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EDITORIAL 

Vážené hráčky, vážení hráči, 
zdravím vás u nového vydání 
Gamers Generation.

Konec herního roku 2022 se 
pomalými krůčky blíží, přesto 
se však můžeme těšit ještě 
na řadu skvělých titulů. Není 
žádným tajemstvím, že nej-
větším lákadlem listopadu se 
bezpochyby stává God of War 
Ragnarök. A musím přiznat, 
že i my v redakci jsme pod-
lehli. Tento měsíc si však na 
své přijdou i fanoušci hororu, 
jelikož pro ně si vývojáři ze 
Supermassive Games připra-
vili pokračování antologie 
The Dark Pictures s názvem 
The Devil in Me.
    Fanoušci sportu si najdou 
to své ve Football Manager 
2023 a koncem měsíce se po-
dívá i na divoký západ, kde 
nefigurují bandité a šerifové, 
ale upíři a další monstra.

Přeji mnoho herních úspěchů 
a uvidíme se opět za mě-
síc, Váš šéfredaktor Michal 
Fortyn

Společnost Philips představila no-
vou produktovou řadu značky Ev-
nia, která bude nabízet špičkové 
luxusní monitory a příslušenství 
jak pro příležitostné hráče, tak i 
pro vášnivé hráče do jejich vymaz-
lených počítačových sestav.

Philips Evnia

Společnost Philips v monitorech 
značky Evnia bude kombinovat ty 
nejnovější technologie jako OLED, 
QD-OLED a MiniLED panely s 
technologií osvětlení Ambiglow, 
která má podobný efekt jako Am-
bilight v televizorech Philips. Dále 
monitory doplní myši, klávesnice 
a sluchátka. Značka Evnia nabídne 
tři základní produktové řady, prv-
ní řada 3000 pro ty nejdostupnější, 
druhá řada 5000 pro většinu zá-
jemců a třetí řada 7000 a 8000 pro 
ty nejnáročnější. Momentálně se 
představily produkty v charakteris-
tickém bílém provedení z řady 7000 
i 8000 a bezdrátové příslušenství. 
Monitor z řady 5000 jsme prozatím 
viděli jen v připravované, nefinální 
verzi a produkty z řady 3000 jsou 
zatím pouze jako myšlenka.

Philips Evnia monitory

Od prosince tohoto roku budou na 
trhu k mání nové monitory značky 
Evnia, jedním z nich kupříkladu 
bude zakřivený monitor o hmot-
nosti 10,35 kg s obnovovací frek-
vencí 165 Hz, 34 palcovou úhlo-
příčkou a s rozlišením UltraWide 
Quad HD 3440 x 1440 a HDR 1400 
nesoucí jméno Philips Ev-
nia 34M2C7600MV. Jeho 
doporučená koncová cena 
bude 50 691 Kč neboli 2 
069 €.

Philips Evnia 42M2N8900

Další produkt značky Evnia jmenu-
jící se Philips Evnia 42M2N8900 z 
řady 8000 se na trhu objeví začát-
kem příštího roku, přesněji v po-
lovině ledna. Půjde o 42 palcový, 
plochý OLED monitor, který se 
bude prodávat za 47 996 Kč, tedy v 
přepočtu za 1 959 €.

Listopad, předvánoční období, 
pro někoho oblíbený a pro něko-
ho neoblíbený měsíc, ale rozhod-
ně plný očekávaných her, na které 
se mnoho lidí těší!

3.11. WRC Generation
Ve WRC Generation od vývojářů 
ze studia Kylotonn, též známé jako 
KT Racing, se můžeme těšit na 165 
výjimečných rychlostních zkou-
šek, jenž budou zasazeny do 21 ra-
llye, na kterých vývojáři pracovali 
od WRC 5. Po novém roce se li-
cence na WRC přemístí do společ-

nosti Codemasters, kterou můžete 
znát díky videoherním sérii DiRT 
či F1. Hra bude dostupná od 3. 
listopadu na platformách PC, PS4, 
PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a 
později na Nintendo Switch.

8.11. Sonic Frontiers
Vstříc novému dobrodružství 
plné rychlosti, svobody a přírody 
se vydáme s mod-
rým ježkem So-
nicem v nové hře 
Sonic Frontiers.

Minecraft Legends se ukazuje v novém 
traileru Jaké hry vychází v tomto listopadu?

Minecraft Legends je další hrou 
z nám známého kostičkovaného 
světa. Vývojáři z Mojangu se po 
úspěchu ARPG hry Minecraft Dun-
geons rozhodli, že vytvoří další hru, 
která se zaměří na svět Minecraftu z 
trochu jiné perspektivy, než z jaké 
jej známe. Tentokrát nebudeme 
horlivě prozkoumávat jeskyně, ný-
brž taktizovat, jelikož na náš svět 
zaútočí armáda prasat.

Konkrétněji jsme se na to mohli po-
dívat v novém roztomilém traileru. 
Ten nám představil několik nových 

druhů monster a přiblížil jak sa-
motnou hru, tak její datum vydání. 
Vývojáři nám na konci traileru sdě-
lili, že hra vyjde na jaře roku 2023. 
Ve finále to znamená, že pomalu, 
ale jistě klepe na dveře. Přesnější 
informace nám tvůrci bohužel ne-
poskytli.
    Vypadá to, že přichází další skvě-
lá minecraftová hra, která působí 
tak, že by mohla 
předčít i jejího bra-
tříčka Minecraft 
Dungeons.
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Philips v Paříži představil novou herní značku Evnia, 
nabídne luxusní monitory i příslušenství

Výběr novinek z komunitního webu GAMERS GENERATION
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Red Dead Redemption, drsný ne-
bezpečný a hlavně divoký západ. 
Mnohými oblíbená hra, kterou si 
již bohužel nebudeme moci za-
hrát na platformách PlayStation 4 
a PlayStation 5.

Po více než šesti letech hra Red 
Dead Redemption opustila před-
platitelskou streamovací platformu 
PlayStation Now, která nyní spadá 
pod předplatitelskou službu PS Plus 
Premium. V tuto chvíli prozatím 
pro majitele těchto konzolí neexis-
tuje žádná jiná náhrada, tudíž si 

hru budou muset stáhnout po jiné 
platformě.
    Nejspíše jako jediná alternati-
va je nabídka od Microsoftu, kdy 
vám díky funkci zpětné kompa-
tibility bude verze pro Xbox 360 
fungovat i na zařízeních Xbox 
One a Xbox Series X/S. Dokon-
ce na konzolích Xbox Series X 
vám hra poběží v rozlišení 4K a 
ve zbylých zmíně-
ných variací Xbox 
hra poběží v rozli-
šení 1440p.
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Red Dead Redemption si na PS4 a PS5 
již nezahrajeme

Vývojáři z pražského studia SCS 
Software vytváří rozšíření mapy 
pro American Truck Simulator o 
celý Texas, tím pádem i o jeho vcel-
ku známý vesmírný průmysl.

V Texasu je mnoho těch nejmoder-
nějších, vývojových a testovacích ves-
mírných pracovišť všelijakých firem, 
dle informací, které známe by tento 
průmysl měl státu vynést až 11 miliard 
dolarů za rok, což pro nás jakožto ři-
diče kamionů bude znamenat mnoho.
    V Texasu budeme společně s dal-
šími kamionisty rozvážet zboží a sta-

vební materiál na probíhající výstav-
bu a provoz kosmodromu. Stejně 
tak bychom měli mít různé úkoly 
v Houstonu, kde je slavné vesmír-
né centrum, do něhož se sice jako 
řidiči kamionů nepodíváme, ovšem 
podle vývojářů i pouhá cesta kolem 
bude stát za to. Datum vydání toho-
to balíčku s celým Texasem proza-
tím vývojáři neoznámili, jediné, co 
známe, jsou obrázky 
věnované texaskému 
vesmírnému prů-
myslu.

American Truck Simulator se dočká 
texaského vesmírného průmyslu

Vývojáři ze studia Zima Software 
po vydání sedmého dílu Poldy 
obdrželi mnoho reakcí a žádostí 
o předělání Poldy 2 z roku 1999. 
Na tyto žádosti vývojáři nakonec 
kývli a na Hithitu spustili kam-
paň s cílem vybrat 600 000 Kč.

Kampaň na Hithitu

Vývojáři v čele s Petrem Svobo-
dou na Hithitu spustili začátkem 
září kampaň s cílem vybrat od 
fanoušků 600 tisíc korun. Během 
prvních dvou dní kampaně se vy-
brala požadovaná částka a finálně 

se vybralo přes trojnásobek z cíle, 
přesněji 1 825 131 Kč.
    Za část těchto peněz prý re-
master Poldy 2 dostane vylepšený 
vzhled, nové animace a zmoder-
nizovanou hudbu, ale údajně se 
díky těmto penězům dočkáme i 
Poldy 7 na mobily, Poldy 6 pro 
MacOS, vydání Poldy 3 na Stea-
mu a později i dalších dílů ze sé-
rie. Dále se prý autoři v budouc-
nu zaměří i na 
konzole, ohledně 
kterých jim mno-
ho hráčů píše.
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Na remaster Poldy 2 se vybraly necelé 
2 miliony korun českých

Sedmý ročník největšího mobil-
ního turnaje v Česku zná své šam-
piony. Těmi se na Samsung MČR 
Wild Rift stali hráči týmu Entropiq. 
V pražské Vodafone Areně si pak 
pro stříbro dokráčeli reprezentanti 
Ironic Outlaws a bronz si odnášejí 
GLORE.

Do historie MČR se zapsal Vladimír 
„Cekutka“ Mrkáček, který jako druhý 
hráč vyhrál MČR ve dvou různých ti-
tulech. Jeho tým si také odnáší největ-
ší část finanční odměny, která se letos 
vyšplhala na téměř 140 000 Kč.
    V oblíbené mobilní hře LoL: Wild 

Rift se proti sobě utkávají dva týmy po 
pěti hráčích, jejichž úkolem je dobýt 
hlavní budovu (takzvaný Nexus) své-
ho soupeře. Každý z hráčů se ujímá 
role jednoho unikátního šampiona a 
o vítězi rozhoduje kombinace strate-
gie, týmové komunikace a individu-
álních schopností.
    Téměř celou dekádu čekali diváci 
na tento unikání zápis do historie. 
V roce 2012 zvítězil Jan „Rikytan“ 
Kusák ve hře Star-
Craft 2 a o rok poz-
ději triumfoval v 
League of Legends.

Samsung MČR Wild Rift ovládli hráči 
Entropiq
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Předplatitelé služby PlayStation 
Plus Extra a Premium si od po-
loviny listopadu opět nezahrají 
několik oblíbených titulů, včetně 
Mafie.

Předplatitelskou službu od spo-
lečnosti Sony opět opustí několik 
oblíbených titulů, tentokrát mezi 
nimi je i několik dílů z řad Mafie. 
Odchod ani datum her, které opus-
tí předplatné PlayStation Plus Ex-
tra či PlayStation Plus Premium, 
prozatím oficiálně společností ne-
byl oznámen. Ovšem datum, kdy 

hra bude odstraněna z nabídky 
předplacených titulů, je uvedeno 
v kartách jednotlivých her. Hráči 
tudíž náročně sestavili seznam pěti 
titulů, jenž v listopadu službu 
opustí:
• Mafia: Definitive Edition
• Mafia II: Definitive Edition
• Mafia III: Definitive Edition
• MXGP 2021 — The Official 
Motocross Video-
game
• Ride 4
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PS Plus Extra a Premium opustí několik 
her

Připravovaná hororová hra jménem 
Choo-Choo Charles od vývojářů ze 
studia Two Star Games má oficiální 
datum vydání. V této first-person 
hororovce nás bude nahánět zvlášt-
ní tvor s tělem lokomotivy, velkýma 
pavoučíma nohama a děsivým obli-
čejem vražedného klauna.

Celou dobu hry budeme na tajem-
ném ostrově s jediným cílem — zni-
čit mašinu Charlese. K tomu budeme 
potřebovat získat dostatečně velkou 
palební sílu a změnit svou vlastní lo-
komotivu, s tím vším nám pomohou 

místní obyvatelé. Hra je inspirována 
knihou nesoucí název Charlie the 
Choo-Choo od autora Stephena Kin-
ga, jenž píše knihy, které mají dě-
tem přinášet noční můry.
    Hra původně měla vyjít už za-
čátkem tohoto roku, ovšem tvůrci 
to nakonec nestihli hned kvůli ně-
kolika důvodům, jedním z nich je 
například fakt, že vývojáři díky ná-
hle zvýšené popula-
ritě chtěli nabídnout 
trošičku větší zážitek 
ze hry.

Byl oznámen datum vydání hororovky 
Choo-Choo Charles!

Připravované Gotham Knights od 
vývojářů ze studia Warner Bros 
Games Montréal bude na konzo-
lích PlayStation 5 a Xbox Series 
X/S dostupné pouze v 30 FPS. Ne-
bude ani možnost volby mezi reži-
mem výkonu a kvality.

Tuto informaci společnost potvr-
dila na svém oficiálním Discordu. 
Důvodem tohoto rozhodnutí má 
být náročnost velkého otevřeného 
světa v kombinaci s kooperativním 
režimem, pouhé snížení rozlišení by 
dle vývojářů nestačilo. Podle Leeho 
Devonalda problémem je prý také  

nedostatečný výkon konzolí Xbox 
Series S — slabé GPU.
    Hra původně měla vyjít i na plat-
formách PS4 a Xbox One, ovšem z 
toho v průběhu vývoje vzešlo, nej-
spíše to je i správně, jelikož by 
to mohlo ještě více snížit kvalitu 
rozlišení.
    Dále víme, že by do hry měla 
dorazit aktualizace, která přinese 
kooperativní režim Heroic Assau-
lt až pro 4 hráče. 
Tento režim bude 
zvlášť, oddělen od 
hlavní kampaně.
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Očekávané Gotham Knights poběží 
pouze v 30 FPS

Hra od českých vývojářů ze studia 
SCS Software slavila 19. října 2022 
10 let od vydání. Studio děkuje celé 
jejich komunitě a slibuje, že hra 
bude i nadále dostávat zbrusu nový 
obsah.

Euro Truck Simulator 2 nejdříve vyšel 
jakožto DVD hra pro tehdejší počíta-
če, autoři od hry neočekávali nějaký 
velký úspěch, ovšem bylo tomu přes-
ně naopak. Během prvních pár dnů 
hra sklidila známky úspěchu a dostala 
se na první místo nejprodávanější hry 
ve Francii, Německu, Polsku a Velké 
Británii.

    I díky tomu 16. ledna 2013, tedy 
o několik měsíců později, měl Euro 
Truck Simulator 2 premiéru na 
Steamu, kde po chvíli také získal ti-
tul nejprodávanější hry. Za těchto 10 
let se prodalo přes 13 milionů kopií 
hry a přes 80 milionů kusů různých 
DLC na Steamu. Autoři nám k to-
muto výročí dávají možnost dostat 
jedinečnou odměnu, přesněji speci-
ální achievement do 
předem propojené-
ho profilu World of 
Trucks s Euro Truck 
Simulatorem 2.

Euro Truck Simulator 2 slaví 10. výročí
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Éra remaku přináší další titul. Ten 
je však velmi vítaný a očekávaný 
mnoha fanoušky nejen přímo do-
tyčné značky, ale i fanoušky horo-
rového žánru.

Od vydání legendární hry Silent Hill 
2 na PlayStation 2 uplynulo již neu-
věřitelných pár let. Tehdy hra ještě 
nedokázala plně zachytit atmosféru, 
které chtěli tvůrci dosáhnout. Přes-
to si hra získala velký počet fanouš-
ků. Konami se konečně rozhodlo a 
hra se dočká next-gen předělávky, 
která poběží v Unreal Engine 5.

    Samozřejmě se můžeme těšit na 
moderní bojové mechanismy, gra-
fiku a samozřejmě dojde k drob-
ným změnám v příběhu, jak už 
to u předělávek starších her bývá. 
Mechaniky systému PlayStation 
5, jako je Dual Sense a podpora 
nových ovladačů, budou plně 
spolupracovat s enginem a vytvo-
ří vynikající herní zážitek. Dou-
fáme, že fanoušci 
původní hry bu-
dou s novou verzí 
hry spokojeni.
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Silent Hill 2 Remake oficiálně oznámen

God of War Ragnarök je hra od 
Santa Monica Studio, která má již 
devátého listopadu vyjít na PS4 a 
PS5. Bohužel ji v poslední době 
trápí neustálé úniky záběrů z hra-
ní i velkých příběhových spoilerů. 
Sami vývojáři nás před uniklými 
záběry varují a tvrdí, že nám mo-
hou zkazit požitek z hraní.

Tento problém momentálně sužuje 
více her, například chystané GTA 
VI, v jehož případě za únikem stál 
sedmnáctiletý hacker z velké hacker-
ské organizace, který byl následně 

posazen za mříže. Tentokrát byl ale 
viníkem někdo úplně jiný. Dle ně-
kterých zdrojů za vše může konkrét-
ní obchod, který hráčům umožnil 
předčasné zakoupení fyzické kopie 
této hry. Pravděpodobnější ale je, 
že prameny pochází od recenzentů 
či firem, které herní kopii dostali 
přímo od Sony, které za studiem 
Santa Monica stojí.
    Pokud se chystáte 
hru hrát, měli byste 
si dát obzvlášťe vel-
ký pozor.

Na internet uniká velká kupa gameplay 
záběrů z God of War Ragnarök

Mount and Blade II: Bannerlord 
je pokračování kultovní klasic-
ké akční/strategické RPG, které 
bylo mnoho let ve vývoji. Pár 
dní nazpět však hra vystoupila z 
předběžného přístupu.

Mount and Blade je série akční 
strategických her, kde se ocitáme 
v kůži vlastně vytvořeného hrdiny 
a prožíváme strasti a slasti stře-
dověkého období. Obří rytířské 
bitvy a turnaje, pomáhání nebo-
hým vesničanům, lovení banditů 
a mnohé další aktivity nikdy ne-
nechají hráče v klidu. A po úspěš-

ném prvním díle na sebe pokra-
čování nenechalo dlouho čekat, 
jenže pokračování bylo dlouho 
v zajetí předběžného přístupu. 
25. října letošního roku se však 
ledy hnuly. Co nové pokračová-
ní přineslo?
    Druhý díl přinesl pár zásad-
ních změn, kterých se hráči 
dožadovali opravdu dlouho. 
Kromě grafických úprav a pře-
hlednějšího uži-
vatelského roz-
hraní přibylo i pár 
funkcí.
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Mount & Blade Bannerlord je dokončen

Jedno z očekávaných akčních RPG 
Atomic Heart se po velmi dlouhém 
vývoji konečně dočkalo data vydá-
ní. Jedná se o finální datum, nebo 
bude hra odložena?

Vývojáři na Atomic Heart pracují 
od roku 2017 a poslední fáze vývoje 
byla samozřejmě poznamenána eko-
nomickými a politickými problémy 
současné doby. Ruské herní studio 
Mundfish, které hru vyvíjí, se muse-
lo přestěhovat do jiné nejmenované 
země, aby mohlo pokračovat ve vý-
voji hry.
    Následným problémem bylo najít 

společnost, která by hru uvedla na trh 
jako vydavatel. Nakonec se hry ujala 
společnost Focus Entertainment a 
datum vydání je stanoveno na 21. 
února 2023. Trochu riskantní da-
tum, protože na začátku roku vy-
chází spousta očekávaných her, ale 
vývojáři pravděpodobně buď po-
čítají s tím, že hra bude odložena, 
nebo si věří v boji s konkurencí.
    Hra je v podstatě ve stylu Bio-
shocku a odehrává 
se v roce 1955 v So-
větském svazu.
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Atomic Heart zná datum vydání
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V roce 2020 oznámil Ubisoft ofi-
ciální remake Prince of Persia, ale 
od té doby si hra prošla vývojář-
ským peklem. Nyní by se situace 
mohla uklidnit.

Prince of Persia je série akčních 
skákaček, ze které později vzešla 
série Assassins Creed. Tahle série 
dopomohla Ubisoftu k jeho dnešní 
slávě, ale od roku 2010 jsem nedo-
stali žádný plnohodnotný titul. To 
se ale změnilo v roce 2020, kdy se 
oznámil remake prvního dílu The 
Sands of Time. Jenže remake se 
dostal do samotného vývojářského 

pekla, když původní studia Ubisoft 
Pune a Mumbai nesplnila hráčská 
očekávání. Ale co se stalo dál?
    V květnu letošního roku jsme 
dostali informaci, že se tvorba re-
maku se dostala do hlavního vývo-
jářského týmu Ubisoft Montréal. 
Což je sice dobrá zpráva, ale ve fi-
nále to znamená ještě delší dobu, 
kterou hra stráví ve vývoji. Poté 
následoval půlroční klid. Nedáv-
no vydali vývojáři 
oznámení, že hra 
se nachází stále ve 
vývoji.
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Prince of Persia Remake je stále 
ve vývoji

Během končícího 25. výročí studio 
Bethesda oznámilo, že Fallout 4 se 
dočká next-gen updatu.

Vývojáři v rámci oslav 25. výročí sé-
rie oznámili, že do Fallout 4 dorazí 
oficiální aktualizace pro nové ge-
nerace konzolí. Bethesda uvádí, že 
bezplatný next-gen update bude do-
stupný na konzole Xbox Seriex X/S 
a PlayStation 5 již v příštím roce. 
Aktualizace dorazí také na PC.
    Next-gen upgrade bude zahrnovat 
také režim výkonu pro vysoké sním-
kové frekvence, bonusový obsah 
Creation Club, opravu různých chyb 

a další režimy pro hraní ve 4K. Další 
informace dosud nebyly zveřejněny.

Novinky ve Fallout 76

S Halloweenem přišel i nový ob-
sah do Fallout 76. Hráči se tak 
mohli připravit na novou řadu 
výzev, kosmetických doplňků a 
položek zdarma. První odměna v 
rámci 25. výročí byla dostupná v 
Atomic shopu. Ča-
sově omezená akce 
skončila 8. listopa-
du.

Fallout 4 čeká oficiální next-gen 
upgrade

Zaklínač, mnohými známá a ob-
líbená hra, která vyšla už před 15 
lety, přesněji 26. října 2007, do-
stává ke svému výročí oznámení 
o remaku.

Polská společnost CD Projekt 
RED ke dni výročí prvního Zaklí-
nače oficiálně oznámila svou no-
vou hru. Bude se jednat o remake 
onoho Zaklínače, který samotné 
studio proslavil. Podle posledních 
informací by na remaku neměli 
pracovat přímo vývojáři ze stu-

dia CD Projekt, ale jiní z polské-
ho studia Fool‘s Theory. Možná si 
říkáte, že tím pádem hra nebude 
ono, ovšem v tomto studiu na-
lezneme hned několik veteránů, 
kteří dříve pracovali na vývo-
ji Zaklínače pod studiem CD 
Projekt RED. Začátkem měsíce 
společnost oznámila vývoj pěti 
nových Zaklínačů a mezi nimi 
byl projekt zvaný 
„Canis Majoris”, 
což je právě rema-
ke jedničky.
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Společnost CD Projekt RED  
oznámila remake prvního Zaklínače

Po dlouhém čekání se fanoušci Wo 
Longa dočkali data vydání. Pod-
le ukázky však nová hra podobná 
Souls již nebude jednoduchou zá-
ležitostí.

Pokud hru ještě neznáte, jedná se 
o akční RPG odehrávající se ve sta-
rověké Číně. Hra je dramatickým 
akčním příběhem vojáka milice. 
Nadpřirozené prvky smíchané s čín-
skými šermířskými souboji dodávají 
hře jedinečnou atmosféru v kombi-
naci se silným příběhem. Vývojáři 

hry slibují obtížnost a hratelnost po-
dobnou soubojům v Nioh, navíc si 
můžete vybrat mezi bojovými styly a 
zapojit do nich i magii.
    Se hrou je spojena možnost ob-
jednat si i Season Pass, který sa-
mozřejmě přímo předpokládá 
alespoň jedno příběhové rozšíření.
    Hra vychází 3. 3. 2023 a my 
pevně věříme, že se její vydání ne-
odloží. Hráči PS4 
mohou být klidní, 
protože hra vyjde i 
na tuto konzoli.

Wo Long: Fallen Dynasty již zná datum 
vydání
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Již několik měsíců víme, že čtvr-
tý díl Diabla vyjde v následujícím 
roce. Nyní se podle nedávného 
podcastu XboxEra zúžil datum 
vydání na duben. Jaké další infor-
mace tým odhalil?

Diablo 4 dorazí již v dubnu?

Nadcházející díl populární série 
Diablo byl oficiálně oznámen na 
rok 2023. V epizodě 133 podcastu 
XboxEra však diskutující prohlá-
sili, že čtvrtý díl by měl vyjít již v 
dubnu 2023.
    Blizzard údajně plánuje masivní 

marketingovou kampaň, která by 
měla začít na The Game Awards. 
Každoroční videoherní ceremoni-
ál udělování cen se má konat již ve 
čtvrtek 8. prosince v Los Angeles.
    Diablo IV by se v den oznáme-
ní mělo dočkat také předobjedná-
vek, speciálních odměn a různých 
sběratelských edic. Předobjed-
návky jistě umožní také možnost 
vstoupit do otevře-
né bety v prvním 
čtvrtletí příštího 
roku.
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Diablo 4 údajně dorazí již v dubnu 2023

Po dlouhých pěti letech vyšla 
bojová akce Bayonetta 3 od vý-
vojářů ze studia Platinum Ga-
mes.

Bayonetta 3 již dostupná na 
Nintendu

V roce 2017 studio Platinum Ga-
mes oznámilo vývoj hry Bayo-
netta 3. Nyní, po pěti letech, hra v 
hlavní roli s čarodějnicí Umbrou 
je k dostání na konzole Nintendo 
Switch.
    Ve třetím pokračování nám 
vývojáři slíbili vylepšení soubojo-

vého systému. Hlavní novinkou 
bude možnost vyvolávat velká 
monstra, která v předchozích dí-
lech byla součástí pouze finálních 
„zakončovaček“. To poskytne 
soubojům více taktických prvků. 
Dále se dočkáme také nových 
kombinací a RPG prvků, které 
obohatí už tak bohatý soubojový 
systém.
    Zároveň s vydá-
ním byl zveřejněný 
launch trailer.

Na Nintendo Switch vyšla Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare 
II sice oficiálně vychází až 28. 
října, příběhovou kampaň však 
můžete hrát již nyní.

Ti z vás, kteří si předobjednali 
digitální verzi očekávaného Mo-
dern Warfare II, mohou již nyní 
hrát příběhovou kampaň týden 
před datem vydání. Kampaň je 
dostupná na platformě Steam, 
Battle.net a na konzolích Xbox a 
PlayStation.
    První náznaky uvádí, že sa-

motné spuštění neproběhlo úpl-
ně na 100 %. Komunita napří-
klad hlásila, že na Steamu se 
často vyskytovala chyba s ode-
mykáním. Na konzolích Play-
Station 5 a 4 problémy hlášeny 
nebyly.
    Nový díl CoD: Modern War-
fare II vyšel již 28. října na 
PC a konzolích 
PlayStation 4, 5 a 
Xbox One a Se-
ries X/S.
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Life simulátory jsou sice dominan-
tou východu, ale i západní trh má 
pár ukázek. Série The Sims je ta nej-
známější a její 4. díl zažil nedávno 
zajímavou změnu.

The Sims je série life simulátor her, 
které nám dali možnost si vyzkoušet 
náš život snů. Simíci nám dali svět, 
ve kterém jsme se mohli seznamo-
vat, randit a zakládat rodiny. Bohužel 
poslední díl trpí jedním velkým pro-
blém zvaný DLC, za které dáme více, 
než za základní hru. Nyní udělali vý-

vojáři jeden vstřícný krok, který hráče 
celkem potěšil, protože základní hra 
The Sims 4 bude zdarma na všech 
platformách.
    To byla otázka, kterou jsme si 
pokládali všichni, když se tato in-
formace objevila. Na streamu: „Be-
hind The Sims Summit“ jsme se 
dozvěděli řadu novinek okolo této 
série. První byly 
informace ohledně 
aktualizací a dalšího 
placeného obsahu.
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The Sims 4 je zdarma ke stažení Kampaň Call of Duty: Modern Warfare II 
ke stažení
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Společnost LG Electronics ne-
dávno představila herní monitor 
48GQ900-B řady UltraGear, kte-
rý má 4K rozlišení, 48 palcovou 
obrazovku s obnovovací frek-
vencí 120Hz a odezvou 0,1 ms. Je 
opravdu velký a nabízí výbornou 
kvalitu obrazu.

Podle výrobce je 
monitor určený 
především k mo-
derním konzolím 
PlayStation 5 a 
Xbox Series X/S, 
jakožto náhrada 
za televizory. Mů-
žete jej samozřej-
mě připojit také 
k počítači, což 
ale asi nedává smysl, pokud byste 
měli sedět u stolu. Obrazovka má 
totiž úctyhodných 122 cm. Moni-
tor má široký stříbrný stojan, kte-
rý ačkoli je velký, není nadměrný 
vzhledem k displeji. Stojan nelze 
nastavit, ani pro náklon, což 
je normální pro monitory této 
velikosti. Standardní držák 
monitoru VESA není součástí 
dodávky, ale jsou podporovány 

držáky TV na zeď.
    Monitor má nativní rozlišení 
3840 × 2160 pixelů a antireflex-
ní povrch Anti-glare, který brání 
odleskům. Kontrastní poměr je 1 
500 000:1. K zobrazování používá 
technologii HDR10. Proti bolesti 

očí a únavě je k dispozici funkce 
Flicker-free omezující kmitání ob-
razu. Pro hráče je důležitá kompa-
tibilita s technologiemi Nvidia 
G-Sync a AMD FreeSync Pre-
mium. Fo
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Herní 4K OLED monitor LG UltraGear

Do AVERIA TECH LABU jsme do-
stali na vyzkoušení přenosný repro-
duktor CARNEO TwinDragon. Je 
odolný, pěkně zpracovaný, má vel-
mi dobrý zvuk. A to není všechno…

Co nás zaujalo po vybalení repro-
duktoru z krabice na první pohled, je 
velmi kvalitní zpracování. Reproduk-
tor má po stranách kovový kroužek, 
nemusíte se tedy bát, že by něco pra-
sklo nebo se zlomilo, pokud někde 
„cinknete“ hranou. Je celý vyroben v 
černé barvě, která je, jak známo, uni-
verzální, a hodí se tedy v podstatě do 
každého prostředí.
    Píšeme reproduktor, ale 
v podstatě se jedná o dva 
samostatné reproduktory. 
Ty spojíte přiložením/zacvaknutím 

k sobě a mírným otočením dopra-
va, čímž vznikne jeden reproduktor 
– válec, který je 20 cm dlouhý a má 
průměr 7,5 cm.
    TwinDragon je voděodolný a pra-
chuvzdorný dle specifikace IPX6.
    Připojení k zařízení probíhá au-
tomaticky, jednoduše a rychle. Při 
zapnutí reproduktoru spárujete za-
řízení a reproduktor, který se stane 
„hlavním“, a při zapnutí druhého 
reproduktoru se tento automaticky 
spáruje. Zapnutí a vynutí repro-
duktoru oznamují dvě různé zvu-
kové „skladby“.

Přenosný reproduktor CARNEO TwinDragon

Bezdrátový herní headset AOC 
GAMING GH401 nabízí hráčům 
větší svobodu pohybu během hra-
ní, pohodlí a odnímatelný mikro-
fon. Není to úplná novinka, ale v 
cenové relaci kolem 1200 korun se 
jedná o celkem slušný produkt.

Headset používá bezdrátovou tech-
nologii 2,4 GHz, která dosahuje 
do vzdálenosti asi 10 metrů. Když 
bezdrátové připojení nepotřebujete, 
nebo prostě jen nechcete, můžete 
jej připojit pomocí 3,5mm stereo-
fonního konektoru. Kabel je dlouhý 
2 metry a univerzálním audio ko-
nektorem vám umožňuje připojit 
se nejenom k jakékoli konzoli nebo 
počítači, ale také k telefonu, pokud 
byste chtěli hrát hry nebo poslou-
chat hudbu na cestách.
   Sluchátka AOC GAMING GH401 
jsou vybavena 50mm měniči z 
umělé kůže s polstrováním z pamě-
ťové pěny, které zajišťují pohodlné 
nošení, a nebudou tlačit ani při hra-
ní po dobu několika hodin. Mají 
posuvný hlavový most s kovovou 
výztuhou.
    Vestavěná baterie dokáže po-
skytovat zvuk po dobu 17 hodin 
při poloviční hlasitosti a lze ji na-

bíjet pomocí USB-C.
    Odnímatelný mikrofon má funk-
ci potlačení zvuku v pozadí. Mikro-
fon je všesměrový, což znamená, že 
zachytává zvukové vlny z jakéhokoli 
směru, takže vás bude vždy slyšet. 
Citlivost a frekvenční rozsah jsou 
nastaveny tak, aby byl zazname-
náván pouze váš hlas s maximální 
čistotou a ignorován jakýkoli hluk 

v pozadí. Fo
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Bezdrátový headset AOC GAMING GH401
Vyrazit jen tak na cesty a mít s sebou 
svoji nadupanou herní knihovnu. 
To je přání snad každého hráče, kte-
rý čas od času potřebuje strávit něja-
kou tu dobu mimo domov. Abyste se 
z podobných výhod mohli těšit, po-
třebujete samozřejmě kvalitní herní 
mašinu na cesty, ale neméně důleži-
tou součástí života kočovného hráče 
je také přenosný disk, který zaplníte 
herními tituly až po okraj. Společ-
nost SureFire nabízí rovnou čtyři 
zajímavé kousky pro hráče, kteří 
touží po kompaktnosti a pohodlí.

Herní disky SureFire Bunker sklou-
bí rychlost, pohodlí a kompatibilitu 
do jedné malé krabičky a nabídnou 
vám od 512GB až po 2TB kapacity 
úložiště. V případě běžného pevného 
disku jsou varianty 1TB a 2TB. Pokud 
radši sáhnete po SSD, nabídne vám 
SureFire 512GB, nebo 1TB. Je tak je-
nom na vás, kolik her chcete na svůj 
přenosný disk vlastně vmáčknout, ze 
strany výrobce zde rozhodně omeze-
ní nebudete. Nejen praktické, ale také 
stylové bude vaše úložiště 
díky elegantnímu designu 
s RGB podsvícením, který 
pyšně hlásí, že patří do ro-
diny SureFire.

    Na výběr máte z variant klasických 
pevných disků i SSD, které rozhodně 
ocení především majitelé nové gene-
race konzolí. Ta totiž právě z potenci-
álu SSD disků těží nejvíce. Běžný pev-
ný disk vám ovšem nabídne solidní 
rychlost čtení a zápisu pohybující se 
až kolem 140 MB/s, v případě SSD 
dosáhnete na čísla ještě o poznání 
vyšší.

Herní disky SureFire GX3 Gaming
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