. Touto vizí se nám 
Meta snaží naznačit, že život v metaverzu bude 
jednoduší a pohodlnější. Jak to ale bude ve sku-
tečnosti, to je otázka za stovky miliard dolarů. 
Meta přiznává, že vznik metaverza je otázkou 
následujících 10 až 15 let. Firma hodlá během té 
doby najmout až deset tisíc nových kvalifiko-
vaných zaměstnanců v Evropské unii, kteří se 
budou na vzniku metaverza podílet. Nábor spo-
lečnost cílí zejména na Německo, Francii, Itálii, 
Španělsko, Polsko, Nizozemsko a Irsko. 

V souvislosti s četnými kauzami Facebooku, 
ať už jde o zásahy antimonopolních úřadů, svě-
dectví o nakládání s osobními údaji uživatelů či 
laxní přístup k šíření dezinformací, existují oba-
vy, že firma nakonec metaverzum monopolizuje 
a bude jej využívat ke shromažďování osobních 
údajů o uživatelích. Meta tvrdí, že k ničemu ta-
kovému nedojde. Dokládá to investicí ve výši 
50 milionů dolarů na financování globálního 
výzkumu a partnerství se skupinami na ochra-
nu občanských práv, neziskovými organizace-
mi, vládami a  univerzitami s  cílem odpovědně 
vyvíjet produkty pro metaverzum. Tento záměr 
oznámil Facebook necelý měsíc před oficiálním 
představením své vize. V souvislosti s tím také 
Facebook skončil s automatickým rozpoznává-
ním obličejů na fotkách a videí. 

Facebook, respektive Meta není jediným, kdo se za-
jímá o  metaverzum. Herní vývojáři z  Epic Games 
(tvůrci battle royale hitu Fortnite) získali od investo-
rů miliardu dolarů na vybudování metaverza. Ostatně 
už nyní se ve Fortnitu pořádají koncerty či premiéry 
filmových trailerů. Sám Zuckerberg deklaroval, že ne-
chce metaverzum vlastnit a provozovat samostatně. 
Meta se chce totiž spojit s dalšími firmami a společně 
na něm pracovat, společně ho posouvat. Ostatně in-
ternet také nevlastní jedna společnost.

Během konference zaměřené na metaverzum před-
stavil Facebook-Meta také bezplatnou aplikaci Polar 
pro iOS, která umožní každému vytvářet efekty, filtry 
a  3D objekty v  rozšířené realitě. Aplikaci si můžete 
představit jako editor fotek, ale s  tím rozdílem, že tu 
vytváříte AR efekty v  podobě virtuálních masek pro 
použití na sociálních sítích. Stačí pár kliknutí a může-
te si přičarovat démonické oči, vytvořit 3D text osob-
ního hashtagu či sloganu, nanést virtuální make-up, 
vyzkoušet si tetování a tak podobně.

V APCE POLAR 
SI NAVRHNETE 
VIRTUÁLNÍ MASKU

Metaverzum 
neboli metavesmír 
představuje další 
evoluční stupínek 
internetu. Je to 3D 
svět pro zábavu, 

komunikaci, ale třeba 
i práci.
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NOVÁ KAMERA 
OD DJI JE KOMPAKTNÍ 
A MODULÁRNÍ

Populární akční kamera DJI Osmo Ac-
tion má nástupce jménem DJI Action 
2. Novinky, které přináší, by se daly 
shrnout pod zkratku 3M. Je malá, 
modulární a  magnetická. Samotná 
kamera vypadá jako malá kostka, 
ovšem umí toho celkem dost. Je vy-
bavena 12Mpx snímačem schopným 
nahrávat v  rozlišení 4K, objektivem 
poskytující 155stupňové zorné pole 
a  1,76palcovým dotykovým disple-
jem OLED, který chrání tvrzené sklo 
od Gorilla Glass. Další moduly ke ka-
meře rychle připevníte podle potřeby 
díky silným magnetům. Může to být 
další dotykový displej, přídavná ba-
terie nebo různé držáky třeba pro při-
pevnění kamery na stativ a podobně. 
Nemusíte nic montovat, prostě je 
„přicvaknete“ a můžete natáčet!

ANDROID 12 VE ZNAMENÍ 
RADIKÁLNÍCH ZMĚN

Google připravuje své aplikace na 
novou verzi Androidu. Poznáte to 
už na widgetech vytvořených pod-
le filosofie Material You, která syn-
chronizuje jejich podobu s barvami 

pozadí. Platí to naříklad pro widgety aplikace 
Gmail, Fotky, Počasí nebo Keep. V budoucnu se 
očekává i proměna prohlížeče Chrome.

Pojďme si některé z nich představit. Prvním 
takovým widgetem jsou Vzpomínky pro Fotky 
Google, který na plochu promítá starší fotky z va-
šich alb. Jiné widgety jsou zase zaměřené spíše 
na produktivitu. Platí to pro nástroj Navrhované 
soubory aplikace Disk Google. Díky němu mů-
žete vyhledávat nedávno nahrané soubory a do-
kumenty rychleji a snáze než kdy dříve. Widget 
představuje seznam souborů s  možností vyhle-
dávání, doplněný o odkazy na konkrétní obsah.

Google si dává u Androidu 12 záležet na tom, 
aby všechny interaktivní prvky na domovské 
obrazovce ladily. Tapety, ikonky aplikací a wid-
gety vytvářejí „monochromatický“ dojem. Ob-
zvlášť se nám zalíbil přehrávač YouTube Music 
ve stylu vinylu.

Teď už si jen počkat, až bude Android 12 do-
stupný pro všechny (na modely Pixel 3 a novější 
se systém začal dostávat koncem října 2020). 
Očekává se, že se tak stane během prvních mě-
síců roku 2022. Například Samsung začal beta 
verzi aktualizace nabízet začátkem listopadu 
pro ohebné Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3, a to do-
konce s nadstavbou uživatelského rozhraní One 
UI 4.0. Na řady Galaxy S21, S20, Note 20 a Note 
10 se má dostat až v  prvních měsících roku 
2022. Další významní výrobci slibují novou ver-
zi u většiny nových modelů, ale nespecifikovali, 
kdy se tak stane.

Mezitím Google pracuje na takzvaném An-
droidu 12L, jenž se soustředí na tablety a oheb-
né mobily. Stabilní verze by měla být uvedena 
v první polovině roku 2022.

Detekce pádů je součástí funkční výbavy chytrých 
hodinek Apple Watch již od 4. generace. Hodinky 
sledují pomocí senzorů zrychlení, a  pokud identi-
fikují pád, mohou automaticky zavolat na tísňovou 
linku a kontaktovat vaše blízké. Dalším krokem by 
mohla být detekce autonehod, a to nejen pro hodin-
ky, ale také pro iPhony. 

Apple údajně již rok provádí testy a  shromaž-
ďuje anonymní telemetrii od uživatelů mobilů a ho-
dinek. Firma odhalila více než 10 milionů podezře-
lých havárií vozidel a 50 tisíc těchto incidentů bylo 
doprovázeno voláním na tísňovou linku. Apple má 
údaje využívat ke zlepšení přesnosti svého algorit-
mu pro detekci nehod.

Detekce autonehody by mohla být v  Apple 
Watch a iPhonech podporována v roce 2022, pokud 
vše půjde podle plánu. Otázkou zůstává, zda půjde 
o celosvětovou podporu. Firma s nakousnutým jabl-
kem v logu není prvním, kdo se o to pokouší. Google 
představil podobnou funkci pro Pixel 3 a Pixe 4 pro-
střednictvím své aplikace Nouzové informace. Apli-
kace dokonce zohledňuje polohu uživatele a údaje 
ze snímačů pohybu a  mikrofonů. Něco podobného 
nabízejí také některé automobilky.

Virtuální pozadí, virtuální masky a  fil-
try. To jsou největší novinky v  aplikaci 
EpocCam od streamovací značky Elga-
to, která vám umožňuje používat iPhone 
jako webovou kameru pro PC a Mac. Na-
tivní podpora filtrů rozšířené reality Snap 
Lenses přichází díky spolupráci s firmou 
Snap, jež podobné filtry nabízí v aplikaci 
Snapchat a ve softwaru Snap Camera.

V  EpocCamu najdete celkem 15 spe-
ciálních filtrů. Ty vám umožní, abyste se 
stali svým digitálním avatarem, můžete si 
obarvit vlasy, komunikovat s animovaný-
mi postavičkami a mnoho dalšího. Navíc 
Snap Lenses fungují i  v  bezplatné verzi 
aplikace EpocCam. Časem se mají přidat 
další filtry.

APPLE UČÍ IPHONY 
DETEKOVAT 
AUTONEHODY

EPOCCAM UDĚLÁ 
Z IPHONU WEBKAMERU

Jedním z  taháků nových telefonů od Applu je fo-
tografický makro režim. Novinku ovšem nabízejí 
jen mobily s  ultraširokoúhlou kamerou, tedy iPho-
ne 13 Pro a  Pro Max. Naštěstí existuje i  řešení, jak 
tuto novinku aktivovat i u starších iPhonů (dokonce 

i u iPhonu 8 z roku 2017). Jmenuje se Halide a jedná se o fotogra-
fickou aplikaci pro fajnšmekry. Nová verze aplikace přináší funkci 
Neural Macro, která využívá digitální zoom a umělou inteligenci 
pro zostření fotky. Výsledky jsou působivé, ale podmínkou je do-
statek světla. Také si musíte za funkci připlatit, zdarma je jen na 
zkoušku.

DÍKY HALIDE UMÍ 
MAKRO I STARŠÍ IPHONY

Android 12 
vyhlašuje konec 

nudným 
widgetům.



Zatímco Slopes 
má aplikaci jen pro 
Apple Watch, Ski 

Tracks využijí 
i majitelé hodinek 

s Wear OS.
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Kolikrát už jsme v historii časopisu psali o aplikacích pro 
lyžaře nebo obecně vyznavače zimních sportů? Nesčet-
někrát! A přesto máme stále o čem psát. Svět mobilních 
aplikací je vysoce konkurenčním prostředím, a  tak se 
může stát, že kdysi populární aplikace najednou zmizí 
z  Google Play a  App Store. Prostě se autorům přestane 
vyplácet a místo toho, aby platili za údržbu, apku raději 
smažou.

V  rámci rešerše na zimní téma jsme prolistovávali 
starší čísla našeho časopisu a  zkoušeli apky stáhnout. 
Jak myslíte, že jsme dopadli? Neslavně. Většina aplikací, 
se kterými jsme v minulých letech řádili na sjezdovkách, 
už neexistuje. Sbohem Snowcru, chybíš nám Trace Snow, 
byla jsi fajn Liftopie… Naštěstí se objevily apky nové, tak-
že i letos je z čeho vybírat a o čem psát. 

Autor
Radek Pergl

Mapy.cz
Běžky

Zapomínat nesmíme ani na běžkaře. Ti si mo-
hou změřit výkony víceméně libovolným sport- 
-testerem, ale jedno aplikační doporučení pro ně 
přeci jen máme. Aplikace Mapy.cz zaznamenává 
dráhy pro běžkaře, stačí přepnout na zimní mapu 
a  hledat modrou přerušovanou čáru. Běžkařské 
tratě můžete dokonce zahrnout i do navigace. 

iSki
Lyžařské resorty

I aplikace iSki nabízí měření jízdy na lyžích, snow-
boardu či běžkách, ale my si ji nainstalovali hlav-
ně kvůli sledování situace ve skiareálech. Sou-
částí informačního servisu jsou údaje o množství 
a kvalitě sněhu, aktuálním počasí, délce sjezdovek 
a  provozu lanovek, respektive vleků. Oceňujeme 
také záběry z live kamer.

Windy.com
Sněhová předpověď

Mnohem podrobnější informace o  počasí nabízí 
aplikace Windy. Jen si je musíte v bohaté nabídce 
apky najít. Nejlepším řešením je aktivace předna-
stavení pro zimní sporty, které na mapu promítne 
deset parametrů včetně množství čerstvě napad-
lého sněhu, výšky sněhové pokrývky, rychlosti 
a směru větru a teploty. Dokonce můžete volit mezi 
různými modely předpovědí…

NA HORY!

APLIKACE 
NA HORY

Slopes
Na mobil i hodinky

Jedna z nejpopulárnějších aplikací pro měření vý-
konů na sjezdovce je konečně i na Androidu. Slo-
pes zaujme zpracováním, detailními statistikami 
i  chytrým sledováním. Apka sama pozná, kdy je-
dete na lyžích a kdy se jen vezete nebo stojíte ve 
frontě. Detailní statistiky, offline mapy, 3D rekon-
strukce jízdy a další pokročilé funkce jsou ale jen 
pro předplatitele.

Ski Tracks
Osvědčená klasika

Nechce se vám platit předplatné? Za apku Ski 
Tracks zaplatíte jen jednou – cca 20 Kč. Je to 
spolehlivý parťák na sjezdovku, který změří a vy-
počítá, co potřebujete. Ujeté kilometry, počet jízd, 
převýšení, maximální a průměrnou rychlost... Na-
víc nemá velké nároky na baterku v mobilu, ani na 
data. Nevýhodou je neatraktivní zpracování. 

V ZIMNÍM ČÍSLE APPLIKACÍ NEMŮŽE 
CHYBĚT ANI TÉMA PRO LYŽAŘE A DALŠÍ 
NÁVŠTĚVNÍKY HOR!

HORSKÁ SLUŽBA

Oficiální aplikace Horské služby… už ne-
existuje. Místo toho byly její funkce in-
tegrovány do populární apky Záchran-
ka. Součástí aplikace je tak nově kniha 
túr, sekce s  varováními a  výstrahami 

anebo lavinová předpověď. Vůbec nejcennější funk-
cí zůstává samozřejmě možnost přivolání pomoci, 
a to i v případě, když nevíte, kde se přesně nacházíte, 
nebo když třeba nemůžete mluvit. Stačí stisknout tla-
čítko a apka nejenže vytočí tísňovou linku, ale záro-
veň odešle přesné informace o vaší poloze. Při krizo-
vé situaci na horách vám tahle aplikační Záchranka 
opravdu může zachránit život. 
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MŮJ T-MOBILE

ROZBALTE SI VÁNOČNÍ DÁRKY 
V APCE MŮJ T-MOBILE!
Už od listopadu aplikace Můj T-Mobile 
naděluje svým uživatelům vánoční 
dárečky v  podobě exkluzivních vou-
cherů, které vám mohou ulehčit vybí-
rání dárků pro vaše blízké nebo i pro 
vás samotné. Protože proč si neudělat 
radost?

Nebudeme vám prozrazovat, co 
konkrétně v  aplikaci najdete, to by 
nebylo překvapení. Stačí apku otevřít 
a  můžete začít „rozbalovat“. Doporu-
čujeme nakouknout do aplikace kaž-
dý den a ideálně si i aktivovat notifi-
kace, ať vám žádná odměna neuteče. 

V PRAZE OŽÍVAJÍ DINOSAUŘI!

Cesta do pravěku vede přes obchodní centrum POP Airport u pražského 
letiště! Abyste rozuměli, na podzim se tu otevřelo muzeum Dinosauria, 
které nabízí kromě koster obřích tvorů také videomapping a  tzv. Dino-
skopy. Jedná se o  interaktivní instalace, na kterých sledujete život tri-
ceratopse. Pohybem ruky ve vzduchu přepínáte kamery či určujete úhel, 
kterým dění sledujete. Pravěké ještěry oživily grafické karty GeForce 
RTX 3090, prý jde o  nejvěrněji zpracované dinosaury vůbec. Při jejich 
výrobě autoři úzce spolupracovali s vedením muzea a paleontology. Dů-
ležitou roli sehrála také platforma NVIDIA Studio umožňující efektivně 
využít výkon grafických karet, které si lidé kupují obvykle kvůli hrám, 
v různých softwarových nástrojích.

CO NOVÉHO NA ČESKÉ APLIKAČNÍ SCÉNĚ?

APLIKACE MADE IN CZECH

APKA CO2IN 
CHRÁNÍ PŘÍRODU 

Kryptoměny, to nejsou jen Bitcoin 
a Ethereum. Existují tisíce různých 
krypto-projektů a některé mají do-
konce i původ v české kotlině. CO-
2IN je název české kryptoměny 
a zároveň aplikace, která se snaží 
přispívat k ochraně klimatu. Je to 
paradox, protože těžby některých 
kryptoměn jsou kvůli vysokým 
nárokům na energii značně neeko-
logické. 

CO2IN ale nemusíte těžit. 
Kryptoměnu si prostě koupíte pro-
střednictvím stejnojmenné aplika-

ce a výtěžek putuje na nákup emisních povolenek. Mnoho firem využívá 
emisní povolenky jako novodobé ekologické odpustky, jedna povolenka 
umožňuje majiteli vypustit beztrestně jednu tunu oxidu uhličitého nebo 
jiného skleníkového plynu. 

Proč by si ale něco takového měli kupovat běžní lidé? Důvod je hned 
dvojí. Zaprvé tak přispějete na ekologické projekty a  zadruhé zbude 
méně povolenek pro velké znečišťovatele. 

APLIKACE 
EROUŠKA KONČÍ

Aplikace eRouška pro trasování 
a  upozornění na kontakt s  naka-
ženými virem Covid-19 ukončila 
provoz. Důvody jsou dva: vysoké 
náklady na provoz systému a níz-

ký počet uživatelů. Celkově si apku stáhlo přes 
1,7 milionu uživatelů, což je sice vysoké čís-
lo, ale v  listopadu, kdy byl projekt pozastaven, 
eRoušku mělo na svých mobilech už jen zhruba 
půl milionu lidí. Informace do ní vkládaly jen 
nižší desítky uživatelů.

Aplikace běžela na pozadí a komunikovala 
s ostatními telefony přes Bluetooth, díky tomu 
mohla pracovat i offline. V případě, že se u uži-
vatele prokázal koronavirus, mohl přes aplika-
ci anonymně upozornit další lidi, které potkal. 
Hlavně zezačátku se upozornění objevovala 
opravdu často, vývojáři posléze upravovali cit-
livost. Po aktualizaci z  ledna letošního roku 
identifikovala jako rizikové setkání delší než 15 
minut na menší vzdálenost než 2 metry. 

Aplikaci Můj T-Mobile se vy-
platí stáhnout nejen kvůli 
vánočním dárečkům a  sou-
těžím o  hodnotné ceny, je to 
také mocný nástroj, který vám 
usnadní správu vašich služeb 
od T-Mobile. Můžete si zde 
změnit tarif, nabít kredit, akti-
vovat různé služby a  balíčky 
a také třeba rychle a bezpečně 
platit faktury. Také zde najde-
te aktuální útratu i  spotřebu, 
a proto má tahle apka své místo 
v našich mobilech jisté!

Společnost Xiaomi oznámila partnerství s  Mastercard, díky kterému 
bude moci zavést platby náramkem Xiaomi Mi Smart Band 6 v Evropě. 
Chytrý náramek s  tímto názvem už se u  nás dávno nabízí, dokonce je 
nejprodávanějším produktem ve své kategorii. Nemyslete si ale, že vám 
bezdotykové platby u tohoto náramku zpřístupní pouhá aktualizace. Po-
kud chcete náramkem od Xiaomi platit, tak si musíte pořídit nový mo-
del Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Od toho původního se liší také tím, že 
má mikrofon, přes nějž lze ovládat hlasovou asistentku Alexu. Stačí se 
zeptat a Alexa vám řekne, jaké bude počasí, nebo třeba rozsvítí, máte-li 
doma kompatibilní chytré světlo.

Nový model náramku byl na český trh uveden na podzim, a  to za 
cenu 1299 Kč. Než ale do náramku investujete své peníze, ověřte si, zda 
platby podporuje i  vaše banka. Před uzávěrkou tohoto čísla nabízely 
platby přes systém Mi Pay platby jen ČSOB a Curve. Jako další by měla 
následovat mBank. Další podmínkou je karta MasterCard. Visa vám fun-
govat nebude.

S MI PAY ZAPLATÍTE 
I V ČESKÝCH OBCHODECH

Notifikace si
můžete aktivovat
v sekci Více. Zde

klikněte na Nastavení
a dále na Oznámení

a souhlasy.



Vypadá jako herní konzole 
Xbox Series X, ale ve skuteč-
nosti je to minilednička. Ilu-
ze je téměř dokonalá. Chlad-
nička je dokonce opatřena 

svítícím logem Xboxu. Jen velikost nese-
dí. Do miniledničky se vejde dvanáct ple-
chovek vašeho oblíbeného nápoje a díky 
přihrádkám z vnitřní strany dvířek i men-
ší svačinka. Na přední straně se nachází 
USB zdířka, kterou můžete využít k nabí-

jení mobilu nebo třeba xboxového ovla-
dače. Velmi praktická je dvojce adaptérů, 
jeden klasický a  druhý do autozásuvky. 
Miniledničku si tak můžete vzít i na cesty. 
Tedy za předpokladu, že se vám ji poda-
ří koupit. První kusy skoupili překupníci 
a s přirážkou je nabízejí na portálech typu 
eBay. Zájemci místo původních 2500 Kč 
platí i  trojnásobek. Microsoft ale slibuje, 
že kusů bude dostatek. Když ne v  roce 
2021, tak v tom následujícím.

N O V I N K Y

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

Oblečení s logem a motivy hry Fortnite kou-
píte na každém rohu. Většinou jde ale o dět-
ská trička nebo mikiny za pár stovek. Teď se 
poprvé autoři hry spojili s luxusní značkou, 
konkrétně s  módním domem Balenciaga, 

o kterém se v poslední době mluvilo hlavně v souvislosti 
s róbou Kim Kardashian na Met Gala, jejíž součástí byla 
i  černá kukla zcela zakrývající obličej. Kolekce Fortnite 
od Balenciagy není zdaleka tak extravagantní. Jedná se 
o kšiltovku, mikinu, džínovou bundu a triko s logem hry 
a značky. Za logo se však platí – a ne málo. Tričko stojí 
365 eur (9 tis. Kč), mikina s kapucí 565 eur (14 tis. Kč), 
čepice 295 eur (7,5 tis. Kč), košile 795 eur (20 tis.) a nej-
dražší džínová bunda 990 eur (25 tis. Kč). Většina kousků 
byla vyprodána v den uvedení do nabídky e-shopu.

TOTO NENÍ XBOX!
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STOMILIONOVÝ BEAT SABER 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

KONEC SÉRIE FIFA?

Hra Beat Saber od českého studia Beat Games, kte-
ré před časem koupil Facebook, překonala důležitý 
milník. Prodalo se jí za 100 milionů dolarů, a to jen 
na platformě Oculus Quest. Už to je velký úspěch. 
U  Beat Saberu ovšem musíme ještě vyzdvihnout 
skutečnost, že jde o hru postavenou na technologii 
virtuální reality. Bez speciálních VR brýlí si ji prostě 
nezahrajete. Úžasné prodeje tak dokazují, že se z VR 
stává velmi rychle mainstreamová platforma. Brzy 
budou VR brýle tak rozšířené, jako jsou třeba dnes 
herní konzole.    

Hudební hra se světelnými meči
Momentky ze hry Beat Saber mohou evokovat scé-
ny z  Hvězdných válek, ovšem o  akční hru se ne-
jedná. Virtuální světelné meče tu používáte k  roz-
sekávání virtuálních kostiček, které k  vám proudí 
v  rytmu hudby. Hráč musí vystihnout nejen ten 
správný moment, ale důležitý je i směr úderu.

APPLE OPĚT DVOJKOU

VYBÍRÁME NEJBLÁZNIVĚJŠÍ UDÁLOSTI MODERNÍ DOBY! 

Společnost EA překvapi-
la sportovní svět nená-
padnou zmínkou o  tom, 
že uvažuje o  přejmeno-
vání svých fotbalových 

her. Herní série FIFA vychází pravidel-
ně od roku 1993 a své zastoupení má 
i na mobilu. Jen verze pro Android pře-
konala sérii sta milionů stažení. Proč 
chce po tolika letech úspěšnou sérii 
přejmenovávat? Důvodem jsou pení-
ze. Mezinárodní federace fotbalových 
asociací (Fédération Internationale de 
Football Association – FIFA) požaduje 
za licencování svého názvu mnohem 
více peněz než doposud. Aktuálně pla-
tila společnost EA za jméno FIFA zhru-
ba 150 milionů ročně. Nyní federace 
požaduje miliardu dolarů za čtyřletý 
kontrakt, a to už je i pro EA moc peněz. 
Jednání stále běží, takže je možné, že 
se nakonec obě strany dohodnou. EA 
si už ale pro jistotu zaregistrovala ob-
chodní známku „EA Sports FC.“

MÓDNÍ KOLEKCE 
FORTNITE ŠOKUJE CENOU

I v nabídce Apple Storu najdete předražené 
hadříky a  teď to myslíme doslovně. Čisticí 
hadřík s  ikonickým logem pobavil internet 
cenovkou 590 Kč. Musíme jen zopakovat to, 
co píšeme ve sloupečku o  kolekci Fortnite: 

za značku se platí. Přesto se první várka zboží téměř oka-
mžitě vyprodala a v době, kdy vznikaly tyto řádky, obchod 
uvádí u zboží čekací lhůtu tři měsíce. A co je na kousku 
látky tak speciálního? Kromě obrázku vykousnutého 
jablka je to především neabrazivní materiál, ze kterého 
je utěrka vyrobena. Díky tomu se hodí na čištění displejů 
u počítačů, mobilů, hodinek, a dokonce skel s nanotextu-
rou, která mají některé monitory od Applu. Klasická pa-
pírová utěrka je pro čištění drahých monitorů nevhodná, 
protože by mohla poškrábat displej.    

HADŘÍK OD APPLU 
JE BESTSELLEREM

15

Za miniledničkou 
stojí Microsoft. Vyrobil 

ji jako odměnu pro 
fanoušky za to, že podpořili 

Xbox v anketě o nejlepší 
zastoupení značky na 

sociální síti Twitter
AVAST MÁ NOVÉHO 
MAJITELE

Giganta na poli antivi-
rového softwaru Avast 
koupil jeho někdejší 
americký konkurent 
NortonLifeLock. Obchod 

má hodnotu 8,6 miliard dolarů (cca 
186 miliard korun). Akcionáři Avas-
tu budou vyplaceni částečně penězi 
a částečně v akciích Nortonu.

Společnost Avast Software byla 
založena v  roce 1988 Pavlem Baudi-
šem a  Eduardem Kučerou. Její anti-
virový software se řadí mezi nejroz-
šířenější na světě. Produkty Avastu 
používá na počítačích a  mobilech 
přes 435 milionů uživatelů. Nová 
společnost, která vznikne fúzí Nor-
tonu a  Avastu, bude mít sídlo v  Pra-
ze a  v  arizonském Tampe. Stávající 
ředitel Ondřej Vlček se stane členem 
představenstva a prezidentem Norto-
nu. „V době, kdy globální kybernetické 
hrozby rostou, ale penetrace kyberne-
tické bezpečnosti je stále velmi nízká, 
budeme moci se společností Norton-
LifeLock urychlit naši společnou vizi 
poskytování komplexní kybernetické 
ochrany spotřebitelům na celém svě-
tě,“ komentoval obchod šéf Avastu On-
dřej Vlček.

Zpráva z léta o tom, že je Xiaomi dru-
hým největším výrobcem mobilů na 
světě, už neplatí. Na druhé místo za 
Samsung se ve třetím čtvrtletí vrátil 
Apple. Podle analytiků z Canalys jsou 

důvodem dobré prodeje iPhonu 13 (a „dvanáctka“ si 
taky nevedla špatně). Zatímco Samsung a  Xiaomi 
hlásí meziročně pokles prodejů, Apple zvládl pro-
dat o 14 % víc telefonů. Následují Oppo a na pátém 
místě Vivo. Celkem se za třetí čtvrtletí vyexpedo-
valo 325,5 milionů mobilů, což je o 6 % méně než 
za stejné období v minulém roce. Důvodem je pod-
le analytiků nedostatek mikročipů, což je problém, 
který řeší také automobilky, výrobci počítačových 
komponent či herních konzolí.

Největší výrobci mobilů

Značka Prodeje Podíl na trhu
Samsung 69,4 mil. 21 %
Apple 49,2 mil. 15 %
Xiaomi 44 mil. 14 %
Oppo 36,7 mil. 11 %
Vivo 34,2 mil. 11 %
Ostatní 91,9 mil. 28 %
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HERNÍ SMS

Na roztomilé jedno-
duché grafice je po-
stavena také hříčka 
Townscaper, kterou si 
už stihli oblíbit hrá-

či na počítačích a  konzoli Nintendo 
Switch. Konečně se k  nim můžeme 
připojit a  i  na mobilech a  tabletech 
začít stavět originální ostrovní města 
s klikatými uličkami. 

Nejsou tu žádné cíle, ani úkoly. 
Prostě si z  palety vyberete barvu, 
blok po bloku umisťujete do nepravi-
delné mřížky a sledujete, jak algorit-
mus automaticky kupí tyto bloky do 
roztomilých malých domků, kleneb, 
schodišť, mostů, dvorců... Funguje to 
jako kouzlo!

Několika tahy po displeji může-
te vytvořit malou vesnici, stejně tak 
rozsáhlý hrad i  s  katedrálou, anebo 
třeba postavit nebeské město na pilí-
řích. Vše záleží na tom, jak jednotlivé 
bloky dáte k sobě. Algoritmus dokáže 
často překvapit a vytvořit něco, co by 
vás ani ve snu nenapadlo.

   
Android (139,99 Kč)
iOS (129 Kč)

Studio Niantic pohřbilo 
Harry Potter: Wizards Unite. 
Začátkem prosince hra 
zmizela z App Store, Google 
Play a Galaxy Store a do 
konce ledna budou vypnuty 
servery. 

Zatímco Harry Potter vydržel 
na storech přes dva roky, 
v případě závodní hry 
Project Cars GO přišla stopka 
už po sedmi měsících od 
vydání, a to se na projektu 
pracovalo od roku 2018! Trh 
s mobilními hrami je prostě 
drsný.

Společnost Square Enix 
v Londýně otevřela nové 
studio se zaměřením na 
vysoce kvalitní bezplatné 
mobilní hry. Doufáme, že 
využije známých značek 
vydavatele. Zatím se podílí na 
Tomb Raider Reloaded a hře 
podle animovaného seriálu 
Avatar: The Last Airbender. 
Musíme se ale přiznat, že 
první jmenovaná hra nás moc 
nezaujala…

Po 26 letech si můžete 
zahrát Jumanji! Nenáročná 
kooperativní hra JUMANJI: 
The Curse Returns vychází 
z kultovního filmu z roku 
1995 a kombinuje klasickou 
deskovou hru s časovými 
útoky a mechanikou 
porovnávání karet.

Konečně se začíná probouzet 
Diablo Immortal. Známá 
série se dostane na mobily 
v roce 2022. Tvůrci testují 
svou práci na vzorku hráčů 
z Kanady a Austrálie. Ti 
dostali přístup do Android 
verze s novým obsahem, 
včetně třídy Necromancer 
a soubojů proti jiným hráčům. 
Předchozí testy ale nedopadly 
zrovna slavně…

Vývoj her není procház-
kou růžovým sadem. 
Stres, přesčasy a  po vy-
dání obavy z reakcí hráčů. 
Díky Idle Game Tycoon se 

o tom můžete přesvědčit na vlastní kůži. 
Založíte si – doslova v garáži – firmu na 
vývoj videoher a krok po kroku ji promě-
níte v giganta na poli herního průmyslu.

Řízení herního studia sestává z na-
jímají lidí, optimalizace způsobu je-
jich práce (ušetříte tím čas i  finance), 
zkoumání nových technologií a  žánrů 
a  podpory vývojářů, aby se zlepšovali 
a  přicházeli se stále novými a  lepšími 
nápady. Cílem je vydělávat dostatek pe-
něz, abyste udrželi věci v  chodu. Důle-
žité je sledovat, co je zrovna populární. 
Jinak vám ujede vlak. 

To vše a  mnohem více je zabaleno 
do líbivé grafiky. Nemusíte se bát, že se 
v  řízení firmy ztratíte. Na celou situaci 
nahlížíte svrchu, takže máte o všem do-
konalý přehled, a uživatelské rozhraní je 
navíc příjemně minimalistické. 

Android | iOS (zdarma)

V IDLE GAME TYCOON 
SI VYTVÁŘÍTE VLASTNÍ HRY 

Vývojář You Can‘t Catch Me si vzal 
na paškál pandemii a  dal jí podo-
bu zábavné hříčky, ve které máte za 
úkol užívat si života plnými doušky 
a  nebýt přitom lapen policií. Když 

vás strážník přeci jen dostihne, zaplatíte pokutu. No 
a  když na pokutu mít nebudete, hra končí. V  době 
klidu se můžete procházet městem, obdivovat parky 
a zahrady, stejně tak si užívat jedinečný styl každé 
z osmi postav.

Nápad na hru dostal Vincent Ogloblinsky v pro-
sinci 2020, když svou devítiletou dceru během dru-
hého francouzského lockdownu seznamoval s hra-
mi, které hrál v  době dospívání. Z  diskusí vzešel 
nápad na hru o omezeních, kterým čelili. „Co může 
být lepší, než udělat si legraci z něčeho, co nám na 
několik měsíců převrátilo život naruby,“ dodává 
Ogloblinsky. Zatím je pro nás připraveno 15 misí se 
stále těžšími nepřáteli, které je ale nutné si koupit za 
49 Kč.

Android | iOS (ukázka zdarma)

Tvůrci Pokémon GO nás 
znovu vyhánějí ven. Roz-
tomilé pokémony ale ten-
tokrát vyměnili za menší, 
a  ještě roztomilejší pik-

miny. Tyto tvorečky můžete znát ze stej-
nojmenných konzolových strategií od 
Nintenda. Koncem října tohoto roku osla-
vili 20. výročí od vydání první hry a ve 
stejný den se postupně začala spouštět 
mobilní hra Pikmin Bloom.

Pikmin Bloom staví na základech 
úspěšného Pokémon GO. Jen s tím rozdí-
lem, že tolik netlačí na pilu a nenutí hrá-
če, aby hráli každý den, natož několik ho-
din v kuse. Jediné, co musíte udělat, tak 
je vyrazit ven na procházku. Aplikace po-
čítá vaše kroky a vy po cestě zanechává-
te okvětní lístky, které se postupně mění 
v rozkvetlé květiny. Čas od času je dobré 

PIKMIN BLOOM JE HRAVÝ 
KROKOMĚR OD TVŮRCŮ 
POKÉMON GO

Contra Returns se přes 
zajímavý obsah snaží udržet 
hráče a nalákat novou krev. 
Střílečka nově nabízí hraní 
za samotného Terminátora. 
K tomu přidává nový, těžký 
režim nebo souboje proti 
jiným hráčům. Stojí za 
vyzkoušení, pro Android a iOS 
je zdarma.

Netflix obohatil své 
předplatné o hry. Majitelé 
mobilů s Androidem si mohou 
vybrat mezi pěti hrami, 
včetně Stranger Things: 1984 
a Stranger Things: The Game 
v češtině. Časem budou hry 
dostupné i pro iOS.

Závodní nadšence zase 
láká rozšíření pro 16bitové 
Horizon Chase, které vzdává 
hold legendárnímu Ayrtonu 
Sennovi. Základní hra je 
zdarma, platí se jen za 
rozšíření s formulemi.

Eric Barone po hitu Stardew 
Valley zůstává u stejného 
žánru i stylu. Hra Haunted 
Chocolatier bude více 
zaměřena na souboje. 
Chybět nebude ani průzkum 
zajímavého prostředí 
a strasti majitele obchodu 
s čokoládou. Jen nevíme, 
na jakých platformách hra 
vyjde. Doufáme, že se dostane 
i na mobily podobně jako hit 
Stardew Valley.

Příznivci JRPG a poutavých 
dobrodružství zažívají 
průvan v peněžence, na 
Google Play a App Store je 
k dostání Final Fantasy 
V Pixel Remaster. Sice stojí 
pár stovek, ale za své peníze 
dostanete dobrodružství na 
desítky hodin.

HERNÍ SMS VYBERTE BLOKY A TOWNSCAPER
Z NICH POSTAVÍ MĚSTO

YOU CAN‘T CATCH ME 
BERE LOCKDOWN S NADSÁZKOU

Nákupy uvnitř apek

Věděli jste, že nejen 
aplikace samotné, ale 
i nákupy uvnitř apek 
a předplatné můžete hradit 
platbou přes operátora? 
Útrata se jednoduše připíše 
k měsíčnímu vyúčtování. 

vyslat své pikminy na výpravu za kous-
ky ovoce. Pomeranče, citrony, limetky 
a další ovoce proměníte na nektar a jím 
krmíte své roztomilé společníky, aby jim 
narostly různobarevné okvětní listy. 

Abyste získali nové výhonky pik-
minů, musíte svou skupinu posílat na 
expedice. Ideálně, kdy se sami nikam ne-
chystáte. Vaše aktivita bude vyžadována 
až poté, co výhonky zasadíte. Čím více 
kroků ujdete, tím lépe. Zvýšíte tím totiž 
šanci, že do své skupiny získáte pikmi-
na s  roztomilým kostýmem. Na konci 
každého dne vás čeká prohlídka deníku. 
Uvidíte cestu, kterou jste prošli, a můžete 
si prohlédnout fotografie, jež jste se svý-
mi pikminy pořídili. Je to prostě takový 
lepší krokoměr.

Android | iOS (zdarma)



Za co se platí?
Tinder funguje na bázi předplatných, a čím delší 
dobu si předplatíte, tím nižší bude platba za mě-
síc. 

Boost (od 54,99 Kč za boost) – Na 30 minut se sta-
nete top profilem ve své lokalitě, takže vás uvidí 
až desetkrát více lidí. Tím pádem máte větší šanci 
na to, že vám někdo dá lajk. 
Tinder Plus (od 183,33 Kč měsíčně) – Výhodou 
Tinder Plus je hlavně to, že dává uživateli neome-
zený počet lajků a rewinds (návratů k již viděným 
profilům). Také si můžete nastavit, aby se vaše 
fotky zobrazovaly jen profilům, kterým jste sami 
dali lajk.  
Tinder Gold (od 266,66 Kč měsíčně) – Asi nej-
výhodnější nabídka. S  předplatným Gold nejen-
že získáte neomezený počet lajků, ale také máte 
v ceně jeden boost měsíčně, pět super lajků týdně, 
nové top výběry a asi nejlepší funkci – můžete si 
zobrazit přehled profilů, kterým jste sympatičtí. 
Ušetříte si tak čas!
Tinder Platinum (od 333,33 Kč měsíčně) – Ulti-
mátní předplatné Platinum dává uživateli výhody 
před početnou konkurencí. Můžete posílat zprávy 
i kontaktům, u kterých nedošlo k propojení, vaše 
zprávy a lajky se zobrazují přednostně a také zís-
káváte všechny výhody Tinder Gold. 

Text
Martin Havlíček

SEZNAMTE SE 
S NEJLEPŠÍMI 
SEZNAMKAMI
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NAŠE SDRCE SI 
ZÍSKALO BADOO JAK USPĚT?

Projevením vzájemných sympatií to jen začíná, 
naprosto klíčové je to, jak se vám povede zau-
jmout na chatu. Naštěstí existuje aplikace, která 
vám s tím pomůže. Jmenuje se Becomme a je to 
v podstatě databáze rad, hlášek a konverzačních 
otvíráků. Dozvíte se tu, jak někoho oslovit na 
ulici, ale i v chatu na seznamce, a dostanete i pár 
tipů, kam vyrazit na rande. Ruce do ohně bychom 
za apku nedali, dost rad a hlášek balancuje na 
hraně trapnosti, ale pokud opravdu tápete, co 
napsat, možná tu nějakou inspiraci najdete. 

 DÍKY MOBILNÍM APLIKACÍM JE SEZNÁMENÍ OTÁZKOU NĚKOLIKA KLIKNUTÍ. 
 TAKOVÁ JE ASPOŇ TEORIE. JAK ALE APLIKAČNÍ SEZNAMKY FUNGUJÍ V PRAXI? 
 SUNDALI JSME SNUBNÍ PRSTENY A OTESTOVALI TO ZA VÁS - 
 VE VŠÍ POČESTNOSTI! 

Tinder
Tinder nesmí v  přehledu seznamek 
chybět. Byla to právě tato aplikace, 
která přišla s revolučním svajpováním. 
Doprava, když se vám daná osoba líbí, 

a doleva v případě, že jiskra nepřeskočila. Stejným 
způsobem je samozřejmě posuzován i váš profil. 
Jakmile dojde ke shodě, to znamená, že si oba 
protějšky dají „lajk“, otevírá se konverzace, kde se 
můžete domluvit třeba na setkání. 

Takhle to fungovalo možná kdysi. Od roku 
2012, kdy byla představena, apka nabobtnala 
o spoustu nových funkcí, a to převážně placených. 
Na hlavní obrazovce se kromě ikonek pro líbí/ne-
líbí objevilo také tlačítko boostu, jehož stisknutím 
přeskočíte řadu konkurentů a  na půl hodinky se 
stanete top profilem, dále super lajk pro vyjádření 
opravdu velkých sympatií a  tlačítko pro vrácení 
k předešlému profilu, což se hodí, když se překlik-
nete. Za všechno se ale platí, a ne málo. 

Ne všechny změny ale byly k horšímu. Oceňu-
jeme třeba verifikaci profilů – bílá fajfka na mod-
rém štítku vám dává jistotu, že za profilem není 
bot, který se vás snaží napálit, nýbrž skutečný člo-
věk. Praktická je taky obrazovka s top výběry. Jed-
ná se o uživatele, s nimiž máte například společ-
né zájmy, nebo je spojuje, že byli nedávno online. 
Máte tak větší šanci, že se případně ozvou. Zdar-
ma je ale jen část top výběrů, za zbytek se platí.

Facebook
I na známé sociální síti se lze sezná-
mit a  tím vás rozhodně nechceme 
nabádat k  oslovování cizích lidí, na 
které náhodu narazíte. V  menu apli-

kace pro mobilní telefony se skrývá samostatná 
seznamka, která sice využívá informace a fotky 
z vašeho facebookového profilu, ale jinak je od 
něj zcela oddělena. To znamená, že vaši kama-
rádi ani vaše rodina neuvidí, že se chcete se-
známit. Samotná seznamka vychází z Tinderu, 
to znamená, že pomocí svajpů posuzujete jed-
notlivé profily. Základem je fotka a  přehled in-
formací, které většina lidí považuje za důležité. 
Na první pohled vidíte, zda je daná osoba kuřák, 
jaký má vztah k alkoholu, zda má děti nebo ko-
lik měří. Z Facebooku se rovněž importují záliby 
a z Instagramu fotky.

Není to ale pouhá kopie Tinderu. Seznamka 
na Facebooku má i pár unikátních funkcí. Může-
te zde například ověřit, zda nesdílíte společné 
zájmové skupiny nebo se nechystáte na něja-
kou stejnou událost, jako je třeba koncert nebo 
návštěva kina. Zajímavým prvkem je také Tajný 
favorit, což je sekce, kam si zadáte přátele z Fa-
cebooku nebo sledující na Instagramu, kteří se 
vám líbí. Nebojte, nedozví se to. Leda, že by si 
vás také uložili jako favorita. Pak dochází k pro-
pojení. 

Za co se platí?
Na Facebooku je vše zadarmo. Máme ale pocit, že 
se o této funkci, která je ukrytá kdesi mezi nasta-
veními aplikace, moc neví.

Badoo
Od té doby, co jsme o Badoo psali posled-
ně (a že už je to nějaký ten pátek), se tato 
seznamka výrazně posunula kupředu 
a vlastně nám je sympatičtější než Tin-

der. I když musí zaznít, že Tinder do jisté míry ko-
píruje. Ať už jde o  líbí/nelíbí nebo některé placené 
funkce. Má ale i dost vlastních, originálních prvků. 
Líbí se nám například kategorie, která zobrazuje uži-
vatele v blízkém okolí. Dokonce vidíte, které uživa-
tele můžete rovnou oslovit. Nejen stydlíni pak ocení 
hru na otázky, která rozproudí konverzaci s  cizím 
člověkem. Oba odpovíte na sérii otázek a  aplikace 
následně zobrazí odpovědi – a  hned máte konver-
zační téma. Kdo si troufá, tak může kromě klasické-
ho chatu zvolit i cestu videohovoru. 

Za co se platí?
Badoo kombinuje systém předplatných a  kreditů, 
které si dokupujete podle potřeby. Sto kreditů vás 
vyjde na stovku, ale pokud si jich koupíte najednou 
víc, cena za kredit se snižuje. Kredity nejsou pod-
mínkou používání aplikace, ale pomohou vám vy-
stoupit z davu. Dostatek kreditů na účtu zajistí, že se 
váš profil bude zobrazovat lidem častěji. Minimálně 
bychom doporučili pořídit si aspoň sto kreditů.

Zalíbení (50 kreditů) – Vyjádření velké náklonosti 
přináší statisticky větší šanci na úspěch. 
Extra zobrazení (100 kreditů) – Váš profil se zob-
razí vícero lidem a v průměru přinese až čtyřná-
sobek lajků.
Zahájení konverzace (200 kreditů) – Pokud si 
s někým takříkajíc padnete do oka, tak si můžete 
samozřejmě chatovat zdarma. Je tu ale i možnost 
oslovit lidi, kteří vám lajk ještě nedali. Třeba jen 
proto, že zatím neviděli váš profil (konkurence je 
obrovská).
Badoo Premium (od 366 Kč měsíčně) – Předplat-
né vám dává jasnou konkurenční výhodu. Vidíte, 
kdo vám dal lajk, kdo si vás přidal mezi Oblíbené, 
vaše zprávy se zobrazí jako první a co je nejdůle-
žitější, s předplatným vám nikdy nedojdou hlasy 
(tedy lajky).
Badoo Premium Plus (od 599 Kč měsíčně) – Nej-
dražší předplatné vám dá totéž, co Premium, a ješ-
tě něco navíc. Každý den získáte zdarma jedno za-
líbení a každý týden jedno extra zobrazení. Také 
si můžete povídat, s kým jen chcete, není potřeba 
vzájemná shoda.

Většina prémiových funkcí, ať už jde o různé kredity nebo třeba předplatné, se dá hradit mobilní 
platbou operátora T-Mobile. Prostě si v mobilu (iPhone i Android) nastavíte, že chcete, aby se vám 
platby přičítaly na fakturu od operátora (nebo strhávaly z kreditu), a nemusíte řešit žádné kreditky 
a podobně. Obzvlášť doporučujeme u předplatných. Díky výpisu od T-Mobilu se vám nemůže stát, 
že byste třeba zapomněli na to, že máte někde aktivované předplatné. 
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BUĎTE POŘÁD 
ONLINE!

Díky chytrým mobilům a  moderním 
datovým sítím můžeme být online 
kdykoliv a  kdekoliv. Je tu ovšem jedna 
podmínka – dostatek dat. Pokud máte 
některý z neomezených tarifů, tak to sa-

mozřejmě neřešíte. Můžete si streamovat písničky 
ve Spotify, pouštět videa na YouTube a hrát online 
hry, aniž byste vůbec pomysleli na to, kolik co spot-
řebovává dat. 

Konec šetření s daty
U  lidí, kteří mají datový limit, vypadá používání 
mobilu trochu jinak. Když si chtějí pustit něco na 
Spotify, tak si to musí doma nejprve stáhnout pro 
offline přehrávání, na YouTube koukají jen v  pří-
padě, že se nacházejí v místě s Wi-Fi a hraní on-
line her si dopřávají jen zpočátku měsíce, kdy je 
dat ještě dostatek. Vědí totiž, že když to přeženou 
a  data dojdou před koncem zúčtovacího období, 
jsou namydlení.

Asi každému se někdy stalo, že si data neuhlídal 
a žádné volné megabajty, ba ani kilobajty už mu ne-
zbyly. A pak, jako by to bylo naschvál, se dostal do si-
tuace, kdy se bez dat neobejde. Třeba když si potře-
bujete na Idosu zjistit, v  kolik vám jede autobus, 
protože ceduli s  jízdními řády někdo posprejoval. 
Nebo když vám někdo píše přes WhatsApp a vám 
zpráva nepřijde jen proto, že jste si pouštěli videa 
na YouTube a nevšimli si, že nejste připojení k Wi-
Fi. Samozřejmě si můžete dokoupit datový balíček, 

ověřit, zda jede načas, i když svá data v běžném tari-
fu vyčerpáte. A pokud se i tak někde po cestě zdržíte, 
můžete dát přes chat vědět svým blízkým, že jste 
v  pořádku. Hlavně už nebudete v  průběhu měsíce 
muset tolik přemýšlet nad tím, jestli si můžete pus-
tit video, které vám poslal kamarád, nebo zda vám 
videohovor s rodinou nesebere příliš mnoho dat.

Aktivace
Aktivace balíčku Pořád online je jednoduchá, vše 
vyřídíte doslova na pár kliknutí. Stačí otevřít apli-
kaci Můj T-Mobile a v sekci Více kliknete na Srd-
covky. Zde pak najdete dárky a balíčky včetně no-
vinky Pořád online. Jak už jednou zaznělo, balíček 
si můžete aktivovat zdarma každý měsíc. Jedinou 
podmínkou je, že máte kompatibilní tarif (viz tabul-
ka). 

Balíček Pořád online je jednou z mnoha výhod 
aplikace Můj T-Mobile. Apku můžete využívat také 
ke správě a platbám za služby, které využíváte (ne-
chybí ani podpora Apple a  Google Pay), dobíjení 
kreditu nebo třeba sledování aktuální útraty. Ne-
chybí ani soutěže či různé jiné bonusy. Tahle apka 
se zkrátka vyplatí.

T I P Y

ale to je jen jednorázové, a nikoliv 
dlouhodobé řešení. Škudlení dat 
také není optimální. Většinou to 
dopadne tak, že na konci zúčtova-
cího období zjistíte, že jste využili 
jen část z  dostupného objemu.  
S Pořád online už si svá data šetřit 
nemusíte a můžete je používat, na 
co chcete. Máte totiž jistotu, že to, 
co potřebujete nejvíc a je pro vás 
nejdůležitější, vám bude fungovat 
vždycky. I když třeba data dočer-
páte.

Balíček Pořád online
Naštěstí existuje řešení a  ne-
bude vás stát ani korunu navíc. 
Jedná se o balíček Pořád online, 

Balíček Pořád online není jediným 
bonusem, který na vás v aplikaci 
Můj T-Mobile čeká

 BALÍČEK POŘÁD ONLINE VÁM DÁ JISTOTU, ŽE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BĚŽÍ STÁLE. 

NOVÉ TARIFY

Balíček Pořád online je součástí nových tarifů 
T-Mobilu, které reagují na zvyšující se spotřebu dat. 
Podle statistik se průměrná spotřeba dat zákazníků 
T-Mobilu za poslední 2 roky více než ztrojnásobila. 
Zatímco v květnu 2019 průměrně spotřebovali 2 
GB, v květnu 2021 už to bylo 7 GB. 

Nabídku tarifů najdete na webu T-Mobilu. 
Za 550 Kč můžete mít například tarif 3 GB Plus 
s neomezenými SMS, minutami a 3 GB dat. Po 
vyčerpání tohoto objemu si můžete zdarma 
aktivovat balíček Pořád online a využívat internet 
dál. 

Balíček Pořád online si 
můžete aktivovat každý
měsíc v sekci Více

Nemusíte ani čekat na to, 
až vyčerpáte všechna 
svá data

A T R I K Y

BEZ INTERNETU 
ANI RÁNU

Díky balíčku Pořád online zůstanete při-
pojení k internetu i poté, co jste vyčerpali 
data z vašeho tarifu. Rychlost připojení je 
sice nižší, ale na ty skutečně důležité věci 
v pohodě stačí.   

WhatsApp
„Promiň, mně ta zpráva nepřišla.“ 
Tak s tím je teď konec! E-maily 
i zprávy na chatu vám budou cho-
dit, i když už jste vyčerpali svůj 

datový objem.

IDOS
Zpožděný vlak, autobus či tram-
vaj pro vás nebudou znamenat 
nepříjemné překvapení. Díky 
mobilu a balíčku máte vždy po 

ruce aktuální jízdní řády. 

Waze
Už se nemusíte ptát kolemjdou-
cích na cestu. S balíčkem Pořád 
online se můžete spolehnout na 
apky v mobilu.

AccuWeather
Rozmary počasí vás nezaskočí. 
Kdykoliv se můžete podívat na 
předpověď teploty i srážek.

který si můžete každý měsíc ak-
tivovat bezplatně v aplikaci Můj  
T-Mobile. Nemusíte ani čekat 
na to, až se vám data vyčerpa-
jí. Prostě stačí jednou měsíčně 
navštívit aplikaci a  balíček si 
aktivovat. Díky této unikátní 
službě, která se váže k  novým 
tarifům T-Mobilu, budete moci 
využívat internet i  po vyčer-
pání zaplaceného objemu dat. 
Rychlost bude sice nižší, ale stá-
le dostatečná na důležité úko-
ny, jako je odepsání na zprávu 
v  Messengeru, napsání e-ma-
ilu, spuštění navigace v  mobilu 
nebo vyhledání spoje. 

Balíček Pořád online vám 
prostě vytrhne pomyslný trn 
z paty. Nestane se vám, že byste 
marně čekali na vlak, který má 
hodinu zpoždění nebo nejede 
kvůli výluce. Bez problémů si totiž 
zvládnete najít potřebné spojení, 
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Klávesnice patří k  nejpodceňovanějším apli-
kacím na mobilu. Většina lidí si vystačí s tím, 
co jim „naservíruje“ výrobce mobilu. Přitom 
instalace novátorské klávesnice dokáže uše-
třit čas, eliminovat překlepy a chyby a vůbec 
zpříjemnit používání mobilního telefonu. 

Dokládají to i statistiky. Například kláves-
nice Typewise tvrdí, že její uživatelé dělají 
čtyřikrát méně chyb a  píší o  třetinu rychle-
ji. Problém je, že si museli na novou kláves-
nici s  netradičním designem kláves dlouho 
zvykat, a ne každý má dostatek trpělivosti. 

V  redakci dáváme přednost klávesnici 
SwiftKey, kterou před časem koupil Microsoft. 
SwiftKey představuje dokonalý kompromis 
mezi novotami a tradicí. Můžete psát klasicky 
písmenko po písmenku, spolehnout se na pre-
dikci textu nebo jezdit prstem po displeji jako 
krasobruslař na ledě a volit slova pomocí gest. 
Velkou výhodou je také propojení s Microsoft 
účtem, který používáte i  ve Windows. Apka 
umí napříč zařízeními synchronizovat nejen 
často používaná slova a fráze, ale také obsah 
schránky. Už žádné posílání hesel e-mailem! 
Jednoduše zkopírujete v  počítači a  vložíte 
v mobilu.

Po instalaci vám aplikace navrh-
ne, abyste klávesnici SwiftKey 
aktivovali v  systému. Pokud by 
k tomu náhodou nedošlo, můžete 
tak učinit ručně. Stačí v aplikaci 
Nastavení zajít do sekce Jazyk 
a  vstup, kde si zvolíte výchozí 
klávesnici.

Samotná aplikace SwiftKey slou-
ží pro nastavení, respektive při-
způsobení klávesnice. Každou 
změnu můžete ihned otestovat 
vyvoláním klávesnice modrým 
tlačítkem vpravo dole. Jedná se 
o aplikaci Microsoftu, takže se do 
ní můžete přihlásit i svým účtem 
z Windows. 

Nelíbí se vám minimalistický de-
sign, který pro vás SwiftKey vy-
bral? V sekci Motivy si jej snadno 
změníte. Vybírat můžete mezi 
vysoce kontrastním, adaptivním, 
který mění barvu podle denní 
doby, nebo barevnými výstřelky 
v galerii.

Dokonce je tu i možnost vytvořit 
si klávesnici vlastní. Jako pod-
klad lze zvolit libovolnou fotku 
nebo obrázek, pak už se stačí jen 
rozhodnout, zda vám vyhovují 
klávesy s okraji, nebo bez, a jestli 
chcete nad klávesami zobrazovat 
i symboly. 

Další možnosti – a to už se týká 
všech typů klávesnic – zpřístup-
ní položka Rozvržení a  tlačítka. 
Upravovat se dá všechno možné 
od velikosti znaků přes zobra-
zování diakritiky až po nasta-
vení délky stisku v řádech mili-
sekund. 

Velkou výhodou klávesnice je 
panel nástrojů, který zastupuje 
několik aplikací. V  tomto pří-
padě je to překladač, úkolovník 
(propojený s  aplikací Microsoft 
To-Do), správce schránky, data-
báze smajlíků a vyhledávač gifů. 
Pod nástroji je pak našeptávač. 

I panel nástrojů si uživatel může 
přizpůsobit podle svých potřeb. 
Praktické jsou třeba funkce 
Inkognito mód, při jehož aktivaci 
klávesnice přestane sledovat, co 
píšete, dále diktování textu hla-
sem a  (de)aktivace automatic-
kých oprav. 

Kromě klasického „datlení“ textu 
s  predikcí slov zvládá kláves-
nice také psaní plynulými tahy 
prstů, které je mnohem elegant-
nější, a  nakonec i  rychlejší. Jde 
jen o zvyk. Používání klávesnice 
také vede ke zpřesnění predikce 
textu.

KOPÍROVÁNÍ OBSAHU 
SCHRÁNKY

S příchodem systém Android 10 přestala fun-
govat většina aplikací pro kopírování obsahu 
schránky z mobilu do jiných zařízení. Není to 
chyba, nýbrž opatření Googlu pro zvýšení bez-
pečnosti. Většina aplikací totiž pracovala tak, že 
běžela na pozadí a ukládala veškerý text, který 
jste zkopírovali, což mohlo být zneužito hackery. 

Pokud jste si za svou oblíbenou apku na 
kopírování textu nenašli náhradu, máme pro vás 
jeden tip – nově tuto funkci totiž nabízí oblíbe-
ná klávesnice SwiftKey! K tomu, abyste mohli 
Schránku v cloudu používat, potřebujete jen 
počítač s Windows 10 či 11, účet u Microsoftu, 
mobil s Androidem a konečně apku SwiftKey. 
Ta má sice i verzi pro iOS, ale zde zatím funkce 
kopírování textu napříč zařízeními chybí.

Nastavení je otázkou dvou minut:
1. V nastavení aplikace SwiftKey klikněte na 

Rozšířené psaní, pokračujte na Schránku 
a zaškrtněte políčko Synchronizovat historii 
schránky. Po přihlášení ke svému Microsoft 
účtu se funkce aktivuje.

2. Dále musíte funkci aktivovat i ve Windows. 
Do vyhledávání napište Nastavení schránky 
a klikněte na Enter. Zde zaškrtněte možnost 
Synchronizovat napříč zařízeními, a pokud 
jste ve Windows přihlášeni pod stejným 
Microsoft účtem, tak můžete kopírovat 
a vkládat napříč mobilem a Windows, jako 
by to bylo jedno zařízení!

1 2 3 4 5 6 7 8

EXPERIMENTUJTE 
TAKÉ S JINÝMI 

KLÁVESNICEMI! ZKUSTE 
TŘEBA GBOARD OD GOOGLU, 
TYPEWISE S KLÁVESAMI VE 

TVARU ŠESTIÚHELNÍKŮ
 NEBO STYLOVOU 

FLEKSY. 



Odměnu za dobití můžete 
vyzvednout nejen ro sebe, ale 
i pro další čísla, co máte v apce
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ODMĚNY 
ZA DOBITÍ

V ZÁŘÍ ZAČAL T-MOBILE ODMĚŇOVAT ZÁKAZNÍKY PŘEDPLACENÝCH KARET. ABY OPERÁTOR DÁVAL 
NĚCO „JEN TAK“, NENÍ V NAŠICH KONČINÁCH ÚPLNĚ BĚŽNÉ, PROTO JSME SE NA NOVÉ ODMĚNY 
ZA DOBITÍ U T-MOBILE PODÍVALI BLÍŽ A VYZPOVÍDALI ZÁSTUPCE OPERÁTORA.

Proč jste se rozhodli odměňovat právě 
uživatele předplacených karet Twist, 
vždyť předplacenky se už téměř 
nepoužívají. Nebo je to jinak?
Trh předplacených karet je dynamic-
ký a  pestrý, s  velkým množstvím tzv. 
second brandů od velkých síťových 
i  virtuálních operátorů. Jde o  miliony 
telefonních čísel. My máme kolem dvou 
milionu zákazníků, což představuje nej-
větší podíl na trhu předplacených ka-
ret. Záleží nám na každém zákazníkovi 
a chceme, aby se u nás měli dobře.

A kdo jsou uživatelé předplacených 
karet? Jsou to stále děti a senioři?
Děti a  senioři tu samozřejmě jsou, ale 
rozhodně netvoří majoritu. Typickými 
uživateli jsou ženy i muži, zpravidla od 
30 let výše. Nechtějí se vázat smlouvou, 
nebo mají dojem, že tarif neupotřebí a je 
pro ně zbytečně drahý. Rádi si dobijí 
kartu, kdy sami chtějí. Není také prav-
da, že by měli jen staré modely telefo-
nů a  vůbec nepoužívali data. Naopak, 
mobily bez operačního systému jsou 
v menšině a „datuje“ stále více uživate-
lů. A právě novými odměnami bychom 
je rádi motivovali, aby se ještě více od-
poutali od Wi-Fi a svět mobilních dat si 
užilo daleko více zákazníků.    

Můžete krátce shrnout, v čem 
odměna pro uživatele předplacených 
karet spočívá a jak to celé funguje?
Odměna za dobití je určena pro všech-
ny zákazníky s  předplacenou službou 
s  hlasovým tarifem, kteří si navýší 
kredit alespoň o  250 korun. Za dobití 
ve výši 250 až 299 Kč získá zákazník 
500 MB dat, za částku od 300 Kč pak 
obdrží 1 GB dat a neomezené volání na 
čísla T-Mobilu. Získání odměny je pod-
míněno jedině výší dobíjeného kreditu. 
Není vůbec podstatné, jakým způsobem 

a kde si kredit zákazníci dobijí. Odmě-
nu si musí vyzvednout v  aplikaci Můj 
T-Mobile v  sekci Srdcovky vždy do 7 
dnů po dobití. 

Proč právě 1 GB a neomezené volání 
na T-Mobile, proč ne třeba 2 GB?
O tyto výhody si řekli sami zákazníci ve 
velkém průzkumu. Spíš mladší genera-
ce upřednostňuje odměnu v podobě dat, 
naopak střední a starší generace volání. 
Abychom dali relevantní odměnu všem, 
pro dobití od 300 korun jsme zkombi-
novali dvě nejvíce žádané výhody: volá-
ní a data. Vše s platností na 30 dní. 1GB 
balíček tak v pohodě vystačí na kontrolu 
mailů, přečtení zpráv, vyhledání spojení 
i kratší navigaci s mapou, když je potřeba.

Ale přeci jenom 500 MB za 250 Kč 
nebo 1 GB za 300 Kč, není trochu 
mimo?
Bavíme se odměně neboli dárku za do-
bití. Dobitím kreditu si předplatíte naše 
služby, ať už volání, nebo data. Odměnu 
za dobití dáváme navíc jako poděková-
ní za věrnost. Chceme, aby se u nás zá-
kazníci cítili dobře.    

Takže, když si dobiju kredit například 
za 250 korun, dostanu 500 MB na 30 
dní?
Ano.

A za 300 korun dostanu na měsíc  
1 GB dat a neomezené volání na čísla 
T-Mobile?
Ano.

Nějaké skryté háčky?
Opravdu nejsou. Jedinou podmínkou 
získání odměny je dobití příslušné 
částky. Je jedno, kde nebo jak si dobiju. 
Prostě dobiju, získám odměnu, do 7 dnů 
vyzvednu v aplikaci Můj T-Mobile.

ZA KAŽDÉ DOBITÍ 
KREDITU OD 250 KČ 

DOSTANETE ODMĚNU, 
KTEROU SI MŮŽETE 

VYZVEDNOUT V APCE 
MŮJ T-MOBILE.

R O Z H O V O R

A kdybych si vyzvedl odměnu 1 GB a volání, pak 
druhou odměnu 500 GB, mám dohromady 1,5 GB 
a volání jako dárek?
Odměny se nesčítají. V jednom okamžiku může být 
aktivní pouze jedna odměna, vždy ta posledně vy-
zvednutá. Ale v praxi není běžné, že by někdo dobí-
jel v tak krátkých intervalech, aby mezi nimi neměl 
žádný čas na vyčerpání výhody. Nicméně i proto je 
tam sedmidenní lhůta na vyzvednutí, aby si zákaz-
ník mohl užít vyzvednutou výhodu a  pak si přijít 
pro další.

Takže pro vyzvednutí odměny musím jít do 
aplikace Můj T-Mobile? A co zákazníci, kteří 
nemají chytrý telefon?
Nárok na odměnu získá zákazník okamžitě po 
dobití částkou minimálně 250 korun. O tom, že si 
může svoji odměnu vyzvednout v  aplikaci, je in-
formován SMS zprávou. Pokud aplikaci nepouží-
váte a  máte smartphone, tak je ten nejvhodnější 
okamžik apku stáhnout. Kromě odměn za dobití tu 
zákazník získá přehled nad svou spotřebou a jed-
noduchý přístup k dalším službám operátora. Kdo 
má klasický tlačítkový telefon, tak nejjednodušší 
způsob, jak se dostat k odměně za dobití, je požádat 
někoho z rodiny, kdo má aplikaci Můj T-Mobile, aby 
si jej přidal jako další kontakt a  aktivoval pro něj 
získané výhody.

Jsou Vánoce, máte pro své zákazníky – a teď 
myslíme hlavně uživatele předplacených karet 
Twist – připravené nějaké další překvapení nad 
rámec odměn za dobití?
V rámci vánoční nabídky (až do 31. 12.) dostanou 
zákazníci tu vyšší odměnu v podobě 1 GB dat a vo-
lání zdarma na čísla T-Mobile již za dobití od 250 
korun. Navíc si zákazníci můžou aktivovat data 12 
GB na celý rok (1 GB na každý měsíc) za polovinu 
ceny – 499 korun. Roční balíček je oblíbeným dár-
kem v  rámci rodiny. Na prodejně je možné získat 
kupon s  instrukcemi, jak můžou zákazníci roční 
balíček koupit pro někoho jiného a darovat v dár-
kovém balení.

Díky za rozhovor!

V aplikaci Můj T-Mobile 
na vás čeká vánoční odměna 
za dobití

A když to do 7 dnů nestihnu?
Tak výhoda propadá. Ale není dů-
vod k panice, protože každé dal-
ší dobití od 250 korun znamená 
další odměnu, která čeká na své 
vyzvednutí…

Čili když dobiju jeden den za 
300, mám 1 GB, a když dobiju 
druhý den zase 300 Kč, mám 
další 1 GB, a kdybych dobil 
i třetí den za 300 korun, mám 
zase 1 GB?
Ano, nárok na odměnu získáte 
za každé dobití, 250 až 299 nebo 
300 Kč a více. Pokud si však ne-
vyzvednete výhodu a  uděláte 
druhé dobití, tak v aplikaci vidíte 
vždy pouze tu posledně získanou 
výhodu stejného typu. Pouze po-
kud si dobijete například 250 Kč 
a  pak ještě za tři stovky, uvidíte 
v  aplikaci obě dvě výhody, tedy 
500 MB i  výhodu 1 GB a  volání. 
Každá z nich čeká 7 dní od dobití 
na vyzvednutí. Je jen na vás, kte-
rou si vyberete.
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Text
Michal Burian 

TYHLE APLIKACE USNADŇUJÍ HRÁČŮM ŽIVOT!

V jarním čísle Applikací jsme se detailně zaměřili na 
aplikace pro streamování her do mobilu. Rozebrali 
jsme možnosti platformy xCloud od Microsoftu, kte-
rá na tato malá zařízení přináší největší herní pecky 
v rámci velmi výhodného předplatného Xbox Game 
Pass. Kdo by si nechtěl zahrát závody Forza Horizon 
4 zasazené do rozsáhlého otevřeného světa, adre-
nalinovou střílečku Doom Eternal nebo epické Halo: 
The Master Chief Collection? A podívali jsme se také 
na alternativu v podobě Stadie od Google, která ale 
trpí nedostatkem atraktivních herních titulů.

Tentokrát obrátíme pozornost pro změnu na ap-
likace, které usnadňují život „velkým“ hráčům. Tedy 
těm, co hrají primárně na počítačích a herních kon-
zolích. Přední videoherní platformy dobře vědí, že 
netrávíme veškerý svůj čas doma před monitorem 
či televizí, a proto vytvořily mobilní apky, díky kte-
rým můžeme zůstat v kontaktu s našimi spoluhráči. 
A u chatu to jen začíná… 

Steam
Nejpopulárnější počítačová herní plat-
forma má svou mobilní aplikaci v  češ-
tině a  samozřejmě je bezplatná. Po na-
instalování a  přihlášení k  účtu můžete 

být aktivním členem komunity Steamu, ať jste kde-
koliv. Díky apce zůstanete ve spojení s přáteli přes 
textový chat, ale také tu najdete komunitní skupiny 
a uživatelské profily. Nechybí ani možnost psaní re-
cenzí a procházení herní knihovny. To se hodí, když 
si chcete třeba cestou z práce nebo ze školy vybrat 
hru, kterou si doma zahrajete. Je-li počítač zapnu-
tý a běží na něm Steam, tak lze přes mobil spustit 
stahování hry. Po návratu do svého „doupěte“ máte 
vše připraveno a můžete začít pařit. Tuto možnost 
mobilního Steamu skvěle doplňuje záložka Obchod. 
Ta vám otevírá dveře k digitálním produktům. Mů-
žete procházet všechny hry, číst si o nich, prohlížet 
si obrázky, koukat na videa a  také si hry kupovat. 
Aplikace Steamu funguje perfektně a nabízí vše, co 
jako hráči na cestách potřebujeme. 

Steam Chat
Přijdou-li vám možnosti mobilního Stea-
mu zbytečné a chcete být jen v kontaktu 
s přáteli, tak je pro vás ideální volbou ap-
likace Steam Chat. Jak její název napoví-

dá, zaměřuje se výhradně na konverzaci (i ve skupi-
nách) a oproti plnohodnotnému mobilnímu Steamu 

tu můžete nastavit limity, ať už jde o maximální čas 
strávený u  obrazovky nebo omezení nevhodného 
obsahu, jako jsou akční hry. Rodiče zde vidí také 
všechny žádosti o přátelství, které jejich dítěti chodí.

Nintendo Switch Online
Od této aplikace nečekejte zázraky. Ja-
ponská firma ji vytvořila, aby zpřístup-
nila majitelům Nintenda Switch hlasový 
chat. Samotná herní konzole tuto funkci 

postrádá. Abyste si při hraní mohli povídat s přáte-
li, musíte tak učinit přes mobil s aplikací Nintendo 
Switch Online, a  ještě si k  tomu platit předplatné 
Switch Online (99 Kč měsíčně pro jeden účet nebo 
875 Kč na rok pro 8 účtů). To je v dnešní době po-
někud zvláštní. Aby toho nebylo málo, aplikace není 
v češtině. Palec dolů pro Nintendo.

lého článku se otevírá prohlížeč. Abychom byli úpl-
ně spokojeni, ocenili bychom, kdyby se u her ukazo-
val odehraný čas, ale s tím má problémy i konzole 
samotná.

Xbox
Aplikace Xboxu je také povedená a  na-
bízí opravdu vše, co jako hráč této plat-
formy budete potřebovat. Jmenovitě 
textový a hlasový chat, posílání obrázků, 

stahování her do konzole, nakupování her a články 
z oficiálního blogu.

Oproti PlayStationu v Xbox aplikaci najdete také 
své záznamy v podobě obrázků a videí, které může-
te snadno a rychle sdílet nejen do chatu, ale také na 
sociální sítě. Další výhodou je hraní her. Když nechá-
te svou konzoli doma zapnutou, případně v režimu 

H R Y

odpočinku, tak přes internet si 
můžete zahrát podporované hry 
i  na svém telefonu/tabletu. Jen 
je vyžadován ovladač s  připoje-
ním přes Bluetooth a  předplatné 
služby Xbox Game Pass Ultimate 
nebo Xbox Live Gold.

Xbox Family 
Settings
Microsoft má ještě 
jednu šikovnou apli-
kaci. Xbox Family Set- 

tings je nástroj pro rodiče. Na-
bízí přehled toho, co děti hrají 
na svých konzolích a  kolik času 
konzoli denně věnují. Dokonce 

JAKÉ DALŠÍ APPKY DOPORUČUJEME?

Pro textový/hlasový chat a komunity se nejčastěji 
využívá Discord. Funguje velmi dobře, má 
přehledný design a můžete si založit vlastní server 
s mnoha možnostmi. Pro uspořádání volného 
času pak doporučujeme aplikaci Trello, jež se hodí 
i pro týmy. Snadno a rychle můžete koordinovat 
čas, vytvářet karty událostí, plánovat herní akce 
a mnoho dalšího. Obě aplikace najdete zdarma na 
Google Play a Apple Store.

PŘEDPLATNÉ XBOX 
GAME PASS STEJNĚ JAKO 
HRY V XBOX STORE LZE 
HRADIT PLATBOU PŘES 
OPERÁTORA T-MOBILE. 
OBEJDETE SE TAK BEZ 

PLATEBNÍ KARTY, ÚHRADA 
SE PŘIPÍŠE K MĚSÍČNÍMU 

VYÚČTOVÁNÍ

PS App by měla brzy 
získat nástroje na sdílení 
videí a obrázků z her

APPKY 
PRO HRÁČE

podporuje také posílání fotek a smajlíků. Rozhraní je 
minimalistické a velmi přehledné.

Ubisoft Connect
Ubisoft Connect je ve srovnání se Stea-
mem chudší – na počítačích i na mobi-
lech. Na přenosných zařízeních neumož-
ňuje stažení her do počítače, neobsahuje 

chat, a  dokonce v  aplikaci ani nemůžete vyhledat 
hru, natož si nějakou koupit. Často jste odkázáni na 
prohlížeč, kde se musíte znovu přihlašovat na svůj 
účet. 

A  k  čemu tedy je? Nabízí přehled vašich her 
(máme podezření, že se stejně nezobrazují všech-
ny), novinky a můžete si zde také vyzvedávat své 
odměny. Plusem je také propojení Uplay účtu s kon-
zolovými platformami, vidíte tedy i hry, které hrajete 
na konzoli. Za pozitivní se dá považovat ještě fakt, že 
Ubisoft Connect funguje výrazně lépe než jeho před-
chůdce v podobě aplikace Uplay.

PlayStation App
Kdybychom o  PlayStation App psali 
před několika měsíci, tak bychom vám 
ji rozhodně doporučit nemohli. Po po-
slední aktualizaci ale začala fungovat 

velmi dobře. Společnost Sony vychytala mouchy 
a  aplikace nabízí v  češtině vše, co jako majitel 
„modré“ konzole můžete na cestách potřebovat. 

Úprava profilu, seznam naposledy spuštěných 
her a počet trofejí jsou samozřejmostí. PlayStation 
k tomu přidává psaní s přáteli, které je pro mnohé 
rychlejší než zadávání textu na ovladači. Posílat lze 
také obrázky a smajlíky, případně i hlasové zprávy. 
Pokud by vám to nestačilo, je tu i hlasový chat a pře-
hled, kdo je online a co zrovna hraje.

Dalším plusem aplikace je PlayStation Store. Di-
gitální obchod se vám otevře se vším všudy, včetně 
vyhledávání, nakupování a stahování her do konzo-
le, což funguje, i když je konzole vypnutá (musí být 
ale v režimu spánku). S tím jde ruku v ruce přístup 
do knihovny a  přidávání bezplatných her v  rámci 
předplatného PS Plus.

Oceňujeme také nástroj pro správu úložiště kon-
zole. To se hodí v  případě, kdy si chcete stáhnout 
hru, ale nemáte dostatek místa. Pouhým kliknutím 
odinstalujete starší hru, i když nejste doma.

Mrzí nás akorát propojení s PlayStation Blogem. 
Příspěvky mají pouze formu anotace a pro čtení ce-

Aplikace Xboxu patří 
k těm povedenějším
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APLIKACE 
V PRAXI

KWGT
KWGT je editor widgetů, který do-
káže obsluhovat opravdu každý. 

Zvolíte si funkci, pak tvar widgetu, barvy, 
animace a voilà – widget je na světě. Mož-
ností jsou tisíce. Do apky můžete nahrát 
vlastní grafiku a  přes Tasker dokonce 
i  „naprogramovat“ funkce, které potřebu-
jete. 
Android (zdarma)

Zedge
Velkou parádu udělá už samotná 
výměna tapety. V  aplikaci Zedge 

jich najdete tisíce, statických i dynamic-
kých (Live), a  kdybyste si přeci jen ne-
vybrali, tak si můžete vytvořit wallpaper 
vlastní. Bohatou nabídku ještě doplňují 
vyzváněcí melodie a tóny nebo sady iko-
nek.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Smart Recorder
Hezky zpracovaný záznamník s  in-
tuitivním ovládáním a  jednou velice 

chytrou funkcí – dokáže automaticky přes-
kakovat ticho. Díky tomu se dá využít třeba 
k  (vyvrácení) důkazu, že v  noci chrápete. 
Ráno nemusíte poslouchat osm hodin ticha, 
slyšíte jen případný chrapot. 
Android (zdarma)

Cogi
Záznamník Cogi se uplatní zejména 
na přednáškách. Umí totiž nahrávat 

„zpětně“. Přesněji řečeno, aplikace nahrává 
neustále, ale nakonec uloží jen ty pasáže, 
o kterých jí dáte kliknutím vědět, že jsou dů-
ležité. Při sepisování poznámek tak ušetříte 
spoustu času.
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

ASR Voice Recorder
ASR Voice Recorder zaujme velkým 
množstvím podporovaných zvuko-

vých formátů a  ještě bohatším seznamem 
podporovaných cloudových úložišť, kam si 
můžete nahrávky zálohovat. Ovládání apli-
kace je přitom díky minimalistickému desig-
nu snadné.
Android (zdarma)

Dolby On
Dolby On ocení především muzikanti. 
Umožňuje totiž nahrávání živé hud-

by přes mikrofon mobilu. Před nahráváním 
si apka „poslechne“ hluk v  místnosti, který 
pak pomocí algoritmů eliminuje. Součástí je 
i ekvalizér a paleta zvukových efektů.
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

ZÁZNAMNÍK

28 29

 PO MONOTEMATICKÉM ŠKOLNÍM PŘEHLEDU 
 Z MINULÉHO ČÍSLA TU MÁME PRO ZMĚNU 
 PELMEL, KDE VÁM PORADÍME, JAK UŠETŘIT 
 NA BENZÍNU, UKÁŽEME, JAK SI „VYTUNIT“ 
 MOBIL A TAKÉ JAK ZVÝŠIT OSOBNÍ PRODUKTIVITU 
 DÍKY MOBILNÍMU ZÁZNAMNÍKU. 

Volume Control Panel Pro
Nejste spokojeni s  tím, jak je na 
vašem mobilu vyřešen panel hla-

sitosti? Tak ho změňte! S  touto apkou si 
můžete upravit nejen vzhled, ale také 
funkce panelu. Aplikace rovněž poslouží 
jako nouzové řešení v  případě, že máte 
poškozená tlačítka hlasitosti.
Android (28,99 Kč)

Energy Ring
Paráda pro majitele mobilů se sel-
fie kamerou v displeji. Apka Ener-

gy Ring kolem objektivu vykouzlí stylový 
kroužek, co zároveň funguje jako ukazatel 
stavu baterie. Pro všechny ostatní je zde 
apka Energy Bar, která vymění kroužek za 
proužek v horní části displeje.
Android (zdarma)

TUNING MOBILU

Waze
Ač jde primárně o  navigaci, Waze 
můžete použít i  k  vyhledávání lev-

ného benzínu. Díky početné komunitě, kte-
rá ceny poctivě hlídá, máte vždy jistotu, že 
budou údaje aktuální. Ostatně údaj o  datu 
poslední aktualizace ceny nechybí.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Pumpdroid
Jednoduchá, ale nesmírně praktická 
aplikace s  mapou čerpacích stanic. 

Benzínky si můžete nechat seřadit podle 
ceny, od nejbližší nebo podle plánované ces-
ty. U každé benzinky jsou také údaje o oteví-
rací době a dalším příslušenství.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Fuelio
Fuelio od slovenského Sygicu je ur-
čeno především ke sledování uje-

tých kilometrů, spotřeby paliva a  nákladů 
na palivo. Apka podporuje více typů paliva, 
a dokonce počítá i s případy, kdy používáte 
více typů (typicky LPG a  benzin). Data lze 
snadno exportovat na cloud nebo kartu.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

Drivvo
Drivvo vám ukáže, kde v okolí levně 
natankovat, a když do aplikace naťu-

káte potřebné údaje, tak spočítá náklady na 
vůz. Servis, tankování, výměna oleje… Apli-
kaci lze použít ke sledování výdajů osobního 
a firemního vozu. Základní verze je zdarma.
Android (zdarma) | iOS (zdarma)

BENZÍN

Text
Redakce
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Text
Martin Havlíček

Magenta Experience Center jsme vám už představili 
v minulých číslech. Je to místo, kde to žije nejrůzněj-
šími workshopy, přednáškami a kurzy, které překo-
návají bariéry digitálního i technologického světa. 

Na podzim se zde konaly mimo jiné i akce pro 
starší ročníky. Na Snídani šampionů uspořádané ve 
spolupráci s  organizací Právě teď se senioři v  pří-
jemném prostředí seznamovali s moderními techno-
logiemi, ať už jde o chytrou domácnost nebo třeba 3D 
tisk, a také potrénovali paměť. Akce, jako je tato, se 
zde konají prakticky denně. Podívejte se na program, 
který najdete na MagentaExperience.cz, a  určitě  
vás něco zaujme. Magenta Experience Center ale 
není jen o  přednáškách a  workshopech, je tu také 
herní zóna, kavárna anebo nahrávací studio, kam si 
můžete přijít natočit vlastní podcast! 

Podcasty zažívají v posledních letech obrovský 
boom. Důvodem jsou hlavně mobilní telefony, kte-

CO JE NOVÉHO 
V MAGENTA EXPERIENCE 
CENTER 

ré umožňují snadnou distribuci 
podcastů, ale i  jejich vytváření. 
Čistě teoreticky vám k  natoče-
ní vlastního podcastu stačí jen 
mobil a  téma, o  kterém budete 
svým posluchačům vyprávět. 
Aplikace Anchor umí podcast 
zaznamenat, ale i poslat k poten-
ciálním posluchačům. Tolik k te-
orii. Praxe je ale trochu odlišná. 
Pokud budete nahrávat podcast 
doma a přes mobil, moc šancí na 
úspěch nemáte. Posluchači jsou 
nároční a jen málokdo má trpěli-
vost poslouchat nekvalitní audio, 
které navíc ruší zvuky okolí. 

Magenta Experience Center  
nabízí podcasterům zázemí 

VE STUDIU 
MÁTE K DISPOZICI 

VŠE, CO POTŘEBUJETE 
K NATOČENÍ 
KVALITNÍHO 
PODCASTU.

P O Z V Á N K A

 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Na oficiálních stránkách MagentaExperience.cz přibyla 
nová sekce. Má nadpis Vzdělávací programy a je určena 
především pro školy. Workshopy, které jsou poskytovány 
bezplatně, byly navrženy s akcentem na rozvoj digitální 
gramotnosti a na jejich vzniku se podílela Národní 
koalice pro digitální pracovní místa. Vzdělávací aktivity jsou 
postaveny na principu připraveného prostředí a zážitkové 
pedagogiky, což znamená, že každá výuková jednotka je 
speciálně připravena a uzpůsobena pro prostředí Magenta 
Experience Center. Společným cílem všech vzdělávacích 
programů je co nejvíce využít unikátních prostor Magenta 
Experience Center jako příjemnou, inovativní a podněcující 
učebnici nového formátu.

profesionálního studia. Prostor je odhlučněný 
akustickou pěnou, takže posluchači uslyší jen 
váš hlas, a nikoliv ruchy z okolí. Důležitá je také 
správná technika. Kvalitní studiový mikrofon 
s pružným závěsem, který eliminuje vibrace, ra-
meno pro ideální umístění mikrofonu a také mi-
xážní pult. V  podcastovně Magenta Experience 
Center máte vše tohle k  dispozici. Konkrétně se 
jedná o  špičkovou audiotechniku značky Senn-
heiser od českého distributora Panter s. r. o., který 
se zaměřuje na zvukovou techniku pro profesio-
nály i domácí poslech. 

Zázemí studia ale poslouží i  nadšencům, kte-
ří s  natáčením zatím nemají žádné zkušenosti. 
V Magenta Experience Center jsou k dispozici ex-
perti, kteří vám se vším poradí. Stačí si jen na webu 
MagentaExperience.cz rezervovat slot. Ano, je to 
tak jednoduché…

Magenta Experience Center, 
OC Arkády Pankrác

FB.com
/MagentaExperienceCenter

magentaexperience.cz instagram.com/
magentaexperiencecenter

youtube.com/
user/tmobilecz

IoT
IoT je zkratka anglického 
výrazu „Internet of 
Things“, česky Internet 
věcí. Dneska je běžné, 
že jsou k internetu 
připojeny nejen počítače 
a mobily, ale také 
spotřebiče, auta a další 
zařízení. Tolik základní 
definice. Ve workshopu 
se studenti nejenže dozví 
více o tématu IoT, ale 
čeká je také seznámení 
s programovacími 
prostředními a příprava 
vlastního projektu. 

Robotika i AI
Jednu zkratku jsme si 
už vysvětlili a hned tu 
máme další. AI neboli 
„Artificial Intelligence“ 
je terminus technicus 
spjatý s robotikou 
a kybernetikou. Studenty 
tohoto workshopu čeká 
nejen teorie, ale také 
praktické ukázky využití 
robotů, respektive 
umělé inteligence. Ať už 
jde o práci se senzory, 
programování robota 
či řešení jednoduchých 
úloh. 

Historie mobilních 
telefonů
Mobil dneska nosí 
v kapse skoro každý, 
ale kde se mobilní 
telefony vzaly, jak 
fungují a co vedlo k jejich 
masovému rozšíření? 
Odpovědi nabídne 
workshop věnovaný 
historii mobilních 
telefonů. Přednášky 
doplňují různé ukázky 
a experimenty. 

Digitální stopa
Věděli jste, že při 
používání internetu 
za sebou necháváme 
digitální stopu? 
Na workshopu se 
seznámíte s pravidly, 
podmínkami a riziky 
spojenými s internetem, 
ale především pak se 
sociálními sítěmi.

3D tisk
3D tiskárny jsou stále 
dostupnější, to samé se 
ale bohužel nedá říct 
o jejich ovládání. Jak 
navrhnout 3D model 
pro tisk a jaký materiál 
zvolit? Na praktickém 
workshopu s 3D tiskařem 
se naučíte vše potřebné…

PODCAST

Termín podcast vznikl spojením slov „iPod“ 
a „broadcasting“ (česky „vysílání“). První 
podcasty, tedy audionahrávky s mluveným 
slovem se totiž šířily právě přes přehrávače 
iPod a platformu iTunes. Nyní se podcasty 
distribuují především přes mobilní aplika-
ce, jako jsou Spotify, YouTube nebo Apple 
Podcasts.



 EMBER MUG 2 JE CHYTRÝ HRNEK NA KAFE

Text
Lukáš Pospíšil 

CHYTRÉ MŮŽE BÝT KDE CO, DOKONCE 
I HRNEK NA KAFE! ALE NEBOJTE, PŘEDSTAVÍME 
I VYCHYTÁVKY, KTERÉ JSOU VYLOŽENĚ 
PRAKTICKÉ.

 RYCHLÉ ÚLOŽIŠTĚ 
CRUCIAL X6 NEJEN PRO 
MOBILY

 LIFESMART SMART HOME JE CHYTRÁ 
DOMÁCNOST PRO KAŽDÉHO
Domácí alarmy běžně stojí desítky tisíc a mnohdy vyžadují odbornou 
montáž včetně zasekávání kabelů do stěn a  spoustu dalšího trápení. 
Naštěstí to lze řešit i jinak. Na trhu je mnoho již hotových řešení, která 
jsou připravena pro jednoduchou instalaci uživatelem. Patří mezi ně 
i Smart Home od společnosti LifeSmart. 

Startovací sada obsahuje centrální stanici, senzor oken a  dveří, 
senzor pohybu, senzor prostředí a chytré tlačítko pro snadné ovládání. 
Instalace je velmi jednoduchá. Všechny senzory jsou již v základu bez-
drátově spojeny se základní stanicí, a tak je jen stačí rozmístit. Pro ovlá-
dání postačuje stáhnout a  připojit aplikaci pro iOS nebo Android. Pro 
ještě jednodušší ovládání je možné využít hlasové pomocníky Google 
Assistant, Amazon Alexa a samozřejmě i Siri a s ní také Apple HomeKit.

Alarmem ale řešení od LifeSmartu teprve začíná. Senzor prostředí 
neustále kontroluje teplotu vzduchu, vlhkost a také hladinu osvětlení. 
Pokud zaznamená jakoukoli odchylku od ideálního stavu, zašle vám do 
telefonu upozornění a v případě provázání s dalšími chytrými produkty, 
jako je například senzor teploty nebo zvlhčovač vzduchu, vše sám oka-
mžitě napraví. K rozšíření je možné samostatně zakoupit i řadu dalších 
chytrých prvků. Například detektor vody, který ohlídá případný únik 
z myčky nebo pračky, senzor úniku plynu nebo třeba i chytré zásuvky. 
A  to nejlepší nakonec: jak aplikace, tak provoz celého řešení je zcela 
zdarma.

Web: easystore.cz
Cena: 4 599 Kč

PRAKTICKÉ 
VYLEPŠOVÁKY 

I GADGETY, 
O JEJICHŽ EXISTENCI 

JSTE NEMĚLI 
TUŠENÍ.

Není to tak dávno, co jsme vám zde 
představovali chytrou láhev, která 
ohlídá pitný režim. Tentokrát zajdeme 
ještě dál, máme tu totiž chytrý hrníček 
Ember, který oceníte nejen v kancelá-
ři. Na první pohled nevypadá hrnek 
s  objemem 3 dl nijak mimořádně. Je 
vyroben z  nerezové oceli a  má kera-
mický povrch. Díky tomu je nápoj tep-
lý a hrnek je chladný na dotyk. 

To hlavní se ale skrývá uvnitř 
a  teď nemluvíme o  čaji nebo kávě. 
V  hrnku je zabudovaná technologie, 
která dokáže udržet nastavenou tep-
lotu až po dobu 1,5 hodiny. Nápoj je 
tak k dispozici vždy v ideální teplotě. 
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 COLOLIGHT PLUS ZÁŘÍ 16 MILIONY BAREV

Chytrá domácnost, to nejsou jen zásuvky, senzory 
a různá čidla. Chytré mohou být i různé designové prv-
ky, které zútulní byt či kancelář. Jedním takovým je 
i Cololight Plus. Systém je tvořen základnou, na kterou 
přidáváte světelné bloky. Těch je v balení hned sedm, 
ale není problém dokoupit i  bloky další, protože zá-
kladna jich unese celkem deset. Sestavení je velmi jed-
noduché, mezi jednotlivé bloky se přidá spojka, která 
světelné bloky drží v požadovaném tvaru. 

A co že chytrá světla vlastně umí? Asi vás nepře-
kvapí, že svítí. Zajímavé však je, že v  každé kostičce 
je hned 19 LED, které dovedou vykouzlit až 16 milionů 
různých barev. Pro ovládání slouží jak přiložené tla-
čítko, tak především bezplatná mobilní aplikace pro 
iPhone i Android, která pomůže s nastavením každého 
bloku. V apce je možné nastavit barvu, jas, světla za-

 SLUCHÁTKA TURTLE BEACH RECON 500 
PRO DLOUHÉ HRANÍ

Turtle Beach je značka z amerického San Diega, která se zaměřuje na 
špičkové příslušenství a ovládací periferie pro náročné hráče. Sluchát-
ka Recon 500 jsou toho důkazem. 

Náušníky z  paměťové pěny jsou velmi příjemné a  nevadí ani při 
delším poslechu. Zároveň je ocení i všichni, kdo nosí brýle. Patentova-
ný systém ProSpecs Glasses Relief System dokonale eliminuje tlak ná-
ušníků. Vnitřní zpracování jde ještě dál. 60mm duální měniče nabízejí 
velmi dobrý poslechový zážitek a zejména hráči ocení, že všechny vý-
buchy, výstřely, ale i tiché kroky nepřátel jsou slyšet v plných detailech. 

Na levém sluchátku se nachází konektor pro mikrofon, kolečko pro 
ovládání hlasitosti a  velké tlačítko pro vypnutí mikrofonu. Samotný 
mikrofon si zaslouží pochvalu, zvuk je z něj slyšet velmi čistý, čemuž 
dopomáhá technologie TruSpeak pro potlačení hluku. Pro připojení se 
používá klasický 3,5mm jack konektor a díky tomu je headset kompati-
bilní prakticky se všemi zařízeními od Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, 
PS5, Nintendo Switch, PC až po mobilní telefony s jack zástrčkou. Je-
diné, co sluchátkům můžeme vytknout, je to, že při nastavení vysoké 
hlasitosti může být zvuk slyšet až v mikrofonu. 

Web: Datart.cz
Cena: 2 199 Kč
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Dnešní chytré telefony už nemívají slot na SD kartu, a uživa-
tel je tak odkázán na interní úložiště. Stačí nahrát pár filmů, 
nějakou tu hudbu, natočit pár videí ve 4K rozlišení a na dis-
pleji se objeví hláška o nedostatku místa. 

A právě pro takové případy je tu Crucial X6 s kapacitou 
2 TB. Tento SSD je díky rychlosti čtení 540 MB/s a zápisu 
450 MB/s  více než pětkrát rychlejší než většina pevných 
disků nebo SD karet. Je tedy ideální nejen na ukládání filmů 
a  hudby, ale třeba i  na editaci videí ve vysokém rozlišení, 
které již není třeba uchovávat ve vnitřním úložišti telefonu 
nebo tabletu.

Disk je kompatibilní s Android zařízeními, tablety iPad 
Pro i  konzolemi PS4 a  Xbox One. Pro připojení poslou-
ží USB 3.1 Gen-2. Kdo nemá nové USB, ten si může pořídit  
USB-A adaptér a disk používat i se starším konektorem. Dal-
ší napájení není zapotřebí, disk si vystačí jen s jedním kabe-
lem. Externí disky bývají obvykle dost mohutné, to ale není 
případ Crucial X6. Jeho strany měří necelých 7 centimetrů 
a výška je jen něco málo přes centimetr. Je také velmi lehký, 
váží pouhých 42 gramů. K dispozici jsou i varianty 500 GB, 
1 TB a 4 TB.

Web: tsbohemia.cz
Cena: 5 790 Kč

Na hrnku je LED ukazatel, který zobrazuje teplotu nápoje 
a upozorní vás v případě, že je potřeba zařízení nabít. 

Pro ovládání slouží mobilní aplikace pro Android, 
iPhone nebo Apple Watch. V  té je také možné nastavit 
předvolby pro jednotlivé nápoje nebo požadovanou tep-
lotu, můžete v ní ale sledovat i konzumaci kofeinu anebo 
měnit barvu ukazatele LED. Apka vás upozorní i na to, že 
nápoj dosáhl kýžené teploty. Konec spáleným rtům! 

Pro nabíjení hrnku slouží speciální podšálek. Pokud 
si hrnek odložíte zpět na jeho místo, udrží perfektní tep-
lotu v rozmezí 50 °C až 62,5 °C po celý den. Certifikace 
IPX7 zajistí, že hrnek můžete kompletně ponořit do vody. 
Do myčky jej ale raději nedávejte.

Web: Apple.cz
Cena: 2 999 Kč

pínat i  vypínat anebo naplánovat, v  jakém čase mají 
svítit. Komu by nestačilo pouhé svícení, ten si může 
vybrat ze tří hotových scén anebo si může vytvářet 
scény a  efekty vlastní. Díky tomu je možné připravit 
atmosféru pro pohodový spánek, dynamické osvětlení 
na party, stejně jako různé harmonizující efekty prostu-
pující mezi bloky. Cololight Plus navíc dovede pomocí 
integrovaného mikrofonu reagovat na zvuk a podle něj 
vytvářet různé efekty. A protože jde stále o chytrou do-
mácnost, nemusíte spoléhat jen na aplikaci. K ovládání 
je možné využít také systém Apple HomeKit za pomoci 
Siri, Google home a jejich Google Asistent nebo i Alexa 
od Amazonu. 

Web: easystore.cz
Cena: 2 999 Kč



Text
Martin Havlíček

SAMSUNG 
GALAXY 
WATCH 4

STOJÍ ZA STAŽENÍ

Samsung Internet Browser 
Spíš taková vychytávka 
nežli praktická aplikace. 
Jedná se o hodinkovou 

verzi stejnojmenného internetového 
prohlížeče. Ovládání je vyřešeno chytrými 
dotykovými gesty a několika typy 
klávesnic včetně psací (písmenka kreslíte 
prstem na displej). Zobrazené stránky 
jsou maličké, ale díky vysokému rozlišení 
displeje dobře čitelné. 

Google Pay 
Naprosto zásadní aplikace, díky 
které můžete s hodinkami platit 
jako s bezkontaktní kartou, a to 

i bez mobilu. Telefon potřebujete jen pro 
prvotní nastavení. 

Shazam 
Po spárování s aplikací v mobilu 
můžete hodinky používat 
k identifikaci písniček. Apka 

si skladbu poslechne a zobrazí název 
písničky i interpreta. 

Stocard 
Stocard je oblíbená virtuální 
peněženka na věrnostní karty 
obchodů, restaurací, kaváren 

a dalších podniků. Čárový kód vašich karet 
si můžete zobrazit i na malém displeji 
hodinek.

Strava 
Aplikace na sledování 
sportovních aktivit je součástí 
základní softwarové výbavy 

hodinek. Na Google Play jsou ale ke stažení 
i hodinkové verze dalších populárních 
sportovních trackerů. Nechybí ani 
Strava, která má i u nás velkou komunitu 
běžců, cyklistů a dalších sportovců. Apka 
využívá GPS i tepový senzor hodinek.

Smart Remote 
Pokud máte doma chytrou 
televizi, tak je velice 
pravděpodobné, že ji můžete 
ovládat chytrými hodinkami. 

Přinejmenším značky Samsung a LG na 
Google Play své zastoupení mají. Bohužel, 
aplikace jsou placené. 
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naprosto úžasný. Špičkový jas, vysoké rozlišení, 
prostě není co vytknout. Dalším ovládacím prv-
kem je dotykový rámeček, který simuluje otoč-
nou lunetu dražšího modelu Classic. Při pohybu 
prstem po rámečku cítíte vibrace, které poskytují 
zpětnou vazbu, ovšem skutečnému mechanic-
kému kolečku se nevyrovnají. Na boku jsou také 
dvě tlačítka: domů a zpět. Jejich funkci si můžete 
v omezené míře nastavit, my jsme si například na 
dvojstisk naprogramovali otevření aplikace pro 
placení. 

Mizerná výdrž 
Po představení silné stránky hodinek v  podobě 
kvalitního displeje je na čase pojmenovat slabi-
nu. Je jí jednoznačně výdrž. Baterie vydrží zhruba 
dva dny používání, a to jen za předpokladu, že si 
nenastavíte Always-On displej. Mohli byste na-
mítat, že nové Apple Watch mají výdrž ještě niž-
ší, jenže tyto hodinky se dají aspoň rychle nabít, 

T E S T

Když se uživatel iPhonu rozhodne, že si k mobilu 
pořídí i  chytré hodinky, většinou má hned jasno 
a  sáhne po Apple Watch. Maximálně tak vybírá, 
jestli investuje do Series 7, nebo ušetří a koupí si 
SE. Ekosystém výrobků od Applu je tak odladěný, 
že nemá smysl experimentovat s jinými značkami.

Lidé, kteří používají mobil s Androidem, mají si-
tuaci o něco složitější. Sice si mohou vybírat z větší 
nabídky, ale zato stráví více času rešerší. Budou ho-
dinky kompatibilní s mým mobilem? Najdu ve sto-
ru všechny apky, na které jsem zvyklý? Podporuje 
moje banka platební systém hodinek?

Ačkoliv i Google má svůj operační systém pro 
chytré hodinky, mnoho výrobců raději volí vlast-
ní řešení. Hodinky značky Garmin pohání Garmin 
OS a bezkontaktní platby zajišťuje systém Garmin 
Pay, Fitbit má Fitbit OS s Fitbit Pay, Samsung pou-
žívá Tizen OS a Samsung Pay… Nebo ne?

Samsung s Wear OS
Donedávna to tak skutečně bylo, pak se ale korej-
ský výrobce elektroniky dohodl s Googlem a před-
stavil hodinky Galaxy Watch 4 s Google Wear OS 
a  platebním systémem Google Pay. Konečně se 
zbavíme zbytečných aplikací a budeme moci po-
užívat jen ty, co už v mobilu máme, zaradovali se 
potenciální zákazníci.

Neradi, ale musíme je zklamat. Hodinky Gala-
xy Watch 4 sice mají systém od Googlu, ale bez 
aplikací Samsungu se neobejdete. Ano, množné 
číslo. K  tomu, abyste mohli hodinky vůbec spá-
rovat se svým telefonem, potřebujete dvě apky 
(Galaxy Wear a plugin pro Galaxy Watch 4) a další 
dvě musíte nainstalovat, pokud chcete využívat 
všechny funkce chytrých hodinek. 

Už při instalaci jsme však narazili na prob-
lém. Aplikace Galaxy Wear nás po spuštění od-
byla hláškou „tento telefon není podporován“ a už 
to vypadalo, že nová hračka poputuje zpátky do 

obchodu. Po chvilce pátrání po 
amerických diskusních fórech 
jsme naštěstí narazili na trik, jak 
hodinky spárovat i s nepodporo-
vaným mobilem. Stačilo využít 
aplikaci Samsung Health, která 
primárně slouží ke sledování 
naměřených údajů. Poslední, 
tedy čtvrtá aplikace s  názvem 
Samsung Health Monitor se 
používá pro změnu k  ovládání 
senzorů krevního tlaku a  EKG. 
Tato apka se dá ale nainstalovat 
jen na mobily značky Samsung 
a toto nesmyslné omezení nelze 
nijak obejít. Smůla.

Zajímavé funkce
Další zajímavé funkce – a že jich 
je – jsou přístupné všem. Zákla-
dem je samozřejmě měření spor-
tovních aktivit, hodinky jsou 
připraveny na zhruba 90 sportů 
včetně plavání. Kromě pohybo-
vých dat měří i tep, počítají VO2 
max a  tam, kde to dává smysl, 
také sledují GPS polohu. Měření 
je každému sportu přizpůsobeno 
na míru. U běhu hodinky sledují 
třeba asymetrii kroků, u plavání 
tempa a tak dále. Srdeční tep je 
také využíván k  monitoringu 
úrovně stresu. Pokud hodinky 
detekují, že nejste v pohodě, mo-
hou nabídnout dechové cvičení.

Jedním ze senzorů je také 
pulsní oxymetr pro měření hla-
diny kyslíku v krvi, který hodin-
ky využívají například během 

spánku. Nijak není vysvětleno, co naměřená data 
znamenají. Kuriozitou spánkové aplikace je de-
tektor chrápání, který ale vyžaduje, abyste měli na 
nočním stolku mobil. Ideálně v nabíječce, aby se 
přes noc nevybil.

Skutečnou specialitou hodinek Galaxy Watch 4 je 
ale měření složení těla. Hodinky si posunete o kou-
sek výše a  dvěma prsty druhé ruky se dotknete 
kovových tlačítek. Vaším tělem projde impuls a ho-
dinky změří bioelektrický odpor. Podle toho dokáží 
zjistit, kolik máte v  těle svalů, tuku, vody a  kostí. 
Na podobném principu fungují i různé chytré váhy, 
ale bylo mnohokrát dokázáno, že toto měření není 
úplně přesné. To ale neznamená, že by funkce byla 
k ničemu. Můžete s ní sledovat aspoň trendy, tedy 
zda sílíte, hubnete, nebo tloustnete.

Luxusní displej
Veškeré aplikace a nástroje se dají v pohodě ovlá-
dat přes dotykový displej, který je mimochodem 

PRVNÍ HODINKY OD SAMSUNGU S OPERAČNÍM 
SYSTÉMEM OD GOOGLU.

což se o Samsung Galaxy Watch 
4 říct nedá. Na plnou kapacitu 
se dostanete za hodinu a  půl. 
Samozřejmě existují metody, 
jak výdrž prodloužit. Máme na 
mysli různé úsporné módy, které 
omezí funkce a  podobně. Jenže 
proč si kupovat chytré hodinky, 
když byste je využívali jenom ke 
sledování času?

Podprůměrná výdrž a závis-
lost na aplikacích od Samsungu 
jsou ale jedinými šrámy na jinak 
bezvadném zařízení. Jinak jde 
o  skvělé chytré hodinky s  Wear 
OS za solidní cenu. Standardně 
se prodávají od 7 590 Kč za mo-
del s 40mm ciferníkem, ale díky 
četným akcím se dají sehnat až 
o třetinu levněji. 
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NEJLEPŠÍ 
SPORTOVNÍ 
HRY NA MOBILU

H R Y

NA FOTBALOVÉ 
DERBY FIFA 

VS. EFOOTBALL 
SE ZAMĚŘÍME 
V NĚKTERÉM 

Z DALŠÍCH ČÍSEL

Text
Michal Burian

DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY JSOU PRO HRANÍ HER JAK DĚLANÉ. 
JENŽE CO VYBRAT? U SPORTOVNÍCH HER JE TO SNAD JEŠTĚ 
VĚTŠÍ PROBLÉM. TVÁŘÍ SE, ŽE JSOU ZDARMA, OVŠEM 
ČASTO SKRÝVAJÍ OTRAVNÉ MECHANISMY ŠITÉ NA MÍRU 
MIKROTRANSAKCÍM.

My vám ušetříme čas! Máme pro vás doporučení na 
spoustu povedených sportovních her, které si můžete ve 
většině případů stáhnout zdarma. Do výběru jsme zahrnu-
li nejen nejpopulárnější sporty v podobě fotbalu, basket-
balu a tenisu, ale nezapomněli jsme ani bowling, kulečník, 
box, stolní tenis a nechybí ani šílenější variace na klasické 
sporty. Každý si najde to své.

FIFA Football
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Začneme klasikou v  podobě fotbalu od EA 
Sports! FIFA Football si drží svůj standard ar-
kádovějšího pojetí kopané. Je rychlejší a  pro 
většinu hráčů i zábavnější. Společnost Electro-
nic Arts má oproti konkurenci k dispozici kom-

pletní soupisky pro více než 550 skutečných týmů, včet-
ně současných hvězd i  legend historie. Jména jako Pelé, 
Zinédine Zidane, Diego Maradona nebo Paolo Maldini zná 
asi každý. Třešničkou na dortu je Liga mistrů a Evropská 
liga. 

FIFA Football se také chlubí propracovanou grafi-
kou. K dokonalosti má ale daleko. Je to stále tatáž hra, kte-
rá je každý rok pravidelně aktualizována o nové soupisky 
a ke změnám herních mechanik tu dochází jen výjimeč-
ně. Pro ty, kdo to s hraním myslí vážně, je připraven režim 
Ultimate Team, který vám umožní vytvořit si tým přesně 
podle svého. Jen musíte počítat s mikrotransakcemi.

eFootball
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

S eFootballem je to letos složitější. Nový ročník 
měl vyjít už letos na podzim, ale krátce před 
uzávěrkou časopisu byl odložen na jaro 2022. 
Hře se tak budeme podrobněji věnovat v někte-
rém z příštích čísel.

Novinka hodlá vnést do souboje s Fifou svěží vítr a je plná 
odvážných změn. Předešlé ročníky o míč bojovaly stateč-
ně, ale v nové sezóně to vypadá pro eFootball dost špatně. 
Za verzi pro počítači a konzole se dokonce museli autoři 
omluvit a vracet peníze. Uvidíme, jak si jim povede mo-
bilní hra…

Football Manager
Android (249 Kč) | iOS (249 Kč) 

Baví vás na fotbalu hlavně taktizování a vy-
mýšlení strategií? Tak pro vás je nejlepší vol-
bou série Football Manager. Ať už si vybere-
te Football Manager 2021 Mobile nebo nový 
Football Manager 2022 Mobile, získáte šest 

desítek lig z  25 předních světových fotbalových vel-
mocí. Převezmete velení nad svým oblíbeným klubem 
a pokusíte se ho dostat až na vrchol. Budete o všem roz-
hodovat, podepisovat globální superhvězdy, ale i hledat 
mladé talenty, trénovat, volit strategii na jednotlivé zá-
pasy a  pak už si jen užívat sledování toho, jak se váš 
plán zúročuje. 

Australian Open Game
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Jak název napovídá, jedná se o  oficiální mo-
bilní hru jednoho ze čtyř tenisových turnajů 
nejvyšší kategorie. Samotný turnaj ale tvoří 
jen část bohaté nabídky. Můžete si také zahrát 
rychlý zápas, odemknout další grandslamové 

turnaje nebo si zahrát režim kariéry s  vlastním hráčem. 
A jak se vůbec hraje tenis na mobilu? Výchozí ovládání se 
automaticky postará o polohu hráče, zatímco dostanete na 
starost údery – provádí se tahy prstem. K dispozici je ale 
i ovládání pro pokročilé. Každopádně doporučujeme hrát 
spíše na telefonech/tabletech s větším displejem.

Tennis Manager Mobile 2021
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

I ve světě tenisu máte možnost stát se mana-
žerem. V Tennis Manager Mobile 2021 vybudu-
jete vlastní tenisovou akademii a budete dělat 
vše pro to, aby váš tým profesionálních hráčů 
stoupal po světovém žebříčku výš a výš. Není 

to nic jednoduchého, musíte vylepšovat své tréninko-
vé centrum, pořádat kempy pro mládež, hledat sponzory 
a také najmout sparingpartnera, asistenta trenéra, kondič-
ního trenéra, lékaře, agenta a další členy. Hrát můžete čistě 
v singleplayeru nebo poměřit síly s ostatními manažery.

Table Tennis Touch
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Ovládání mobilní verze stolního tenisu ani 
nemůže být jednodušší. Míček musíte odpálit, 
jakmile se jednou odrazí od vaší strany stolu. 
Kvitujeme ale vysokou úroveň umělé inteli-
gence, kterou není snadné porazit, a  kariérní 

režim s turnaji, ligami a speciálními událostmi. Dále nás 
příjemně překvapilo dvanáct jedinečných pingpongových 
výzev, kde můžete otestovat třeba přesnost úderů. Také se 
sluší dodat, že můžete hrát kompletně offline. To se dnes 
u mobilních her moc často nevidí.

Golf Star
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Z  tenisových kurtů a  od pingpongových stolů 
se přesouváme na green. Golf má na Google 
Play a  App Store četné zastoupení. My jsme 
hodně času strávili u sice staršího, ale povede-
ného titulu Golf Star. Grafika sice není zrovna 

vyšperkovaná, ale to vůbec ničemu nevadí. PLUS



Basket je snad 
jediným sportem, kde 
legendární EA Sports 
nedominuje
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Ovládání je intuitivní. Chvíli vám sice bude tr-
vat, než přijdete na to, jak zkrotit fyzikální zákony, 
jak správně číst greeny a jak mířit své odpaly, ale 
postupně to jistě zvládnete. V  režimu kariéry se 
brzy naučíte pravidla a zdokonalíte své dovednos-
ti. Kromě kariéry zde najdete režimy pro více hráčů, 
jako je Tournament Mode a Goodwill Match Mode. 
Oba vám umožní soutěžit jeden na jednoho pro-
ti živým soupeřům. Mějte ale na paměti, že hra je 
dlouhá, proto hrajte pouze v případě, že máte dosta-
tek času.

Golf Blitz
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Golf Blitz je ještě bláznivější. Tady si 
zahrajete na těch nejdivočejších a  nej-
kreativnějších golfových hřištích, jaká 
kdo vymyslet. Nejprve si vytvoříte své-
ho golfistu, poté si zvolíte nejrůznější 

vylepšení, jako jsou lepivé míčky, granáty, lasery 
a  další, a  můžete se pustit do šíleného golfového 
turnaje.

NBA Live Mobile
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

U basketu máte dvě možnosti: EA Sports 
a 2K Sports. Obě se snaží o co nejrealis-
tičtější ztvárnění košíkové, NBA Live 
Mobile se ale zaměřuje více na budo-
vání týmu snů a jeho řízení. Na začátku 

se musíte smířit s  méně známými basketbalisty, 
ale s  každým vyhraným zápasem se posouváte 
a odemykáte současné i  legendární hráče, známá 
i  méně známá basketbalová hřiště, dresy všelija-
kých týmů atd. Ale nebojte, dostanete se také na 
samotné hřiště, kde budete rozhodovat napínavé 
zápasy proti umělé inteligenci i jiným hráčům.

NBA 2K
Android (159,99) | iOS (Apple arcade) 

Grafika i  prezentace basketu od 2K 
Sports jsou na špičkové úrovni a mohou 
se směle srovnávat s konzolovými ver-
zemi. NBA 2K20 nabízí několik herních 
režimů, včetně příběhového režimu My-

Career Run, Run the Streets a NBA Stories, kde zno-
vu prožijete některé z největších momentů historie 
NBA. Nechybí ani online multiplayer a plná podpo-
ra Bluetooth ovladačů. Na iOS je to ještě lepší NBA 
2K22, ale pouze v rámci předplatného Apple Arcade.

NBA Jam
Android (129 Kč) | iOS (129 Kč) 

V  NBA Jam jde především o  zába-
vu. Zahrajete si se svými oblíbený-
mi hvězdami ze všech 30 týmů NBA, 
ovšem pozor, tady se hraje dva na dva. 
Nemusíte se nic učit, prostě si zvolíte 

tým a můžete směle vyrazit přímo do akce, tedy 
do zápasu. Kromě rychlé hry je tu klasické „ta-
žení“, kde musíte porazit všechny ostatní týmy 
a vyhrát šampionát, a lokální a online multiplayer. 
Dotykové ovládání je jednoduché a citlivé, abyste 
bez sebemenších problémů mohli předvádět efek-
tivní a efektní kouzlení s oranžovým míčem. Není 
nad to slyšet po letech křičet komentátora Tima 
Kritzrowa nechvalně známou hlášku „HE‘S  ON 
FIRE!“. 

EA Sports UFC
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Žerty stranou, vracíme se ke spor-
tu a  pro jistotu si vezměte chrániče 
na zuby. V  EA Sports UFC si vyberete 
z více než 70 bojovníků ve čtyřech di-
vizích a vydáte se do oktagonu. Cesta 

na vrchol je dlouhá a  bolestivá. Jednotliví borci 
v rukavicích se liší jedinečnou sadou speciálních 
pohybů a úderů, které příznivci MMA moc dobře 
znají, včetně Supermana od Georgese St-Pierra. 
Nechybí ani ženská divize. Čím více zápasů vy-
hrajete, tím rychleji zvýšíte své schopnosti a zdo-
konalíte své dovednosti v útocích i obraně, abyste 
si to rozdali s lepšími a lepšími bojovníky. Grafika 
je moderní, ale ovládání chce trošku cviku. V prv-
ních desítkách hodin vás EA Sports UFC nebude 
v  ničem omezovat, mikrotransakce se hlasitěji 
hlásí až v pozdějších úrovních.

8 Ball Pool
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Kulečník je oblíbený nejen v  hospodě, 
ale také na mobilech, jehož prostřed-
nictvím můžete v multiplayeru vyzvat 
své kamarády, ať už jste kdekoliv. Po-
kud si hned netroufnete na konfrontaci 

se živým hráčem, oceníte tréninkové arény. V nich 
můžete donekonečna trénovat své techniky a vy-
lepšovat své dovednosti. Kulečníkových her je na 
mobilu spousta, od realistických až po šílené ar-
kády. Můžete si vybrat, co vám vyhovuje.

POJĎTE SI ZARYBAŘIT!

I rybaření je sport a na Google Play, respek-
tive App Store má své zastoupení. Nejlepší 
jsou hry Rapala Fishing s 3D rybařením na 
24 různých místech po celém světě a Fishing 
Life. Jsou rozdílné, ale obě zábavné. Rapala 
Fishing se snaží působit věrohodně a daří se 
mu to, zatímco ve Fishing Life se vydáváte 
na vodu jako muž, co chce na chvíli unik-
nout svým strastem a prožít znovu radosti 
z dětství, kdy se svým otcem rybařil. Chytat 
budete malé rybičky přes tuňáka, žraloka až 
po velrybu. Obě hry jsou zdarma.

H R Y

FIE Swordplay
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Dalším méně tradičním sportem 
na našem seznamu je šerm. FIE 
Swordplay se překvapivě řadí mezi 
populární sportovní hry a  umožní 

vám vyzkoušet si virtuální šerm. Čeká na vás 
spousta obsahu, ve kterém se naučíte oprav-
dové šermířské techniky. Ovládání je jednodu-
ché a díky němu se do hry snadno dostanete. 
Titul obsahuje kampaň proti umělé inteligen-
ci a souboje proti skutečným hráčům. V nich 
nejvíce prověříte své dovednosti. Bonusem je 
možnost přizpůsobit a doladit si svou výbavu 
a  vzhled. Mikrotransakce působí jako doda-
tečný prvek, ale v dobrém slova smyslu.

Madden NFL 22 Mobile
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Americký fotbal u nás sice není tak 
populární, ale za zkoušku stojí. Ve 
hře Madden NFL 22 Mobile máte na 
výber snad ze všech profesionál-
ních týmů. Můžete si ale vytvořit 

i  tým vlastní a s  trochou štěstí s ním dojdete 
až k vytouženému Super Bowlu. Nejprve se ale 
musíte naučit záludnostem herních mechanis-
mů. Budete hrát nejen na hřišti, ale také tým 
managovat. To zahrnuje strategie a přizpůso-
bení útoku a obrany. 

Touchgrind BMX 2
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Ještě jste si nevybrali? Co takhle 
šílené kousky na BMX? Ve hře 
ovládnete kolo bez jezdce a  proje-
dete se úchvatným prostředím, kde 
prostřednictvím charakteristického 

ovládání dvěma prsty předvedete, co je ve vás. 
Čekají vás triky, které vám vyrazí dech, pěkná 
grafika a rozsáhlá prostředí.

Touchgrind Skate 2
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Raději byste skateboard? Není 
problém. Touchgrind Skate 2 je do-
vednostní hrou, kterou velmi rychle 
pochopíte a naučíte se triky jako ol-
lies, pop shuvits, kickflips, heelflips, 

powerslides, 50-50‘s, crooks, tailslides, blunt-
slides, darkslides atd. Hra nabízí důraz na rea-
lismus, 3D grafiku a tři režimy v podobě trénin-
ku, soutěže a Jam Session. Vhod vám mohou 
přijít výuková videa.

Snowboard Party 
Android (zdarma) | iOS (zdarma) 

Za zimní sporty doporučíme 
Snowboard Party. Připravte se na 
jízdu na sjezdovce v extrémní rych-
losti a předvádění šílených triků na 
21 svazích, které vám napumpu-

jí adrenalin do žíly. Že dáváte raději přednost 
lyžím? Pak zkuste Grand Mountain Adventure 
s  nabídkou sedmi horských středisek plných 
výzev. Závody jsou rozesety po otevřeném 
světě a musíte si je nejprve najít!

MMA je stále populárnější, mobilní hra tak 
nesmí chybět



Každý správný závodní 
simulátor musí nabízet 
i pohled řidiče
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Text
Michal Burian

ZÁVODNÍ 
SIMULÁTORY

H R Y

INTERAKTIVNÍ AUTOŠKOLA

Na Google Play a App Store najdete bezplatnou inter-
aktivní autoškolu Driving School Sim 2020. S nejrůz-
nějšími hatchbacky, sedany, sportovními vozy, SUV, 
supersporty a  hypersporty se můžete projet napří-
klad po Paříži, Las Vegas, Moskvě, v Saudské Arábii, 

Peru, Římě nebo slavné Route 66 a  naučit se řídit s  manuální 
převodovkou se spojkou a  řadicí pákou, případně si to trošku 
zjednodušit s  automatickou převodovkou. Také se musíte na-
učit ovládat pedál plynu a brzy. Ovládání přes náklon telefonu 
je o něco topornější a trvá déle se s ním naučit pracovat. Čeká na 
vás kariéra s nejrůznějšími úkoly v rámci autoškoly, multiplayer, 
volná jízda a všelijaké události.

Závodních her je na mobilech spousta, ale většina z  nich je ryze arkádová. Výjim-
kou nejsou ani „závody“, které se ovládají jedním prstem. Prostě jenom přidáváte plyn 
a auto se řídí samo. Ale co když si chcete opravdu poctivě zařídit? Dají se vůbec na 
mobilu sehnat realistické závodní simulátory? Pár jsme jich pro vás objevili!

GRID Autosport
Android (199 Kč) | iOS (249 Kč) 
Na vyzkoušení zdarma. 

Začneme starším kouskem! 
Studio Feral Interactive před 
několika lety vytvořilo mobilní 
verzi povedených závodů z  PC 
a konzolí, za nimiž stojí zkuše-

ná britská firma Codemasters. Nově si ale 
mobilní GRID Autosport můžete zahrát ve 
zkušební verzi, takzvaná GRID Autosport 
Custom Edition pro iOS a  Android vám 
umožní vyzkoušet si závody svým vlast-
ním tempem, a  to bez reklam a  časových 
limitů.

Máte dostatek času na to, abyste si vy-
chutnali závod, a až poté se můžete rozhod-
nout, zda do hry investujete své peníze pro 
odemčení dalších kategorií, tratí a vozů. Ve 
zkušební verzi je k  dispozici klasický zá-
vod, nejrychlejší kolo a eliminace.

Dále máte na výběr několik balíčků po 
79 a 49 korunách se závodními kategorie-
mi Touring, Endurance, Open Wheel, Tuner, 
Street, Sprint a Touring Legends s novými 
tratěmi a automobily. Nebo si rovnou kupte 
GRID Autosport za 199 Kč na Google Play 
a 249 Kč na App Store, tato verze obsahuje 
všechno. Za tuto celkem přijatelnou cenu 
si do mobilu či tabletu nainstalujete kom-
plexní závodní hru, jež čítá 100 vozů a 100 
okruhů. De facto lze říct, že si na mobilu za-
hrajete to, co na počítačích a konzolích. 

Při testování se nám hodně líbila škálo-
vatelná obtížnost, od snadné, kdy vám hra 
automaticky brzdí do zatáček, až po ďábel-
sky těžkou simulaci. Při nastavení snad-
né obtížnosti se z GRID Autosport vlastně 
stává spíše závodní arkáda. Dokonce máte 
možnost přetáčet čas zpět, když uděláte 
chybu. Přesto vám soupeři nic nedarují. 
Klidně dokáží být i agresivní, aby si udrže-
li závodní stopu. Pokud byste chtěli GRID 
Autosport hrát na nejtěžší obtížnost, dopo-

ručujeme připojit gamepad, abyste vůbec 
měli šanci dokončit závod na nějakém pěk-
ném místě. Hodně štěstí!

Assetto Corsa Mobile
iOS (129 Kč)

Hodně štěstí a  pevné nervy 
budete potřebovat také u  hry 
Assetto Corsa Mobile. Název 
hry budou znát především ná-
roční závodníci, na konzolích 

a PC platí Assetto Corsa za jeden z nejrea-
lističtějších závodních simulátorů. Mobilní 
hra ale není přesnou kopií PC originálu, je 
jím pouze inspirována. Zachovává si reali-
stické zpracování s neúprosnou obtížností, 
jež může mnohé hráče odradit hned na za-
čátku. Koupi Assetto Corsa Mobile je proto 
nutné zvážit, abyste později nelitovali.

Zkuste raději bezplatnou verzi GRID 
Autosport. Když vám půjde a zalíbí se vám, 
můžete později přesedlat na Assetto Corsa 
Mobile. Jen mějte na paměti, že ovládá-
ní není tak intuitivní a grafická stránka je 
o něco méně propracovaná, i když modely 
vozidel vypadají skvěle. Také je obsaho-
vě mnohem chudší. Zatímco GRID nabízí  
100 automobilů, Assetto Corsa jich má sot-
va 60.

Real Racing 3
Android | iOS (zdarma) 

V  porovnání s  Assetto Corsa 
Mobile vychází lépe i  bezplat-
ná závodní hra Real Racing 3 
z  roku 2013, která jde v  počtu 
dostupných aut ještě dál. Při-

náší jich více než 140 (od obyčejných přes 
supersporty až po F1) a také tu najdete ko-
pie 17 skutečných okruhů. Zajezdíte si tak 
například na tratích Silverstone, Hocken-
heimring, Le Mans nebo Dubai Autodrome. 
Vybírat můžete mezi pohárovými závody, 

vyřazovacími závody, sprintem, drag, vytrvalostní-
mi závody, souboji jeden na jednoho a dalšími typy 
závodů.

Online závodění probíhá skrz tzv. time-shifted 
multiplayer. To znamená, že nezávodíte přímo pro-
ti jiným hráčům, ale se záznamy jejich jízd. Umělou 
inteligenci zkrátka vystřídají data 21 lidí, kteří daný 
závod dokončili před vámi, a vy s nimi tímto způso-
bem změříte své síly. Takto vás Real Racing 3 bude 
nabádat, abyste se do hry každý den vraceli a nepři-
šli o své rekordy.

K  tomu všemu skvělá grafika, bytelné mode-
ly aut, uspokojivá odezva na brždění, skvělý pocit 
z rychlosti a přístupná obtížnost. Když se vám ne-
bude dařit, můžete si nastavit asistenci, aby vám 
auto brzdilo do zatáčky. K  tomu vám hra pomůže 
s řízením a trakcí.

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-MOBILE NEBO 
STRHNE Z KREDITU

Skvělý zážitek ale kazí mi-
krotransakce. V  oblíbené sérii 
je poprvé kladen velký důraz 
na opravu vašeho vozu. Virtuál-
ní peníze a  zlaté mince budete 
utrácet i za pomačkané nárazní-
ky, roztříštěná čelní skla, rozbitá 
zadní světla a další části po kaž-
dém závodě. Sebemenší kontakt 
se soupeřem či svodidly opravdu 
zabolí. K tomu je nutné přičíst vý-
měnu motorového oleje, seřízení 
převodovky a  výměnu pneuma-
tik. 

Virtuální peníze a  zlaté min-
ce, které získáváte za vítězství, 
zdaleka nestačí na to, abyste si 
v  rozumném časovém horizontu 
mohli kupovat nové vozy. Napří-
klad oprava motoru trvá 15 minut 
(nebo 4 zlaté mince), zatímco vy-
ladění převodovky dlouhých 45 
minut. Do té doby se nemůžete 
vrátit k  závodění. Leda že máte 
v garáži více než jedno auto…

F1 Mobile Racing
Android | iOS (zdarma) 

Přesouváme se ke královně motorspor-
tu. Konkrétně k  oficiálním závodům 
Formule 1 od Codemasters, kteří už roky 
zásobují počítače a konzole realistický-
mi závodními simulátory. Tímto ozna-

čením se mohou chlubit i verze pro iOS a Android. 
Navíc vývojáři nedávno aktualizovali titul o všech-
ny oficiální monoposty letošní sezóny společně 
s  jezdci. K  tomu přidali vizuální vylepšení, nové 
události nebo denní a  týdenní výzvy. Výsledkem 
je ještě větší porce zábavných závodů, které nesou 
DNA svých sourozenců z PC a konzolí.

Řízení je uspokojivé (asistenti pomohou méně 
zdatným hráčům), grafické zpracování dobré a ob-
sahu je také více než dost. Mrzí nás ale, že je nut-
né odemykat jednotlivé závody postupně a  není 
možné se hned projet po oblíbeném okruhu. Vítáme 
možnost vytvořit si monopost s vlastním zbarve-
ním a snažit se o to, stát se šampiónem F1. Samo-
zřejmě nechybí napínavé kvalifikace, ještě napína-
vější závody a novinka v podobě sprintu. Každý si 
může zvolit nejen obtížnost, ale také počet kol, kte-
rá chce odjezdit. Vrhnout se můžete také na duely 
a vyzvat jiné hráče.

Na F1 Mobile Racing oceňujeme, že nás nikterak 
netlačí do mikrotransakcí. Hra je zdarma, a když se 
vám zalíbí, můžete tvůrcům poslat nějaké ty kačky 
za kosmetické maličkosti, které neovlivňují závody.



A42

Text
Michal Burian

GRAND 
THEFT AUTO 

H E R

Remasterové verze legendárních her GTA III, Vice City a San Andreas míří na mobily! 
Co si ale zahrát předtím, než vyjdou?

Kultovní Grand Theft Auto III, Grand Theft 
Auto Vice City a Grand Theft Auto San An-
dreas si už brzy zahrajeme na mobilech 
a tabletech v lepší kvalitě! Rockstar Games 
chystají remaster v rámci Grand Theft Auto: 
The Trilogy – The Definitive Edition. Nová 
verze láká na moderní grafiku, textury ve 
vyšším rozlišení, přepracované ovládání 
a míření po vzoru GTA 5, ale současně chce 
zachovat původní styl a hlavně atmosféru 
stříleček, které mají čestné místo v zlatém 
fondu herního průmyslu. 

Na Google Play a App Store by se staro-
nová trilogie měla objevit v první polovině 
roku 2022. Abychom dlouhé zimní večery 
do vydání lepších mobilních verzí snáze 
přečkali, podívali jsme se na alternativy, 
které se u  „gétéáček“ inspirovaly. Prostě 
jsme stáhli zajímavé gangsterské akce po 
vzoru GTA, ale i  starší díly GTA, které už 
před časem vyšly na mobilu. Z  rozmani-
tého množství jsme vybrali několik titulů, 
které stojí za pozornost.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories
Android (179,99 Kč) | iOS (179 Kč) 

Náš výběr gangsterských akcí 
s otevřeným světem začínáme 
příhodně u  Grand Theft Auto: 
Liberty City Stories. Jde totiž 
o  starší remaster, v  němž za-

míříme na východní pobřeží Spojených 
států amerických, konkrétně za bývalým 
důvěrníkem rodiny Leoneů. Toni Cipriani 
opouští svůj úkryt, do kterého se uchý-
lil poté, co zabil jednoho z  členů mafie. 
Nyní se konečně vrací domů, do Liberty 
City. Město ale nepoznává, v  ulicích pa-

nuje chaos, znesvářené mafiánské rodiny 
bojují o nadvládu nad podsvětím a vše se 
začíná hroutit pod tíhou politické korup-
ce, organizovaného zločinu, obchodování 
s drogami a stávkami. Vy se jako Toni mu-
síte snažit dostat metropoli pod kontrolu 
Leoneů, v cestě vám ale budou stát zabi-
jáci, zvrhlí milionáři, cyničtí politici, a do-
konce i vlastní matka. Příběh je zajímavý 
a  samozřejmě nechybí ani typické mise 
s přestřelkami, adrenalinovou jízdou, kra-
dení aut a mnoho dalšího.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars
Android (129 Kč) | iOS (129 Kč) 

U  Rockstaru ještě zůstaneme. 
Grand Theft Auto: Chinatown 
Wars sice vyšlo už před 11 lety, 
ale stále jde o jednu z  nejlep-
ších her ve svém žánru. Příběh 

je opět zasazen do známého Liberty City 
(parodie na New York) a sleduje osudy mla-
dého člena Triád Huanga Leeho. Ten se 
snaží získat zpět meč, jejž mu daroval jeho 
zesnulý otec. Při pátrání po meči se ale ne-
chtěně zaplete do boje o moc mezi Triáda-
mi v Liberty City.

Hned po zapnutí si všimnete, že hra 
velmi připomíná první díly GTA. China-
town Wars využívá plně otočnou kameru 
z ptačí perspektivy a komiksovou estetiku. 
Díky tomu je hra přehledná a stále – i po to-
lika letech – vypadá dobře.

V  Grand Theft Auto: Chinatown Wars 
na vás čeká zajímavý příběh a spousta, ale 
opravdu spousta akce. Ta se často točí ko-
lem honiček s  policií, nemluvě o  četných 
přestřelkách.

NEJEN HRY NA GOOGLE 
PLAY A APP STORE LZE HRADIT 

BEZ KREDITKY POMOCÍ 
PLATBY OPERÁTORA. 

STEJNÁ PLATEBNÍ METODA 
FUNGUJE I NA MICROSOFT 

A XBOX STORE!

(A JEHO KLONY) 

Gangstar Vegas
Android (Zdarma) | iOS (Zdarma) 

Vezměte trošku barevného Vice 
City, přidejte krapet ponuros-
ti čtvrtého GTA a  smíchejte to 
se San Andreas. Vznikne vám 
z  toho Gangstar Vegas s  příbě-

hem o boxerovi Jasonu Malonovi, kterému 
se změní život po vítězství v důležitém zá-
pase… který měl prohrát. Spadeno na něj má 
samotný mafiánský boss. Po vzoru Grand 
Theft Auto se ocitnete v  otevřeném světě, 
budete plnit pestré mise, abyste získali ne-
jen peníze, ale i body zkušenosti. Užijete si 
především spoustu přestřelek a  dost času 
strávíte i za volantem.

Kromě hlavních příběhových misí se 
můžete volně pohybovat po světě a  za-
měřit se na vedlejší aktivity. Ty zahrnují 
války gangů, bankovní loupeže, pouliční 
závody a bojové turnaje. Hra je zasazena 
do Las Vegas, takže nechybí ani minihry 
v  kasinu, jako je video poker, blackjack 
a automaty.

V  rámci série Gangstar od Gameloftu 
lze doporučit také starší díly New Orleans 
a  exotičtější Rio. Ovšem pouze za předpo-
kladu, že vám tolik nesejde na grafice. Na 
těchto hrách se už podepsal zub času.

Gangs Town Story
Android (Zdarma) | iOS (Zdarma) 

Na stejné vlně se veze Gangs 
Town Story, kde si užijete vel-
kou válku mafiánů v otevřeném 
světě plném gangů, zlodějů 
a  policajtů. Město hříchu si vy-

chutnáte plnými doušky. Čeká vás kradení 
aut, dobývání čtvrtí, život v luxusu a samo-
zřejmě spousta zbraní. Jsou jich tu opravdu 
stovky. Pistole, samopaly, granáty či pla-
menomety vám pomohou získat si respekt 

v ulicích. A když už té akce budete mít plné 
zuby, můžete přijít na jiné myšlenky napří-
klad u basketbalu.

MadOut 2: Big City Online
Android (Zdarma) | iOS (Zdarma) 

V  MadOut 2: Big City Online 
můžete dělat, co vás napadne. 
Především to budou aktivity zlo-
činné. Herní svět se rozkládá na 
ploše 10 kilometrů čtverečních 

a vejde se sem až 200 hráčů. Máte napros-
tou svobodu. Na začátku budete plnit drob-
né, většinou nedůležité mise, které vám po-
stupem času otevřou dveře k zajímavějším 
úkolům, a hlavně k větším penězům. Jen si 
dávejte pozor na policii. Je vcelku aktivní!

Po vizuální stránce nečekejte žádnou 
hitparádu. Grafika je srovnatelná s  tituly 
z  éry PlayStationu 3 a  Xboxu 360. V  roce 
2017 se hra dostala dokonce na počítače, 
ale zájem hráčů postupně upadal a vývojáři 
se rozhodli soustředit na mobilní verze.

GTA III, Vice City a San Andreas
Android (129 Kč) | iOS (129 Kč) 

Nechcete-li čekat na remastery, 
tak si Grand Theft Auto III, Vice 
City a  San Andreas můžete na 
Androidu a  iOS zahrát už dnes. 
Všechny tři díly mají mobilní ver-

zi už dávno, a pokud vám nevadí horší gra-
fika a  nemotorné ovládání, tak nic nebrání 
tomu, abyste prožili příběh z  temného pod-
světí Liberty City v GTA III, příběh Tommy-
ho Vercettiho v neonovém Vice City a příběh 
Carla „CJ“ Johnsona a jeho problémy s gangy 
a zkorumpovanými policajty v San Andreas.

Ceny her jsou na Google Play a App Sto-
re stejné. Za GTA 3 dáte 129 Kč. Za stejnou 
cenu je také Vice City, zatímco San Andreas 
je za 179 Kč. 

N Í F E N O M É N

Gangs Town Story

GTA: China Town Wars
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The Lord of the Rings: Rise to War přináší nový 
příběh ze známého světa. Zničení mocné relikvie 
v Hoře osudu nebylo jedinou velkou zkouškou Stře-
dozemě. V opuštěné pevnosti Dol Guldur (je to místo, 
odkud Bíla rada vyhnala Saurona, jenž utekl do Mor-
doru) se totiž vynořil prsten, který Samvěd Křepelka 
a Frodo Pytlík nezničili.

Nová zkouška pro Středozem
Vítejte ve třetím věku Středozemě. Národy všech 
frakcí od Gondoru, Rohanu, Osamělé hory přes 
Rhûn až po Železný pás jsou vtaženy do velké 
války. Čas je nejdůležitějším faktorem. Nikdo ne-
chce zůstat pozadu. Nikdo nechce riskovat, že se 
magický prsten dostane do nesprávných rukou, 

Máte dostatek trpělivosti a času?
Z tohoto pohledu bezplatný titul založený na tazích 
funguje skvěle. Vývojáři se opravdu snaží, aby se 
nový hráč ve hře hned neztratil. K tomu v prvních 
hodinách hraní skutečně nedochází. Problém při-
chází až v pozdějších fázích, kdy si začnete uvědo-
movat, že pořád na něco musíte čekat. Na postave-
ní budovy, vylepšení budovy a vytrénování vojáků 
nejprve čekáte pár desítek sekund. Pak jsou to ale 
dlouhé desítky minut až hodiny. Tedy za předpokla-
du, že nebudete ochotni si koupit nějaký ten balí-
ček, nějakou tu truhličku, nějaké ty diamanty, které 
zkrátí, případně úplně eliminují čekání. Když neza-
platíte, hraní se vám výrazně prodlouží a dokončení 
jednotlivých kapitol bude stále delší a delší. Tím se 
nevyhnutelně zpomalí také příběh, který je v každé 
kapitole prezentován. A  co víc, hrozí, že vám jiný 
hráč zabere území, které potřebujete pro dokončení 
série úkolů.

Do tohoto faktu promlouvá Season Pass. Kvůli 
těmto prvkům mnozí hráči označují The Lords of the 
Rings: Rise to War za pay-to-win (zaplať a vyhraj), 
což je de facto pravda. Je lepší nebrat hru moc vážně 
a netrávit v ní všechen svůj volný čas. Nám se vy-
platilo se přihlásit několikrát za den, utratit suroviny 
za budovy a armádu, zabrat další území, doplnit jed-
notky a poté hru vypnout.

Pokud vám tohle nevadí a  smíříte se s  tím, že 
vše nepůjde podle vašich plánů, tak The Lords of 
the Rings: Rise to War vás odmění zajímavým příbě-
hem, pěknou grafikou, nostalgickou hudbou a  dal-
šími věcmi zabalenými do komplexní strategie pro 
mobily. Jen škoda většího důrazu na mikrotrans-
akce a horšího ovládání na menších displejích, kdy 
můžete kliknout na něco, na co jste kliknout nechtě-
li. Na malých displejích je totiž vše blízko sebe.

Nejsou tahové souboje a strategie zaměřená na 
budování světa vaším šálkem kávy? Na mobilech 
bohužel žádnou další kvalitní hru ze světa Pána 
prstenů nenajdete, ale pokud hrajete také na počíta-
čích nebo konzolích, doporučujeme akční adventu-
ry Middle-earth: Shadow of Mordor a Middle-earth: 
Shadow of War. Pro mladší potom kostičkové dob-
rodružství v Lego The Lord of the Rings a Lego The 
Hobbit s pořádnou dávkou humoru. V roce 2022 pak 
dorazí The Lord of the Rings: Gollum, hra, jež se za-
měří na rozdvojenou osobnost Gluma před událost-
mi z knižní trilogie a filmů.

H R Y

THE LORD 
OF THE RINGS: 
RISE TO WAR

tedy do rukou samotného Saurona v  Dol Guldu-
ru. Vaším úkolem je tak sestavit armádu a získat 
mocný prsten jako první. Jednoduchý úkol, říkáte 
si? Na první pohled to tak zní, ale opak je prav-
dou.

Vžijete se do role jednoho z oblíbených hrdinů 
z pera J. R. R. Tolkiena. Když budete mít štěstí, mů-
žete vést své vojáky k vítězství jako Gandalf Šedý 
nebo král Gondoru, samotný Aragorn. Když se ale 
na servery přidáte v  průběhu sezóny, zůstanou 
na vás méně známé postavy ze strany zla, které 
možná ani podle vzhledu nepoznáte. Třeba takový 
černokněžný král z  Angmaru. To ale nic nemění 
na vašem úkolu. Abyste uspěli, musíte rozšiřovat 
své město, těžit potřebné materiály, budovat svou 
mocnou armádu složenou z kopiníků, lukostřelců, 
rytířů nebo všelijakých monster, verbovat velitele 
a zabírat jedno políčko herní mapy za druhým.

Ale nebojte. Není to obtížné a  ze začátku ani 
matoucí. Studio NetEase popisuje The Lords of 
the Rings: Rise to War jako geostrategickou se-

JE LIBO JINOU 
FANTASY STRATEGII?

Pokud hledáte jinou fantasy strategii, dopo-
ručujeme Dawn of Titans, která je zdarma 
pro Android a iOS. Jde sice o starší kousek, 
ale stále je velmi populární a umožní vám 
velet tisícům vojáků společně s božskými 
titány, jako jsou Thor, Zeus, Usir a mnoho 
dalších. Budete sbírat suroviny, dobývat 
nepřátelská území, rozšiřovat svou říši a bu-
dovat nepřemožitelnou armádu, která zničí 
všechny v real-time bitvách.

UŽITEČNÉ TIPY

• Kvůli limitu území, která můžete zabrat, 
se postupně zbavte území produkují-
cích méně surovin.

• Dbejte na svou armádu, vylepšujte 
schopnosti svých velitelů a úroveň jed-
notek a získejte další elitní jednotky.

• Pro vybudování armády budete potře-
bovat pšenici. Zemědělská půda gene-
ruje nejvíce pšenice.

• Main Hall je srdcem vaší pevnosti. 
Vylepšujte ji, kdykoli je to možné – 
navyšuje odolnost pevnosti a umožňuje 
vylepšovat další budovy.

• Zabírání hlavních pevností nepřátel se 
nevyplatí. Odměna za to bývá nižší než 
ztráty, které utrpí vaše armáda.

zónní válečnou hru. Sezónní 
aspekt spočívá v  tom, že váš 
postup má lineární strukturu 
založenou na kapitolách. A  vy  
každou novou kapitolu odemy-
káte plněním balíčků misí. Tyto 
úkoly jsou navržené tak, aby vás 
provedly spletitostí celé hry, a dělí 
se na budování města a dobývání 
území. Nemusíte tak dlouze tápat, 
hned víte, jakou budovu máte po-
stavit, kterou je třeba vylepšit či 
jaké území zabrat jako první.

Do toho všeho je nutné při-

Epická bitva o vládu nad Jedním prstem. Tak se dá jednou větou shrnout bezplatná 
tahová strategie The Lord of the Rings: Rise to War ze známého a oblíbeného světa 
Pána prstenů, která se nedávno objevila na Google Play a App Store. My 
(a doufáme, že i vy) se ale s jednou větou nespokojíme a prozradíme vám o tomhle ambiciózním 
počinu od čínského studia NetEase mnohem více.

počítat ještě sílu prstenu, který jste si před star-
tem hry vytvořili. Zvolit si můžete styl prstenu, 
barvu a  další drobnosti. Jeho síla se navyšuje 
s obsazeným územím (to přidává i suroviny vy-
těžené za hodinu) a  rozvíjí se prostřednictvím 
stromu dovedností. Síla prstenu vám umožní na-
verbovat nové velitele a rozšiřovat své opevněné 
město.

Zkušenější velitele a  větší sílu prstenu také 
potřebujete v boji s ostatními hráči. Útočit na ně 
v  raných kapitolách není moudré. Výhodnější je 
soustředit se na jednotlivé úkoly v rámci příběhu, 
získávání zdrojů, pozvolný průzkum Středozemě, 
zvyšování úsilí a na sociální aspekt. Pamatujte si: 
čím více přispějete ke společnému úsilí, tím více 
odměn budete moci získat po skončení sezóny.

Je nepravděpodobné, že se hned v první se-
zóně dostanete do desáté kapitoly, která předsta-
vuje takzvaný endgame obsah, kdy je třeba ob-
sadit Dol Guldur a  porazit příslušné armády. To 

je opravdu těžké. Z toho důvodu 
je lepší se v  prvních sezónách 
(jedna trvá dva až tři měsíce) 
soustředit na své velitele, úro-
veň respektu a  jejich vybavení. 
To vše bude do další sezóny za-
chováno. Servery se restartují 
a dojde k vymazání mapy a po-
stupu. Všechny zdroje, půda, 
stavby, jednotky a společenství 
se obnoví a hráči si mohou na-
vrhnout nový prsten.

Jak je z  textu patrné, lepší 
je jít na to postupně. Když bu-
dete hrát svou další sezónu, tak 
jak je u podobných her běžné, je 
důležitá spolupráce s ostatními 
hráči. V  pozdějších kapitolách 
sami nebudete mít žádnou šan-
ci vzdorovat aliancím.



Nenechte se odradit 
jednoduchým 
zpracováním, Stardew 
Valley je komplexní 
hra

a  miniher. Budete pěstovat jedinečné ovoce 
a  zeleninu, vyrábět zábavné nápoje, sezna-
movat se s  roztomilými exotickými zvířaty 
a s přáteli nebo sami plnit příběhové úkoly. Jde 
například o archeologii a surfování na rozbou-
řeném moři. Při tom prozkoumáte sopku a sta-
robylé opičí chrámy.

Stardew Valley
Android (129 Kč) | iOS (129 Kč) 

Léty prověřené Stardew Valley není 
simulací v  pravém slova smyslu. 
Jedná se o farmářské RPG. Dokonce 
je tu i něco jako příběh. Hlavní hr-
dina se přestěhuje na venkov, kde 

zdědil zchátralou farmu. Zarostlá pole postup-
ně přeměňuje na živou a bohatou farmu, pořídí 
si veselá zvířátka a pěstuje rozmanité sezónní 
plodiny.

A když se náhodou začnete při farmaření 
trochu nudit, můžete se vydat na průzkum roz-
sáhlého okolí a zavítat do tajemných jeskyní, 
kde narazíte na nebezpečné příšery, ale mož-
ná i na cenný poklad. Po dobrodružství přijde 
vhod odpočinek na jednom z místních rybář-
ských míst nebo lov krabů u moře.

Jednoho dne se pak můžete usadit, založit 
rodinu s jedním z dvanácti potenciálních kan-
didátů na manželství a stát se součástí komu-
nity na slavnostech v přilehlé vesnici.
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FARMA 
V MOBILU

H R Y Text
Michal Burian 

PLUS

Z FARMY DO LESA

Pokud toužíte po výzvě a máte 
rádi zdolávání překážek, tak na 
tohle je ideální offroadová simu-
lace MudRunner. V té se stanete 
řidičem terénních vozidel a va-

ším úkolem je brodit se bahnem a vodou 
napříč divokou sibiřskou krajinou, která je 
rozdělena do 15 otevřených světů. V extrém-
ních podmínkách budete doručovat náklady 
(zejména dřevo) a postupně vám rukama 
projde 16 terénních vozidel – od obyčejných 
džípů přes staré sovětské vejtřasky až po 
obojživelné stroje. Při cestování krajinou 
se můžete spoléhat pouze na výkon svého 
vozu, uzamykatelný diferenciál a náhon 
na všechna kola. Jen s velkou opatrností 
dokážete zdolat vše, co si na vás vývojáři 
přichystali. 

Farming Simulator 20
Android (179,99 Kč) | iOS (149 Kč) 

U příležitosti vydání Farming Simu-
latoru 22 na počítače a konzole Play-
Station 5, PlayStation 4, Xbox Series 
X/S a Xbox One jsme se rozhodli po-
dívat na starší díl této originální sé-

rie, který vyšel i na mobilech.
Název nelže, Farming Simulator je skutečně 

zemědělským simulátorem. Ve hře se stanete far-
mářem, který hospodaří na rozsáhlé mapě zasa-
zené do Severní Ameriky. Budete pěstovat různé 
plodiny a starat se o prasata, krávy a ovce. Jako 
v běžném životě na farmě, je i ve hře nutné pole 
nejprve zorat, poté zasít vybranou plodinu (na 
výběr je pšenice, ječmen, oves, řepka, slunečni-
ce, sójové boby, kukuřice, brambory, cukrová řepa 
a bavlna), pak ji ošetřit před škůdci a na samém 
závěru sklidit. Když to bude obilí, tak můžete vy-
užít slámu pro krmení svých zvířat. O zvířata se 
musíte řádně starat, aby krávy dávaly mléko, pra-
sata krásně přibírala a ovcím rostla vlna.

Kouzlo hry spočívá v  komplexní simulaci. 
Usednete za volant některého ze svých traktorů, 
kombajnů či řezaček a budete dělat vše to, co dě-
lají skuteční sedláci na svých polích a  loukách. 
Během prvních hodin se ale obrňte trpělivostí. 
Na lepší stroje a vybavení, které čítá více než 100 
různých modelů, si totiž musíte nejprve vydělat. 
Pak staré a menší stroje, které nejsou tak efektiv-
ní, vyměníte za nové. Vybírat budete z katalogu 
skutečných značek, jako jsou Case IH, New Ho-
lland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Val-
tra, Krone či Deutz-Fahr.

Pokud si nejste jisti, zda by vás Farming Si-
mulator bavil, a nechce se vám vyhazovat peníze 
oknem, tak na Google Play a App Store najdete 

Farming Simulator 16, který je zdarma. Obsahuje 
ale méně strojů, má horší grafiku a chybí tu třeba 
i  možnost projet se na koni po okolí své farmy, 
což je jinak parádní relax.

Farmville
Android (Zdarma) | iOS (Zdarma) 

Známá série Farmville přináší roz-
dílná zemědělská dobrodružství do 
vašich chytrých telefonů a  tabletů, 
i když trochu jinak než Farming Simu-
lator. Ve FarmVille 2: Country Escape 

utečete do malebného světa na pobřeží, kde se 
svým avatarem budete farmařit, chovat zvířa-
ta, sbírat vzácné zboží, vyrábět nové vybavení 
a produkovat různé pochoutky. Na těžkou práci 
kolem farmy nemusíte být sami, máte možnost 
do své hry pozvat kamarády a užít si společnou 
zábavu a nový příběh.

FarmVille 2: Tropic Escape vás zase zavede 
na tropický ostrov plný dobrodružství, tajemství 

Kdo by býval před érou FarmVille tušil, že se 
hry s  farmářskou tematikou stanou takovým 
fenoménem? Dnes už si kolem sebe žánr „ze-
mědělských her“ vybudoval silnou komunitu, 
tak si pojďme některé představit. Někteří zá-
stupci žánru jsou striktní simulací, zatímco 
jiné farmaření neberou tak vážně a soustřeďují 
se spíše na zábavné aktivity. 

HRY SI MŮŽETE KOUPIT I BEZ 
„KREDITKY“. JEDNODUŠE 

SI AKTIVUJTE PLATBU PŘES 
OPERÁTORA T-MOBILE 

A NECHTE SI ÚTRATU PŘIPSAT 
K MOBILNÍMU VYÚČTOVÁNÍ, 

PŘÍPADNĚ STRHNOUT Z KREDITU, 
MÁTE-LI TWIST. FUNGUJE TO NA 

GOOGLE PLAY I APP STORE.
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Big Farm: Mobile Harvest
Android (Zdarma) | iOS (Zdarma) 

Na dlouhé zimní večery a  bezstarost-
né hraní doporučujeme také Big Farm: 
Mobile Harvest. Jde spíše o  strategii, 
kde budujete svou vlastní farmu, stavíte 
obydlí, sázíte, pěstujete a  sklízíte obilí, 

kukuřici, ovoce i zeleninu. Staráte se také o krávy, 
kozy, slepice, koně a  prasata. Stejně tak najímáte 
zaměstnance.

Plusem je možnost spojit se s přáteli a celou ko-
munitou. Na druhou stranu se ale musíte připravit 
na to, že všechny úkony nějakou dobu trvají. Tady 
jsme pocítili tlak mikrotransakcí nejvíc, hra prostě 
chce, abyste do ní sypali peníze. Velkým plusem je 
naopak lokalizace, všechny texty byly přeloženy 
do češtiny. 

Hay Day
Android (Zdarma) | iOS (Zdarma) 

Velmi populární je také Hay Day od 
společnosti Supercell, tvůrců Clash of 
Clans, Clash Royale a Brawl Stars. Když 
jí věnujete dostatek času, zjistíte, že jde 
o  poměrně rozsáhlou mobilní farmář-

skou hru. Připravte se na úklid staré farmy, sázení 
plodin, starání se o dobytek a odemykání různých 
nových budov a  vylepšení. Nechybí ani město 
k prozkoumání, obchod u silnice a minihra s ryba-
řením. Když budete hodně úspěšní, můžete dokon-

ce postavit vlastní město. Nebudeme lhát, Hay Day 
si nás získalo. Ale ocenili bychom, kdyby byla hra 
spíše placená. Jako free-to-play trpí mikrotransak-
cemi.

Blocky Farm
Android (Zdarma) | iOS (Zdarma) 

Blocky Farm je farmářská hra s  grafi-
kou ve stylu Minecraftu. Má arkádovější 
nádech než většina ostatních farmář-
ských simulací, ale jinak je samozřejmě 
postavena kolem klasického zeměděl-

ství s pěstováním plodin. Nechybí v ní ani domácí 
zvířata a možnost si vše hezky přizpůsobit podle 
svého. Usednout můžete do většiny zemědělských 
vozidel a vykonávat s nimi klasické práce na poli. 
Také se můžete vydat na ryby. Jen si dávejte pozor 
na dynamicky se měnící počasí.

Big Little Farmer
Android (Zdarma) | iOS (Zdarma) 

Big Little Farmer je jednou z mála bez-
platných her, kterou můžete hrát bez 
připojení k  internetu. Dost se podobá 
FarmVille. Vše se točí okolo budování 
vlastní farmy a sklízení plodin v podobě 

kukuřice, řepky, bavlny a pšenice. Užijete si poklid-
ný život sedláka na venkově, kde můžete chovat 
drůbež a  hospodářská zvířata, prodávat výrobky 
z farmy a postupně rozšiřovat půdu. 

Blocky Farm svou grafikou 
připomíná Minecraft

FarmVille má stále 
miliony fanoušků

OD LISTOPADU SI 
MŮŽETE STÁHNOUT 

I FARMVILLE 3. 
NOVINKA SE 

ZAMĚŘUJE NA CHOV 
ZEMĚDĚLSKÝCH 

ZVÍŘAT.
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POKÉMON UNITE
PO HITU POKÉMON GO TU MÁME DALŠÍ „POKÉ-HRU“ S POTENCIÁLEM STÁT SE HITEM.

V pokémonských hrách jsme si zvykli na roli tre-
néra, který se stará o  roztomilá, leč nebezpeč-
ná zvířátka, a  toulá se pestrobarevným světem. 
Úspěšný titul Pokémon GO tento koncept obohatil 
o  technologii rozšířené reality a  vyzval nás, aby-
chom se zvedli z gauče, spojili se s dalšími hráči 
a vydali se pátrat po pokémonech do ulic.

Při hraní novinky Pokémon Unite můžete klid-
ně zůstat doma, ale pokud máte dostatek dat, za-
hrajete si i při cestě do práce nebo školy. Jedná se 
totiž o multiplayerovou online hru, kde neovládáte 
trenéra, nýbrž přímo jednoho z mnoha pokémonů. 
S ním se připojíte do týmu a pustíte do bitevní vřa-
vy v uzavřených arénách.

Od zkušených tvůrců
Zkušené čínské studio TiMi, které je podepsáno za 
hity jako Arena of Valor a Call of Duty: Mobile, vám 
zadá jednoduchý úkol: v  aréně rozdělené na dvě 
poloviny musíte nashromáždit více energie Aeos 
než druhý tým. Energii získáváte porážením, res-
pektive chytáním divokých pokémonů. Konfronta-
ce s  nimi je většinou jednoduchá, ovládá je totiž 
umělá inteligence. Zádrhel přichází při skórování. 
Aby se vámi nashromážděná energie připsala na 
účet týmu, musíte ve vytyčených oblastech za-
skórovat neboli odevzdat, co jste nasbírali. Celý 
proces ale nějakou dobu trvá a nesmí vás přitom 
nikdo trefit.

V těchto situacích je týmová spolupráce klíčo-
vá. Bohužel, nešvar online her se dostal i do Poké-
mon Unite. Nejednou jsme narazili na spoluhráče, 
kterým bylo všechno jedno a  vůbec se nesnažili 
o nějakou obranu. Nám se z toho důvodu nepodařilo 
několikrát skórovat. Za to ale autoři hry nemohou.

Přituhuje…
Tím ale bitva nekončí. V pozdějších fázích desetimi-
nutového zápasu (rychlé bitvy 4 na 4 a 3 na 3 jsou 
pětiminutové) se na řadu dostávají silnější divo-
cí pokémoni, na něž jsme často využívali strategii 
útok a úprk do zóny ošetření, a poté i hráči z druhého 
týmu, kteří brání své branky pro skórování energie. 
Koordinace je v těchto dvou momentech ještě důle-
žitější, ale i bez podpory spoluhráčů jsme si dokázali 
zápolení užít. Každý zápas je totiž jiný.

Bitvy jsou skutečně rychlé a  nabité adrenali-
nem. Férovost je zajištěna tím, že každý hráč za-
číná zápas s  relativně slabým pokémonem, jenž 

pům pokémonů. Už neplatí, že například s ohnivým 
typem nepřemůžete vodního.

Ovládání je jednoduché. Levou rukou řídíte po-
hyb vašeho bojovníka, zatímco pravou volíte jed-
notlivé útoky. Na menších displejích můžete mít 
trošku problém, ale časem si i  na tohle omezení 
zvyknete a naplno se ponoříte do bitvy. 

Žádné házení klacků pod nohy!
Pokémon Unite můžeme doporučit všem, nejen 
milovníkům pokémonů. Vývojáři se nesnažili za 
každou cenu ohromit a hráčům nehází klacky pod 
nohy v  podobě zbytečně komplexních mechanis-
mů. Tahle MOBA je oholená na kost, nezatěžuje no-
váčky složitostmi a díky tomu ji můžeme doporučit 
naprosto všem. Navíc je pro Android a iOS zdarma.

Nechybí ale standardní mikrotransakce. Koupit 
si můžete nejen nejrůznější kosmetiku pro svého 
trenéra a  pokémony, ale také vylepšovače zvyšu-
jící úroveň předmětů pokémona a  jeho statistiky. 
To je poněkud nespravedlivé, totéž by se dalo říct 
i  o  kupování pokémonů a  rychlejším získáváním 
předmětů za peníze. Na druhou stranu, vylepšova-
če i pokémony lze získat i zdarma pouhým hraním, 
jen to trochu trvá.

Mrzí nás, že pro klasické zápasy 5v5 je určena 
pouze jedna mapa, zatímco rychlé pětiminutové 
zápasy 4v4 mají mapy dvě a 3v3 také jednu mapu. 
Rychlé zápasy jsou dobrou volbou, když nemáte to-
lik času, chcete si rychle zahrát a seznámit se s no-
vými divokými pokémony.

Kvitujeme podporu cross-play a  cross-save 
s Nintendem Switch. Pokud tuhle šikovnou konzoli 
máte, tak můžete pohodlně přecházet z mobilu na 
Switch a pokračovat se svými pokémony a odemče-
nými úrovněmi. A  jedno varování na závěr: hlav-
ně nehrajte Pokémon Unite před spaním. My jsme 
si několikrát řekli, že ještě jeden zápas a jdeme na 
kutě. Jak to dopadlo? Skončili jsme nad ránem…

postupem času sílí, využívá nové 
bojové dovednosti, a  dokonce 
může projít evolucí.

Koho si vybrat?
Každý pokémon má své silné 
a  slabé stránky. Před zápasem 
si zvolíte, za kterého pokémo-
na chcete hrát. Limitováni jste 
pouze tím, jaké příšerky máte 
odemčené. Je jich více než 20 
a  tvůrci mají v  plánu další po-
stupně přidávat. My jsme nejví-
ce času strávili s  legendárním 
Pikachu a  jeho elektrizujícími 
útoky. Když budete šikovní, Pika-
chu během zápasu projde evolucí 
a  stane se z  něj ještě nebezpeč-
nější Raichu.

Špatní nejsou ani jiní poké-
moni. V  Pokémon Unite nemají 
příšerky elementární slabiny 
jako v  hlavních hrách této po-
pulární značky. Místo toho jsou 
rozděleni do kategorií zahrnující 
útočení, obranu nebo podporu. Je 
tak dobré dbát na to, aby paleta 
pokémonů v  pětičlenném týmu 
byla co nejpestřejší. Každý hráč 
před zápasem vidí, jakého poké-
mona si kdo vybral.

Pokémoni mají unikátní sta-
tistiky, stromy dovedností a spe-
ciální pohyby, které je od sebe 
odlišují. Takhle to ostatně fun-
govalo i  v  legendárních animo-
vaných seriálech. Co ale v Poké-
mon Unite chybí, to jsou taktické  
(ne)výhody vůči některým ty- 
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TIPY A TRIKY 
PRO ZAČÁTEČNÍKY

• V prvních zápasech doporučujeme 
vybírat pokémony útočící z dálky. 
S takzvaným Ranger typem lze bez-
pečně utéct, když vám klesne zdraví. 
Vyberte si jednoho z těchto: Pikachu, 
Cinderace, Alolan Ninetales, Eldegoss, 
Absol nebo Snorlax.

• Po absolvování všech fází tutoriálu, do-
statečném seznámení se hrou a výbě-
rem dalšího pokémona doporučujeme 
zvolit jednice s obtížností Novice. Ti 
nabízejí přímočařejší styl hraní.

• Před každou bitvou je vhodné zkontro-
lovat dostupné výzvy v sekci Beginner 
Challenges. Jejich plněním získáte 
dodatečné odměny. V začátcích je to 
měna, módní doplňky a pokémoni 
zdarma. Nezapomeňte také číst e-maily 
ve hře.

• Na začátku každé bitvy se vydejte horní 
nebo doplní cestou, oblast džungle je 
o něco nebezpečnější. Zároveň ale platí, 
že by všichni z týmu neměli jít stejnou 
cestou. Takový postup není efektivní.

• Squads fungují jako skupiny podobné 
cechu. Můžete hrát s lidmi, kteří odpo-
vídají vašemu hernímu stylu, stejně tak 
s kamarády. Stačí do Squads pozvat 
trenéry, kterým důvěřujete.

• Nezaměřujte se na poražení pokémona 
ovládaného hráčem. Divocí pokémoni 
jsou jednodušší a odměnou vám bude 
více zkušenostních bodů pro rychlej-
ší zvyšování úrovně a vývoje vašeho 
pokémona.

• Sledujte počet nasbírané energie Aeos, 
nebojte se ustoupit, vyléčit se a poté 
se znovu zapojit do bitvy. V nejhorším 
případě se můžete rychle přesunout na 
základnu. Mějte však na paměti, že při 
teleportaci jste zranitelní.

• Využívejte Super Jump Pad. Tyto ská-
kací rampy se objeví u vaší základny 
v druhé polovině (desetiminutového) 
zápasu. Jsou vhodné k rychlému ná-
vratu do boje. V určitých částech arény 
můžete narazit i na menší skákací ram-
py, které využijete pro rychlejší pohyb 
po aréně.

• Až dostáhnete požadované úrovně, ode-
mknou se vám užitečné předměty do 
bitev. Tzv. Battle Items si nezapomeňte 
přidávat do svého arzenálu, abyste 
získali užitečné výhody.

SEZNAMTE SE 
S ROLEMI POKÉMONŮ

•  Attacker způsobuje těžké poškození.
•  Speedster je vysoce mobilní a vyniká 

v rychlých útocích a skórování.
• Defender je skvělý při ochraně spojenců 

a bránění protivníkům.
• Supporter uzdravuje spojence.
• All-Rounder je univerzálem s vyvá-

ženým útokem a vytrvalostí. Ten je 
nevhodnější pro začátečníky.

POKÉMON UNITE JE ZDARMA, 
ALE MŮŽETE SI PŘILEPŠIT 

NÁKUPY NOVÝCH POKÉMONŮ 
A URYCHLOVAČŮ. TYTO 

MIKROTRANSAKCE LZE HRADIT 
PLATBOU PŘES OPERÁTORA 

T-MOBILE. OBEJDETE SE TAK 
BEZ PLATEBNÍ KARTY.

Kupovat si můžete 
i různé oblečky. Jak se 
vám líbí třeba Kapitán 
Charizard?

Ovládání hry 
je příjemné 
jednoduché, 
takže si 
nezlámete 
prsty.
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GASTROMAPA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Dá se někde v okolí 
dobře najíst? Zeptejte 

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

PALEOSNADNO
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Vyhýbáte se lepku, 
sacharidům nebo třeba 

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

TASTY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Kuchařka pro uspě-
chanou dobu. Recepty 

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

VÍŠ CO KUPUJEŠ?
Android (zdarma)

Kdo má čas na luštění 
miniaturních písmenek 

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

FOODGROOT
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Foodgroot hlídá kvalitu 
potravin. V potaz přitom 

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

TOP APLIKACE
Android (zdarma)

Denně aktualizovaný 
katalog těch nejzají-

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

DOBRÝ ANDĚL 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Díky aplikaci Dobrý 
anděl se dozvíte, kam 

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

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

Nejpopulárnější strea-
movací hudební služba 

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

EDJING
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednoduchá aplikace 
na mixování hudby na 

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

DOUBLETWIST
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Přehrávač pro fajnšme-
kry, kteří požadují víc 

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

BEATS AND LOOPS
IOS (zdarma)
Android (zdarma)

Pravá ruka kytaristy. 
Nebo spíš noha? Přesně 

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

ADOBE SCAN
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikační skener doku-
mentů pracuje rychle, 

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

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

Duolingo je naše 
oblíbená aplikace! 

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

SNIP
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Snip je vaší tajnou 
zbraní v souboji 

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

DROPS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Drops představuje ta-
kový doplněk Duolinga 

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

TINYCARDS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Známé kartičky pro 
učení cizích slovíček. 

S Tinycards se ale nemusíte 
memorovat jen anglinu nebo 
němčinu, v nabídce jsou 
desítky tisíc tematických 
karetních balíčků z mnoha 
různých předmětů.

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. 

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.

FILMTORO
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Když nevíte, jaký film 
nebo seriál si pustit, 

doporučujeme nakouknout 
do FilmToro. Apka obsahuje 
rozsáhlou databázi s hodno-
cením i informacemi včetně 
toho, kde si daný film můžete 
půjčit.

POCKET
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Pokud nemáte čas si 
něco přečíst na svém 

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

MEDIUM
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Medium je zástupce tzv. 
sociální žurnalistiky. 

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

HEARTHSTONE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Jednou z dlouhodo-
bě nejúspěšnějších 

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

CLASH ROYALE
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Malá aréna, na každé 
straně po jednom hráči 

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

DROP7 BY ZYNGA
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Skvělá hra s číslíčky, 
kde musíte koumat 

podobně jako v Tetrisu, aby 
vám kolečka nepřerostla až 
do stropu. Ovšem netlačí vás 
čas, i proto na rafinovaném 
systému milovníci numeric-
kých her snadno ujedou.  

PRODUKTIVITA VZDĚLÁNÍ ZDRAVÝ STYL FOTO VIDEO INFORMACE HERNÍ 
EVERGREENY 

JÍDLO ČESKÉ 
APLIKACE

HUDBA

SMASHING FOUR
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Geewa se proslavila 
svým kulečníkem, který 

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

LIVESPORT
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Populární česká apka 
sleduje přes 30 sportů. 

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

WARFRIENDS
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Originální česká střílečka. 
Nebo bychom měli říci 

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

TODOIST
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Úkolovník, ve kte-
rém si zorganizujete 

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

DISK GOOGLE 
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Čím dál praktičtější 
internetové úložiště na 

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

MICROSOFT OUTLOOK
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

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

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

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

WP (zdarma)
Díky aplikaci Můj 

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

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). 

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.

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)

Poznámkový bloček od 
Firefoxu těží z masiv-

ního rozšíření internetového 
prohlížeče. Notes využívá 
browser ke sdílení poznámek 
mezi mobilem a počítačem. 
Co si naťukáte na PC, máte 
v mobilu – a naopak. 

CLIP CLOUD
Android (zdarma)

Jednoduchý, ovšem 
nesmírně praktický 

nástroj. Clip Cloud umí Ctrl 
+ C a Ctr + V mezi počítačem 
a mobilem. Prostě: co na 
mobilu zkopírujete, to můžete 
na PC vložit. Samozřejmě to 
funguje i naopak. 

MICROSOFT TO-DO
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. 

KUDY Z NUDY
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Aplikace plná tipů na 
výlet. Vyberete si den, 

oblast nebo vzdálenost, typ 
zábavy a pak už si stačí jen 
projít seznam, který vám 
apka nabídne. 

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. 

KASPERSKY
Android (zdarma)

Viry řádí i na mobilech. 
Nebezpečí číhá na 

webu, v e-mailu i v aplika-
cích. Antivirus Kaspersky 
vás před „havětí“ z internetu 
ochrání. Skvělou funkcí je 
také trezor na aplikace. Apku 
spustíte jen s heslem.

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.

ČESKÝ FLORBAL
IOS (zdarma) 
Android (zdarma)

Naprostá povinnost 
pro všechny hráče 

a fanoušky florbalu. Nejenže 
tu najdete přehled všech lig, 
týmů a hráčů v ČR, ale apli-
kace také mapuje Mistrovství 
světa. Najdete tu zpravo-
dajství, statistiky i přenosy 
zápasů.

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. 

MNML SCREEN RECORDER
Android (zdarma)

Tak minimalistická 
aplikace, že vývojáři 

dokonce vypustili samohlás-
ky z jejího názvu! K čemu 
slouží? K nahrávání displeje 
mobilu (například mobil-
ní hry). Najdete v ní jen to 
podstatné a nic navíc. Ani 
reklamy.  

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-Mobile. Návod, jak postupovat, najdete na 
další stránce. Více o m-platbách na stranách 
28 a 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLATBY NA XBOXU

PODROBNĚJŠÍ 
INFORMACE 

A VIDEO-NÁVOD 
NAJDETE NA 

APPLIKACE.CZ
/BEZPECNAPLATBA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I DOBRÉHO PRODEJCE. 
A PAK UŽ SE BUDETE 

JEN SPOKOJENĚ 
USMÍVAT!

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

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

applikace.cz/bezpecnaplatba



1 GB

Volání

Dobijte si předplacenou kartu od T-Mobilu třeba 
za 300 Kč a my vám k tomu vždy dáme 1 GB mobilních 
dat a volání na čísla značky T-Mobile zdarma.

Užívejte si 
odměny za dobití

Od 1. 11. do 31. 12. 2021 

máte tuto odměnu 

za dobití již od 250 Kč

Data a volání zdarma si lze vyzvednout do 7 dnů po dobití v aplikaci 
Můj T-Mobile a platí 30 dnů od vyzvednutí. Více na www.t-mobile.cz
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