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EDITORIAL 

Drazí hráči, drahé 
hráčky, vítám vás u 
lednového vydání!

Máme zde rok 2023. 
Letos si pro nás herní 
vývojáři z celého světa 
připravili opravdu bo-
hatou nadílku napříč 
všemi žánry. Jelikož je 
herních titulů opravdu 
velká řada, každý mě-
síc vás proto budeme 
usilovně informovat o 
tom nejzajímavějším 
a nejaktuálnějším. Ně-
které hry jsou dokonce 
ještě zahalené tajem-
stvím, které se odkryje 
právě v letošním roce. 
Proto nepředbíhejme a 
raději bych vám chtěl 
do nového roku popřát 
mnoho štěstí, zdraví, 
pohody a míru a mno-
ho propařených nocí. 

Se srdečným pozdra-
vem, váš šéfredaktor 
Michal Fortyn

Kupte si opuštěnou čerpací stanici a 
obnovte ji zpět do její originální slá-
vy. Renovujte, vylepšujte a rozšiřuj-
te nabízené služby, aby držely krok s 
požadavky vašich zákazníků. Takto 
se prezentuje hra pod názvem Gas 
Station Simulator. Je to opravdu 
tak? Nebo nám vývojáři slibují něco 
na hony vzdálené? Pojďme se na to 
společně podívat v této drobné, jak 
já říkám, Mini Recenzi.

Recenze Gas Station Simulator

Hra samotná začíná celkem příjem-
ným intrem, ve kterém jedete po nej-
známější cestě v Americe – možná i 
na světě – a tou je Route 66. Najednou 
jedete kolem opuštěné čerpací stani-
ce, která je na prodej, a než se nadě-
jete, prodáváte své luxusní auto a ku-
pujete čerpací stanici s názvem Dust 
Bowl. Díky tomu máte nyní na krku 
spoustu starostí a to především, jak 
vydělat peníze a přežít – v tom lepším 
případě dokonce jak zbohatnout. Pří-
běh samotný a to, jak jste do něj ho-
zení, není nic extra, ale je to lepší, než 
bodnutí do oka a hození do světa for-
mou většiny jiných simulátorů: „Na, 
tady máš čerpací stanici a starej se“.
     Hra vás vše naučí formou jedno-

duchého příběhu, kdy vám z počátku 
pomáhá „hodný strýček“, který se 
tváří, že to dělá proto, že patříte do 
rodiny, ale jak už to tak bývá, tak se 
z něj později vyklube někdo, kdo na 
vás chce pořádně vydělat a samozřej-
mě si nechá vše velmi dobře zaplatit. 
Vaše první dluhy jsou tedy na světě, a 
vy, pokud nechcete přijít o svůj holý a 
bídný život, tak je musíte platit.
    Na začátku, tak jak to chodí v ka-
ždém podnikání, si musíte vše prac-
ně vybudovat a život samotný vám 
nic jen tak nedaruje. Začínáte tím, 

že uklízíte stoletou špínu a spoušť, 
kterou zub času na čerpací stanici 
napáchal, takže uklízíte odpadky a 
harampádí, odhazujete zavazející pí-
sek, zametáte nejen podlahu, natí-
ráte zdi, nakupujete regály a zboží, 
a to vše během běžného provozu, 
kdy z počátku především tankujete 
benzín zákazníkům, ale k tomu se 
později přidá i prodej 
zboží, oprava a nátěr 
aut, mytí aut a spous-
ta dalšího.

Kingdom Come patří mezi mezi 
nejúspěšnější české videohry v 
historii. Hře ale chyběl dlouho 
žádaný český dabing. Podle po-
sledních informací se situace 
brzy změní.

Warhorse studio patří v současné 
době k jedním z největších čes-
kých studií, které aktivně vyvíjí 
AAA tituly. Studio pod vedením 
Daniela Vávry vydalo v roce 2018 
velmi úspěšné středověké RPG 
Kingdom Come Deliverence, kte-
ré mělo velký úspěch jak u nás, tak 
i v zahraničí. Jenže hra měla u čes-

ké komunity jeden vroubek, a tím 
byla absence českého dabingu. 
Avšak našlo se několik nadšenců, 
které toto dlouhodobé přání 
českých hráčů splní. Na dabin-
gu jako takovém se začalo pra-
covat ke konci roku 2020, kdy 
se do tohoto nelehkého úkolu 
pustila parta nadšenců. Jenže 
po obřím boomu na sociální sí-
tích se k tomuto projektu připo-
jila velká jména 
známých herců a 
dabérů z českých 
luhů a hájů.

Google Stadia ukončí v lednu provoz Český dabing dorazí do Kingdom Come

Nový rok začíná malou připo-
mínkou pro všechny předplatitele 
služby Google Stadia. Služba bude 
ukončena v polovině tohoto měsí-
ce.

Google Stadia a její neúspěch v soutěži

Společnost Google vrátí peníze za 
hardware, který byl oficiálně zakou-
pen v obchodě Google. Samozřejmě 
se myslelo i na vrácení peněz před-
platitelům služby Stadia Pro a také 
lidem, kteří si zakoupili digitální ob-
sah prostřednictvím obchodu Stadia. 
Všichni, kteří investovali své finance 

do výše uvedených položek, mohou 
očekávat jejich vrácení.
    Viceprezident a generální ředitel 
společnosti Stadia Phil Harrison 
se k celé situaci vyjádřil na svém 
blogu: „Přestože byl přístup spo-
lečnosti Stadia ke streamování her 
spotřebitelům postaven na silném 
technologickém základu, nezískal 
si u uživatelů takovou oblibu, jakou 
jsme očekávali, a proto jsme učinili 
obtížné rozhodnutí 
začít naši službu 
Stadia streamovat 
ukončit.“
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Staňte se majitelem čerpací stanice a začněte vydělávat!

Výběr novinek z komunitního webu GAMERS GENERATION
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Stejně jako na konci každého mě-
síce nabízí společnost Sony před-
platitelům služby PlayStation Plus 
několik her „zdarma“.

Hlavní hvězdou příštího předplatné-
ho bude samozřejmě hra Star Wars 
Jedi: Fallen Order. Přidáním tohoto 
dílu chce Sony pravděpodobně při-
pomenout tento díl kvůli chystané-
mu pokračování a chce, aby si ho 
zahrálo co nejvíce hráčů. Předplatné 
bude zahrnovat verze pro PS4 i PS5. 
Dalšími hrami budou Axiom Verge 
2 ve verzích pro PS4/PS5 a nechval-
ně známý Fallout 76. Může Fallout 

díky předplatnému stále přilákat 
nové hráče?
    Samozřejmě ti každý měsíc při-
pomínáme nové hry přidané do 
katalogu her PlayStation Plus. Za 
sebe mohu říct, že všem doporu-
čuji Mortal Shell vyzkoušet. Elden 
Ring loni vládl hernímu průmys-
lu, což dokazuje zisk ocenění v ně-
kolika kategoriích. Pokud má ně-
kdo zájem vyzkoušet hru o něco 
menšího studia 
podobnou Souls, 
rozhodně doporu-
čuji dát hře šanci.
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PlayStation Plus hry na leden

Měsíc po vydání jedné z nejú-
spěšnějších her roku se fanoušci 
dočkají první velké aktualizace 
hry Elden RIng.

Nová výzva v Elden Ringu je na 
obzoru

Aktualizace nese název Colosse-
um. Jedná se o arénu PvP (Player 
vs Player), ve které budete moci 
bojovat s hráči proti svým sou-
peřům. Aktualizace je zdarma a 
přinese novou arénu určenou vý-
hradně pro souboje hráčů proti 
hráčům. Všichni účastníci budou 

moci používat plnou sílu svého 
vybavení, včetně vyvolávání a 
kouzel. Odvážíte se vyzvat ostat-
ní hráče, aby se s vámi utkali v 
PVP aréně?
    Stále však čekáme na ozná-
mení možného příběhového 
rozšíření pro základní hru. 
Teoreticky bude na The Game 
Awards oznámeno něco nové-
ho. Aktualizace Colosseum je 
všem hráčům k 
dispozici ke sta-
žení zdarma od 
7. prosince 2022.

Elden Ring přichází s PvP

Vývojáři hry Forspoken se roz-
hodli nabídnout bezplatnou de-
moverzi své hry k vyzkoušení. 
Fanoušci chystané herní ukázky se 
dělí na dva tábory.

Demoverzi si můžete na PS5 stáh-
nout zdarma zhruba na následující 
den. Na začátku samozřejmě dosta-
nete tutoriál s ovládáním a drobný-
mi radami, jak hru zvládnout.
    Někteří lidé již využili příleži-
tosti vyzkoušet si Forspoken a byli 
velmi nadšeni. Dokonce se mluví o 
nejlepší ukázce vůbec. Říkají, že se 
jim hra opravdu líbí a že si ji určitě 
objednají na základě hraní dema. 

Reddit samotné hry je v součas-
né době plný rad hráčů ohledně 
boje a pohybu, takže hra je stále 
ve fázi zkoumání efektivní hra-
telnosti. Je dobré vidět, že se hrá-
či skutečně zajímají o fungování 
hry ještě před jejím oficiálním 
vydáním.
    Na druhou stranu máme ko-
munitu lidí, kteří měli z demo-
verze přesně opačný pocit. Jsou 
velmi rádi, že si ji zahráli před 
koupí hry a nemu-
seli přijít o peníze 
nebo alespoň o čas 
při vracení hry.
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Forspoken demo je venku

Vývojáři z polského studia Son-
ka vydali první oficiální trailer 
na již vyvíjenou survival horo-
rovku Holstin, obleče pixel-arto-
vou grafiku s novými moderními 
prvky.

Hra se má odehrávat v listopadu 
roku 1922 v malém osamoceném 
polském městě Jeziorne-Kolonia, 
ve kterém záhadně zmizí přítel 
hlavního hrdiny Bartek, a naším 
cílem bude zjistit, jak se vlastně 
dostal do města a proč zmizel. Dle 
autorů je ale hned od začátku s 
místem něco špatně, budovy, lidé 
i příroda se totiž rozpadají zevnitř.

    A jelikož k našemu vyšetřování 
budeme místní obyvatele s rozdíl-
ným způsobem myšlení potřebo-
vat, tak budeme muset přistoupit 
na jejich představy a myšlení.
    Po grafické stránce Holstin 
obleče pixel-artovou grafiku, 
která je doplněná nasvícenou a 
volnou kamerou. Datum vydání 
nám prozatím není znám, ale již 
v lednu se dočkáme dema. Hra 
nabídne anglický i polský dabing 
pro platformy PC 
a neupřesněné 
konzole.

Byla oznámena survival hororovka Holstin
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Ubisoft si většinu svých her distri-
buuje na svém vlastním launcheru 
Uplay, ale postupnými kroky při-
dává svoje hry i na další platformy.

Uplay (nově Ubisoft Connect) je 
jediná online platforma, kde si 
můžete koupit veškeré hry od fran-
couzského studia Ubisoft. Tedy až 
donedávna, kdy se postupně jejich 
velké tituly přesouvají pomalý-
mi krůčky na Steam. Zatím zde 
můžeme najít poslední Assassin’s 
Creed Valhalla, Immortals Fenyx 
Rising nebo Watch Dogs Legion. 

A už následující měsíc s k nim při-
dají další zajímavé tituly.
    Jako první se na Steam podí-
vá pokračování úspěšné loot and 
shot akce Tom Clancy’s The 
Division 2. V té se v roli spe-
ciálního agenta přesuneme ze 
zimního New Yorku do hlav-
ního město Spojených států 
Washingtonu DC, kde budeme 
pomáhat místním 
obyvatelům s ne-
bezpečnými gan-
gy a žoldáky.
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Na Steam dorazí další hry od Ubisoftu

Někteří říkají, že se poslední 
díl z videoherní série Worms 
příliš nepovedl, jiní zase tvrdí 
opak a třetí skupinka žádnou 
z her této videoherní série ne-
hrály. Aktuálně ale nastal ten 
čas.

Worms Revolution Gold Edi-
tion

Momentálně je totiž oblíbená 
hra Worms Revolution Gold 
Edition plná červíků v hlavní 
roli plně zdarma. Titul si mů-

žeme už teď vyzvednout na 
stránkách digitálního obcho-
du GOG. Své Gold Edition 
označení má hra z důvodu 
přidaného obsahu za všechny 
ty roky. Hře dokonce nechy-
bí ani editor úrovní, kde si 
můžeme vygenerovat vlastní 
mapu či AI protivníci.
    Hru si můžeme zdarma 
vyzvednout na 
stránkách digi-
tálního obchodu 
GOG.

Tradiční tahová klasika je zdarma

Na základě žádostí mnoha fa-
noušků přichází do hry režim 
New Game Plus. Hráči si budou 
moci God of War Ragnarök užít 
ještě jednou s dalšími bonusy.

Zdá se, že vývojáři hry God of 
War postupují úplně stejně jako v 
předchozím díle. Tehdy byl režim 
New Game Plus přidán později po 
vydání hry a umožnil hráčům za-
hrát si hru ještě jednou se všemi 
dostupnými vylepšeními. V přípa-
dě nejnovějšího dílu hry Ragnarök 
se fanoušci mohou těšit na úplně 

stejný herní režim.
    Vydání je naplánováno na jaro 
2023. Je to ideální příležitost, 
jak si hru ještě jednou užít a te-
oreticky si vyzkoušet své herní 
schopnosti s využitím nejvyšší 
obtížnosti, kterou hra nabízí. 
Za hraní hry na nejvyšší úrovni 
bude pravděpodobně přidána 
odměna v podobě štítu, jako 
tomu bylo napří-
klad v GoW 2018, 
nebo nové vizuál-
ní varianty zbraně.
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God of War Ragnarök obdrží režim 
New Game Plus

Just Dance je dnes mezi hráči zná-
má jako série tanečních párty her 
od francouzského Ubisoftu, která 
vychází rok co rok. Ale co si pro 
nás připravil letošní ročník?

I když jsou hry pro jednoho hráče 
zábavné, občas zatoužíme si zahrát 
něco s přáteli. A proto v roce 2009 
francouzská společnost Ubisoft vy-
dala malou hříčku na Nintendo Wii 
jménem Just Dance. A od té doby 
si každý rok užíváme nový ročník 
této taneční párty hry. S tím se pojí 
nově aktualizované choreografie, ve 

kterých můžeme vyzvat své přátele 
a ukázat, kdo je králem parketu. Co 
přináší nový ročník?
    Nový ročník přináší předělané 
menu, které připomíná streamo-
vací platformy. Vývojáři chtějí 
letošní ročník spíše přiblížit více 
jako službu než jako samotnou 
hru, kde si užijete zábavu. A to jak 
sami, tak s přáteli a 
lidmi z celého svě-
ta, a přitom si zá-
bavně zacvičíte.

Na co se připravit v Just Dance 2023
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Sifu je velmi populární akční mlá-
tička, jejíž obtížnost se vyrovná 
hrám ze souls série. Hra byla dlou-
ho exkluzivní na Epicu a PlayStati-
onu. Tedy až doteď. 

Sifu se brzy podívá na Xbox a Steam. 
Sifu je indie hříčka, která vyšla začát-
kem letošního roku a získala si srdce 
mnoha hráčů. Akční mlátička uká-
zala, že i malé studio dokáže velké 
zázraky. Úrovně detailů nacházející 
se ve hře jsou neuvěřitelné a mnozí 
experti na bojová umění žasli, jak 
dobře jsou jednotlivé animace přes-

né. Za pár měsíců už Sifu bude do-
stupná na všech platformách.

Kdy se dočkáme?

V listopadu tohoto roku se Sifu 
dočkal své verze pro konzole Nin-
tenda. Majitelé konzole Xbox se 
hry dočkají již v březnu následují-
cího roku. Ale to není jediná plat-
forma, na kterou 
se hra podívá. Na 
Steam dorazí ně-
kdy v roce 2023.
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Sifu zavítá na Steam a konzole Xbox

Blizzard na včerejší události The 
Game Awards odhalil datum vy-
dání Diablo IV spolu s novým ci-
nematic trailerem. Kdy se můžeme 
těšit?

Diablo IV vyjde v půlce příštího 
roku

Herní studio Blizzard nedávno na 
„herních Oscarech“ zveřejnilo nový 
pohlcující filmový trailer plný pekel-
ných stvoření a bitvy mezi dobrem a 
zlem. Na konci traileru tak byl ozná-
men oficiální datum vydání, který je 

stanoven na 6. června 2023.
    Blizzard v rámci akce spustil také 
předobjednávky lákající na tři ver-
ze. Základní edice vyjde na 69,99 
EUR (zhruba 1700 CZK). V nabíd-
ce je také Digital Deluxe Edition s 
cenovkou 89,99 EUR (zhruba 2186 
CZK) a nejvyšší Ultimate edice za 
99,99 EUR (zhruba 2430 CZK).
    Diablo IV dorazí 
již 6. 6. 2023 na PC 
a konzole PlayStati-
on 4/5 a Xbox One a 
Series X/S.

Diablo IV má oficiální datum vydání

Snad každý někdy slyšel o Bat-
manovi, nebo alespoň o Gotham 
City, kterému je netopýří muž 
ochráncem. Nyní je jeden titul s 
Batmanem v hlavní roli zdarma.

Titul s názvem Batman – Rogue 
City je novinkou, ve které je v 
hlavní roli samotný Batman. V 
těle Temného rytíře se vydáme do 
ulic drsného Gothamu, abysme 
potrestali třicet jedinečných 
bossů, kterým přišlo jako dobrý 
nápad stavit se proti zákonu a 

vyvolat ve městě chaos. Těšit se 
můžeme na mnohými oblíbený 
souboj s Riddlerem, Mr. Free-
zem, Jokerem a dalšími krimi-
nálníky gothamského podsvětí.
    Na boj proti nim budeme 
moct kromě batmanových vy-
chytávek využít také jeho černý 
Batmobil. Hru si lze zcela zdar-
ma stáhnout na 
stránkách Mod 
DB.
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Titul s Batmanem v hlavní roli 
je aktuálně zdarma

Většina z nás si někdy hrála na Bořka 
stavitele nebo jinou budovatelskou 
postavu, a pokud ne, tak je ten pravý 
čas si to zkusit! Česká hra Captain of 
Industry totiž obdržela velký zásad-
ní update přinášející vícero jak sto 
novinek.

Tato hra od českých vývojářů ze stu-
dia MaFi Games, stejně jako mnoho 
jiných, je teprve v bodu předběžné-
ho přístupu, během kterého dojde k 
doupravení nesrovnalostí a předběh-
nutí ostatní stavitelské konkurence. 

Momentálně strategie obdržela velký 
update s číslováním 0.4.13, který při-
nesl zcela novou mapu Insula mortis, 
po kterých je velký zájem, než bude 
dostupný chystaný editor pro mapy. 
Pokud budete úplně novým hráčem, 
tak můžete očekávat úplně novou 
verzi tutoriálu, který by vás měl lépe 
zaučit do hraní celé hry. Jaké všech-
ny další novinky byly 
přidány, naleznete 
na oficiálních strán-
kách hry.
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Česká budovatelská strategie Captain 
of Industry obdržela zásadní update
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V herním světě je už běžné, že vel-
ké společnosti navazují spolupráci 
s velkými značkami. Nejnovější 
událostí se stává spolupráce mezi 
Xboxem a Riot Games.

Ne tohle není vtip. Riot Games na-
vazují spolupráci s gigantem na poli 
softwaru Microsoftem, především s 
jeho herní divizí Xbox. V čem ale 
tato spolupráce spočívá? Jedná se o 
další propagaci Game Passu, před-
platitelské služby pro PC a Xbox 
hráče. Hráči nově získají řadu výhod 
do všech free to play titulů od Riot 
Games. Ty získáte propojením Riot 

Games a Xbox účtu. O jaké výhody 
se však jedná?

League of Legends
U „Lolka“ je to velký bonus zejména 
pro začínající hráče. Propojením 
účtů totiž získají všechny dostupné 
šampiony, kterých se ve hře nachází 
více jak 160 a zároveň obdrží nové 
hned v den vydání. Dalším plusem 
se stává 20% nárůst získaných XP 
za zápas. A jako dá-
rek dostanou no-
váčci master truhlu 
s klíčem.
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Riot Games navázali spolupráci 
s Xboxem

Společnost Sony již před časem 
uvedla, že chce podporovat také 
vývoj online a kooperativních her. 
Značka Horizon bude pravděpo-
dobně jedním z prvních exkluziv-
ních titulů pro systém PS, které 
bude možné hrát v kooperativním 
režimu.

Můžeme potvrdit, že vývojáři ze stu-
dia Guerrilla games vyvíjejí koopera-
tivní verzi hry Horizon. Na základě 
pracovní nabídky se v popisu práce 
píše, že hledají zkušeného designéra, 
který by vytvořil vyvážený zážitek 
boje s nepřáteli a kooperace. Druhý 

inzerát hledá zkušeného designéra, 
který dokáže vytvořit kooperativní 
zážitek s kombinací otevřeného světa.
    Podle studia bude hra obsaho-
vat také nové postavy a originální 
vizuální styl hry. Hlavním cílem je 
vytvořit ideální otevřený svět, ve 
kterém mohou hráči strávit desítky, 
možná i stovky hodin v kooperaci. 
Sony a Guerrilla games pravděpo-
dobně připravují futuristickou verzi 
Monster Huntera, ve 
které budeme místo 
draků a menších pří-
šer lovit stroje.

Horizon se dočká co-op režimu

Po téměř půlroční pauze se nám 
opět připomíná jedna z nejoče-
kávanějších her roku, The Day 
Before.

Vývojáři ze studia Fantastic se po 
půlroční odmlce opět začali ozý-
vat na sociálních sítích. Na Twi-
tteru herní studio oznámilo, že 
více informací bude odhaleno na 
mezinárodní akci již začátkem led-
na. Na sociální síti se objevil také 
nový screenshot ze hry a poslední 
příspěvek se věnuje krátkému You-

Tube „shortu“ ze hry. Hra měla 
původně vyjít loni v červnu, podle 
oficiálního vyjádření vývojářů 
však byla přesunuta na 1. března 
2023. Důvodem se stal přechod 
z Unreal Engine 4 na novější 
Unreal Engine 5. The Day Before 
se mimo jiné stal nejočekávanější 
hrou podle wishlistu na Steamu.
     The Day Before se prezen-
tuje jako zombie 
survival MMO v 
otevřeném světě.
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The Day Before se připomíná

Mnozí z nás jistě známe pokémony 
jako Pikachua, Eevee, Bulbasaura, 
Charizarda a další. Nyní po déle 
jak 25 letech v japonské animova-
né sérii končí hlavní hrdina Ash 
Ketchum a jeho známý a oblíbený 
pokémon Pikachu.

Ani jedna z postav se v nové sérii již 
neobjeví, v poslední sérii se totiž po 
dlouhém čtvrt století stal Ash Ket-
chum konečně nejlepším trenérem 
pokémonů. Tvůrci zároveň nepočí-
tají ani s jeho pokémonem Pikachu. 

Krom toho jim ještě hodlají věnovat 
v lednu 2023 jedenácti dílnou sérii 
s názvem Pokémon Journeys in the 
West, která představí poslední 
příběh Ashe a Pikachua.
    Na jaře v dubnu roku 2023 
tvůrci v nové sérii seriálu před-
staví dva nové hlavní hrdiny, 
dívku Liko a chlapce Roye. Oba 
budou doprovázet tři startovací 
pokémoni z oblasti 
Paldea — Fuecoco, 
Sprigatito a Qua-
xly.

Legendární Ash i Pikachu po čtvrt století 
opouští seriál Pokémon
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Před několika měsíci jsme vás 
informovali o datu vydání vcel-
ku zvláštní hororové hry Choo-
-Choo Charles, a nyní vyšla!

Mašinka Tomáš v jiném podání

Nedávno, 9. prosince, vyšla horo-
rová hra Choo-Choo Charles! V 
této first-person hororovce nás, 
jakožto hráče, bude po železni-
ci nahánět zvláštní lokomotiva 
Charles s velkýma pavoučíma 
nohama a s vražedným obličejem 
klauna. Celá hra se odehrává na 
ostrově plném dobrosrdečných 

ostrovanů, kteří nám pomůžou se 
získáváním dostatečného množ-
ství zbraní a později i se zlikvido-
váním mašiny Charlese.
    Hra je utvořena dle knížní 
předlohy nesoucí název Charlie 
the Choo-Choo od spisovatele 
Stephena Kinga, jenž píše ho-
rorové knížky, které mají dětem 
přinášet noční můry. Hra je do-
stupná v české ver-
zi na platformách 
PC, PS4 a Xbox 
One.

Fo
to

: C
ze

ch
In

ve
st

Hororovka Choo-Choo Charles dorazila 
na scénu

Stejně jako každý rok si hráči moh-
li zkontrolovat své roční statistiky 
díky službě PlayStation Wrap-Up. 
Kromě toho jsou k dispozici také 
nejzajímavější momenty z nejoblí-
benějších her roku.

Široká škála statistik zaručuje, že zís-
káte ty nejdůležitější informace, které 
každý hráč potřebuje znát, pokud se 
jen trochu zajímá o svůj herní svět. Po 
jednoduchém přihlášení může hráč 
zjistit počet odehraných hodin, počet 
odehraných her, získané trofeje nebo 
to, u které z her strávil nejvíce času.
    Každý z oddílů obsahuje zajímavé 

statistiky z dané kategorie. Napří-
klad v sekci PlayStation se zobrazují 
nejoblíbenější hry s hráči a informa-
ce o nich. Hra Stray je podle PS Wra-
p-Up nejoblíbenější hrou a ukazu-
je, že hráči ve hře urazili 814 mil (1 
310 km) a milionkrát použili mož-
nost mňoukání. Lidem, kteří se ne-
zajímají o vlastní statistiky, ale rádi 
by viděli statistiky nejoblíbenějších 
her roku, doporu-
čujeme vyzkoušet 
alespoň PlayStation 
Wrap-Up 2022.

PlayStation opět odhalil statistiky 
hráčů za celý rok

Rok 2023 bude z hlediska vydává-
ní her a nových oznámení jedním 
z nejlepších, teoreticky dokonce i 
v tomto desetiletí.

Rádi bychom začali s potvrzenými 
věcmi. Podle studia Insomniac se 
nový Spider-Man objeví někdy kon-
cem příštího roku. Komunita Play-
Station se nyní soustředí hlavně na 
hru Forspoken, jejíž příchod se oče-
kává na začátku příštího roku. Ve 
hře je také vydání nového ovladače 
a PS VR2. To by také mohly být dů-

vody, proč je hra zatím ohlášena na 
konec roku 2023. Možná, že Sony 
připravuje vydání nějaké nové hry, 
která by se tak mohla objevit mezi 
Forspokenem a Spider-Manem.
     Na druhou stranu tu máme 
neoficiální zprávu od leakera 
ViewerAnon, který tvrdí, že Neil 
Druckmann a jeho tým vývojářů 
už začínají praco-
vat na pokračování 
série The Last of 
Us.
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Bláznivá střílečka High On Life, na 
které se do značné míry podepsali 
autoři seriálu Rick a Morty, kraluje 
v současné době Xbox Game Passu 
i Steamu.

High On Life aktuálně nejpopulár-
nější hrou

Ulítlá střílečka z první osoby High 
On Life je venku teprve týden a au-
toři už nyní mohou bouchat šampaň-
ské. Hra se stala na PC a Xbox Game 
Pass nejoblíbenějším titulem tohoto 

týdne. Ačkoliv si hra od recenzentů 
neodnesla příliš vysoké hodnocení, 
herní komunita si High On Life za-
milovala.
    Na platformě Metacritic si bláz-
nivá střílečka odnáší uživatelské 
skóre 7.9 a na Steamu se hodnocení 
vyšplhalo až na úctyhodných 90 %. 
Nejnovější počin studia Squanch 
Games tak dokázal 
porazit i tituly jako 
Minecraft, Halo či 
Forza Horizon 5.
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High on Life dominuje Xboxu a Steamu V příštím roce se dočkáme nového 
Spider-Mana
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Milujete dlouhé herní seance, ale 
vždy vás při nich bolí záda nebo 
krční páteř? Často je to způsobeno 
nedostatečným nastavením a profi-
lací židle, která nemá nic společné-
ho se správným držením těla před 
počítačem. S ohledem na pohodlí, 
zdraví a očekávání nejnáročnějších 
hráčů je tu křeslo, které v sobě spo-
juje vše – nastavení, ochranu jed-
notlivých úseků páteře a odvětrá-
vání. Seznamte se s ergonomickým 
křeslem Genesis ASTAT 700.

Správné profilování židle je nejdů-
ležitějším aspektem, který přímo 
ovlivňuje vaše zdraví. Stejně jako je 
páteř oporou pro celé vaše tělo, žid-
le Astat 700 poskytuje vnější oporu 
a ulevuje vašim zádům v každém 
úseku páteře. To je možné díky 
konstrukci ExoBase s 8 žebry, která 
věrně odráží, jak by měla být vaše 
páteř uspořádána v bederní části. 
Tento prvek lze nastavit až do 3 po-
loh. Díky tomu se vyhnete bolestem 
zad v nejzranitelněj-
ších partiích. Můžete 
si být jisti, že absence 
bolesti pozitivně ovliv-
ní vaši koncentraci, což se s vyso-

kou pravděpodobností promítne 
do lepších výsledků dosahovaných 
při hře.
    Když už mluvíme o plném na-
stavení, v Genesis nezapomněli 
ani na sedadlo. Jen málokteré 
sedadlo se může pochlubit na-
stavením hloubky. Fo
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Ergonomické křeslo Genesis Astat 700
Verbatim představil tři držáky na te-
lefon s rychlým nabíjením, které vy-
užívají technologii vysokorychlost-
ního bezdrátového nabíjení Qi. Jsou 
to FWC-03 Pro, FWC-02 a FWC-01. 
Nabíjecí držáky jsou určené pro An-
droid nebo iPhone a umožňují 
hands-free hovory a snadné pro-
hlížení GPS map. Podívejme se na 
podrobnosti.

Rychlonabíječku můžete instalovat 
do větráku auta, upevněním na pa-
lubní desku nebo na okno pomocí 
přísavky. Pak nabíječku připojíte k 
vozidlu a můžete nabíjet. Při vložení 
telefonu do držáku se boční upínací 
ramena automaticky uzavřou a drží 
telefon bezpečně na místě. Telefon 
se začne nabíjet okamžitě po vlože-
ní do držáku.
    Držák můžete otočit o 360°, což 
umožňuje nastavit lepší polohu pro 
sledování a snadnější používání funkcí.
    Nabíječky telefonu využívají indukč-
ní technologii Qi a jsou kompatibilní 
s technologií QC 3.0. 
Mají maximální nabíjecí 
výkon 15W. Maximál-
ní výkon se liší podle 
modelu telefonu. Například Samsung 

S21 se dokáže nabíjet výkonem 15 W, 
Samsung S20 výkonem 10 W, iPhone 
13 Pro výkonem 7,5 W a Google Ne-
xus výkonem 5 W. Maximální nabíjecí 
výkon najdete ve specifikacích svého 
telefonu.

    Model rychlonabíječky FWC-03 ob-
sahuje navíc technologii inteligent-
ního rozpoznávání, kdy se nabíjecí 
cívka automaticky vyrovná pro opti-
mální nabíjení.

Rychlonabíječky do auta s technologií Qi

Philips před koncem roku před-
stavil zajímavou novinku – her-
ní headset Philips TAG5106. 
Sluchátka mají svůj styl, 50mm 
měniče a odnímatel-
ný směrový mikrofon. 
Nabízí pokročilé dvo-
jité připojení 2,4 GHz 
a Bluetooth 5.2, použít 
však můžete i kabel. 
Sluchátka jsme vyzkou-
šeli a dopadlo to násle-
dovně.

Sluchátka jsou vyrobena 
z kvalitního plastu, což 
poznáte na první dotyk. 
Nezůstávají zde otisky prstů. Při 
pohledu zvenku nás zaujal velmi 
osobitý, pěkný hranatý tvar. Hlavo-
vý most je dostatečně velký, takže 
jsme se vešli i s velkou hlavou.
    Headset nabízí 50mm měniče, 
vyrobené z pěkné, jemné koženky 
a paměťové pěny. Jsou velmi po-
hodlné. Změnu jsme nepocítili ani 
při několika hodinách používání. 
Náušníky z venku op-
ticky rozděluje pruh 
LED osvětlení, které lze 
nastavit do několika zá-
kladních barev. Červená, zelená a 

modrá, případně měnící se barvy. 
Osvětlení lze také vypnout.
    Připojení k PC, nebo čemukoliv 
jinému (Mac, PlayStation), probí-

há intuitivně. Do USB portu připo-
jíte dongle, sluchátka se automatic-
ky nastaví během několika vteřin a 
můžete je používat. 3,5 mm kabe-
lové připojení nabízí kompatibilitu 
s ještě více platformami.
    Co se týká obsluhy, resp. ovlá-
dání sluchátek, vše obstaráte 
pomocí tlačítek a konektorů na 
sluchátkách. Fo
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Herní sluchátka Philips TAG5106
Herní myš Martial Claw od ga-
mingového brandu SureFire na-
bízí přesnost, rychlost a přizpů-
sobení díky rozlišení až 7200 DPI, 
sedmi programovatelným tlačít-
kům a RGB podsvícení ve více re-
žimech.

Martial Claw je ideál-
ní pro hráče, kteří mají 
rádi kontrolu a zároveň 
si chtějí dopřát pohod-
lí a dlouhou životnost. 
Herní myš SureFire 
Martial Claw umožňuje 
pohodlný pohyb prstů, 
zápěstí a ramene, takže 
zvládnete velké pohyby 
při míření, sledování a 
odstřelování. Díky rozlišení nasta-
vitelnému až na hodnotu 7200 DPI 
lze myš nastavit pro rychlé prochá-
zení širokých oblastí nebo zpomalit 
pro maximální přesnost. DPI lze 
nastavit na hodnoty: 800, 1600, 
2400, 3200, 4800 a 7200.
    Naprogramujte si tlačítka, přiřa-
zujte makra a uložte si 
nastavení rychlosti a 
světelné efekty pomocí 
přiloženého pokročilé-
ho softwaru. Přizpůsobte a nakon-

figurujte si vše, jak máte rádi.
    Barevné RGB podsvícení kolem 
základny a na rolovacím kolečku s 
mnoha efekty umocní váš herní zá-
žitek. S předpokládanou životností 
10 milionů kliknutí vás myš Sure-

Fire Martial Claw nikdy nezklame.
    Myš má optický senzor, 1,8 m 
dlouhý opletený kabel s konekto-
rem USB Plug & Play a váží 147 
g. SureFire Martial Claw je kom-
patibilní s PC, Macem i konzole-
mi s USB portem.

Herní myš SureFire Martial Claw
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