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September je za nami a s ním aj prvé recenzie dlho
očakávaných titulov. Predsa len, začala sa herná sezóna
a, dovolím si tvrdiť, že tohtoročná je a bude jedna z
najlepších za posledných pár rokov. Konečne začínajú
vyliezať na povrch prvé, naozaj true next-gen tituly.
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Klasickým príkladom je, pravdaže, hra Destiny, ktorá sa okrem
klasických rekordov, ako napríklad najväčší počet beta testerov
v histórii hier, teší (čí neteší?) rekordu najviac utratených
peňazí za marketingovú kampaň. Bungie očividne neplánuje
značku opustiť najbližších desať rokov. Avšak to, či nemalo
radšej investovať viac do vývoja, zistíte v našej recenzii.
Druhým príkladom sú starí (aj noví) známi Simsovia, už štvrtí
v poradí, ak nepočítame to nespočítateľné množstvo datáčov,
ktoré chrlili v minulých dieloch. Keď vás nebaví váš regulérny
život, spravte si v Sims 4 nový a lepší! Alebo si vašu postavičku
zamurujte a sledujte, čo sa bude diať. Lepšie ako reality show!
Medzi naše highlighty určite patrí aj preview na novú Civilizáciu,
s podtitulom Beyond Earth, ktorá krásne ukazuje, čo by sa
stalo, keby sme peniaze investovali do vesmírneho programu
namiesto vojen. A keďže mi už neostalo miesto na zvyšok,
ako filmy, HW či Svět Poníku – Zlatá Edice, budem vás musieť
poprosiť, aby ste si pozreli zvyšok čísla bez mojej supervízie.
Happy čítanie!
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Redakcia hodnotí mesiac september...

Richard Mako

Juraj Vlha

Dominik Farkaš

August bol na nové
tituly pomerne suchý
a tak som sa zameral
na „dohrávanie" titulov,
ktoré na mňa čakali
už dlhšiu dobu.
Menovite Halo a Gears
of War sériu, no čas
sa našiel vždy aj na
pár zápasov CS:GO či
Heroes of The Storm.

Po suchom lete sa
v septembri spustila
vlna očakávaných
titulov, ktoré
ani nestíham hrať.
Nový Sherlock Holmes
a Shadow of Mordor
patria k tým najlepším.
A už teraz sa
neviem dočkať
Alien: Isolation.

September sa niesol
v znamení hrania sa
na X1. Dostal som sa
aj k Warframe,
FIFA 15, Forze Horizon 2
a Kinect Sports Rivals.
K tomu chvíľky
strávené pri Titanfalle,
novom update
do Battlefieldu 4
či D4.

>>CHCETE Nám NIEČO POVEDAŤ? DISKUTUJTE
S NAMI NA NAŠEJ FACEBOOK STRÁNKE
ww.FACEBOOK.com/Gamesite.sk <<

NEWS

>> NOVINKY ZO SVETA HIER
>> Richard Mako

More nových informácií o Dragon Age: Iquisition
Síce si na vydanie Dragon Age: Iquisition
ešte nejakú chvíľu počkáme, no zopár
šťastlivcov, ako napríklad scenárista a
spisovateľ Bioware – Patrick Weekes, už
má svoje prvé prejdenie hry za sebou.
Samozrejme, veľa nám toho prezradiť
nemohol, no s hráčmi sa aspoň podelil o
to, ako dlho mu trvalo hru prejsť. A že je
to naozaj úctyhodné číslo, nie je pochýb.
Osemdesiat hodín je na dnešné
pomery naozaj dlhá hracia doba. Ako
ale aj sám Patrick podotkol, toto číslo
nereprezentuje hraciu dobu, ktorú by
mali očakávať všetci hráči. Je to nejaký
imaginárny zlatý stred, keď Patrik
titulom síce neprebehol, ale ani sa
nesnažil splniť všetko. Hráči, ktorí sa

teda v RPG žánroch vyžívajú a plnia
všetky úlohy, môžu očakávať od hernej
doby oveľa viac, zatiaľ čo tí menej
šťastní, ktorí na hranie nemajú toľko
času, sa budú musieť uskromniť.
Ak je ale toto číslo naozaj pravdivé,
je 80 hodín pre bežného hráča doba,
za ktorú sa oplatí investovať. Teda
ak bude tých 80 hodín stáť za to.
Patrick tiež prezradil, že Solas bude
jednou z dvoch postáv, ktoré majú
obmedzené možnosti romantických
vzťahov na základe rasy.
Multiplayer ponúkne akciu zameranú na
kooperáciu štyroch hráčov v špeciálne

nadizajnovaných questoch, ktoré nebudú
súvisieť so singleplayerovou časťou hry.
Z určitej časti by sa mal podobať
na ten z Mass Effect 3 a ponúknuť
tímové strategizovanie spolu s class
systémom a možnosťou craftingu.
Na rozdiel od posledného Mass Effectu
ale nebude MP zložka nijakým spôsobom
zasahovať do hry pre jedného hráča.
Dragon Age 3 bude takisto obsahovať
in-game platby prostredníctvom
meny Platinum, ktorú si budeme
môcť kupovať za reálne peniaze, no
získať veci sa bude dať aj normálnym
hraním, a to zakúpením za gold coins.

>>CHCETE VEDIEŤ, ČO SA DEJE? www.gameSITE.SK // DENNE AKTUALIZOVANÉ SPRÁVY

Watch_Dogs sa dočká DLC

Rockastar - GTA novinky

Bad Blood DLC prinesie príbeh T-Bona

Dátum vydania a mnoho iného

Pamätáte sa ešte na naozajstného chicagského majstra
hackera T-bonea? Tak práve zaňho si už čoskoro zahráme, a
to v najnovšom DLC pre Watch Dogs, ktoré prinesie 10 nových
misií, perky, bočné misie, ale aj oufity, a dokonca na diaľku
ovládané auto, ktorému budete môcť vylepšovať útočné aj
obranné vlastnosti. T-Bone prinesie svoj vlastný príbeh a
pohľad na svoj vlastný boj proti Chicagu a ľudom, ktorí ho
ovládajú. Je pravdepodobné, že sa dozvieme viac o Bunkri,
jeho vytvorení a spojení s T-Bonom samotným. Vydania
DLC sa vlastníci Season Passu dočkajú už 23. septembra a
ostatní si budú musieť počkať až do 30. septembra 2014.

Štúdio Rockstar Games s potešením oznamuje dátumy
vydania ich najpredávanejšieho a najúspešnejšieho titulu,
GTA V, pre Xbox One, PS4 a PC. Next-gen dostal dátum
na 18. novembra a PC hráči si počkajú do 27. januára 2015.
Verzia hry pre next-gen a PC bude, samozrejme, obsahovať
rôzne vizuálne a technické vylepšenia, aby Los Santos a Blaine
County vyzerali lepšie ako kedykoľvek predtým. Okrem rôznych
grafických vylepšení sa hráči môžu tešiť na nové zbrane, vozidlá
a činnosti, hustejšiu premávku, zvýšené poškodenie vozidiel,
až sto nových piesní v celkovom počte sedemnásť rádií. Hráči
na old-gen konzolách sa tiež dočkajú nových prídavkov.

VIEME, ŽE UŽ ČOSKORO...
...teda nie až tak čoskoro, ale už
aspoň vieme, kedy sa hráči dočkajú
spirituálneho pokračovania Demon
a Dark Souls série – Bloodborne.
Ten by mal spolu s ostatnými veľkými
titulmi vyjsť začiatkom budúceho
roka. Vydanie bolo stanovené na Tokyo
Games Show na 6. februára 2015.

...posledné DLC pre Dark Souls II s
názvom Crown of the Ivory King nás
zavedie na miesto, kde sme sa v celej
sérii Dark Souls ešte nemali možnosť
pozrieť.
Bude sa odohrávať počas krutej zimy.
Crown of the Ivory King vychádza
23. septembra na PC, PS3 a X360.

...počas prezentácie nového
gameplay videa na Tokyo Games
Show 2015 Hideo Kojima, bohužiaľ,
vyvrátil fámy ohľadne vydania hry
ešte v tomu roku a špecifikoval ho
len na neurčitý bod v roku 2015.
Vo videu ale predstavil používanie
spojencov počas misií a dostupná
bude dokonca aj Quiet.

BF: Hardline – Hotwire

Kingdome Come v cieli

Najpreobjednávanejšia

Playstation 4 sa dočká tém

Najnovšie pokračovanie Battlefield
série Hardline sa dočká nového módu
s názvom Hotwire. Pôjde o zbesilú
naháňačku na autách, ako vystrihnutú
zo scén Rýchlo a Zbesilo, akurát v
tomto prípade utekajú lupiči bánk.

Je naozaj úchvatné, ako samotní hráči
dokážu podporiť projekty, ktoré ich
zaujmú natoľko, že sú ochotní dať
peniaze za niečo, čo tak skoro neuvidia.
Z 2-miliónového cieľa chýba vývojárom
na dokončenie hry len 13 000.

Len samotnej Destiny Bety sa zúčastnilo
neuveriteľných 4,6-milióna hráčov.
Dalo sa teda čakať, že predaje hry
budú naozaj vysoké. Avšak boli až
astronomické, a prekonali tak zatiaľ
všetky rekordy vrátane Watch_Dogs.

Témy sú jedna z vecí, ktoré na PS4 naozaj
chýbajú už od jej vydania. Základná
plocha PS4 je pomerne nudná a mnoho
hráčov volá po oživení. Toho sa konečne
dočkáme, keďže spoločnosť Sony ohlásila
pridanie tém, a to nielen pre PS4 a Vitu.
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>> NOVINKY ZO SVETA TECHNOLÓGIÍ
>> VÝBER: Maroš Hodor

iPhone 6/6 plus

Milovaný a nenávidený zároveň. Telefón s nahryznutým
jablkom na zadnej strane je jeden z mála, ktorý dokázal
rozdeliť ľudí na dva tábory. Avšak, všetci fanúšikovia technológií
čakali v utorkový večer na to, čo Tim Cook vytiahne z vrecka.
iPhone 6 neprekvapil, veď prvé fotografie dizajnu unikli
už začiatkom júna, čím však spoločnosť Apple prekvapila,
bolo, že na trh uvádza dve veľkosti; 4,7- a 5,5-palca.
Nový iPhone sa na ten predošlý podobá minimálne, avšak
charakteristické Touch ID tlačidlo ostalo. Podobne ako
rozmiestnenie ovládacích prvkov, až na tlačidlo uzamknúť/
odomknúť, ktoré sa nachádza na ľavej strane, čo výrazne
uľahčí ovládanie. Telo je tenšie a vzhľadom na veľkosť telefón
ostáva pomerne ľahký. Základná veľkosť má hrúbku 6,9mm,
iPhone 6 plus 7,1mm. Apple upustil od ostrých hrán a dizajn
má viac spoločného s prvým iPhonom. Zo zadnej strany
úplne vymizlo sklo, nanešťastie, šošovka fotoaparátu značne
vystupuje, podobne ako na Nexuse 5. Čistota, elegancia a
dojem vysokej kvality a luxusu. Nový iPhone taký nepochybne
je a konkurencia sa v tomto ohľade má ešte čo učiť.
Na presné hardvérové detaily je Apple tradične skúpy, avšak
základné poznatky s radosťou prezentuje. Pri novinke sa
stretávame už s ôsmou generáciou mobilného čipu Apple, pod
označením A8 sa skrýva dvojjadrová jednotka s taktom 1,42Ghz,

spolu
s ktorým
v novinke
figuruje aj
pohybový
procesor M8,
ktorý sleduje
polohu
zariadenia
z údajov
gyroskopu,
akcelometra
a po novom
aj z barometra.
Výkon sa
zlepšil o 20%,
ako uvádza
výrobca,
avšak
grafický
výkon
narástol
o 50%. Všetok
výkon sa
prezentuje
na Retina HD,
resp.
Retina HD
Plus displeji s rozlíšením 1334×750 a 1920×1080 s hustotou
pixlov 326ppi alebo 401ppi u väčšieho modelu. Zlepšenie
zaznamenal aj fotoaparát, aj keď rozlíšenie 8mpx ostalo, pribudla
optická stabilizácia. Kamera umožňuje slow-mo nahrávanie
pri 720p s rýchlosťou 240fps, avšak maximálne rozlíšenie,
ktoré kamera ponúka, ostalo nezmenené, teda 1920×1080.
Spolu s novým zariadením Apple predstavil aj iOS 8, ktorého
beta verzie sme si už mohli vyskúšať. Finálna verzia prináša
množstvo vylepšení a nových funkcií. Pribudla aplikácia
„Health", tá na základe údajov zo senzorov sleduje množstvo
krokov, ktoré ste prešli, či prevýšenie, ktoré ste zdolali.
Potešením je aj podpora aplikácií tretích strán, iste ste si
povedali – konečne. Po rokoch si zrejme Apple uvedomil, že
v NFC sa skrýva budúcnosť, preto aj do tejto novinky
implementoval technológiu, ktorú novinka využíva
predovšetkým na realizáciu bezkontaktných platieb – Apple Pay.
Autentifikovať sa môžete prostredníctvom Touch ID,
ktorému pribudlo viacero funkcií aj od tretích strán.
iPhone ostáva aj po rokoch fenoménom a žiadaným
produktom na trhu, čo len dokazujú dlhé rady a množstvá
zásob, ktoré sa behom okamihu vypredajú. Na Slovensku sa
po skúsenosti z minulých rokov s iPhonom oficiálne stretneme
asi až v najbližších mesiacoch.

NEWS FEED
Sony Xperia Z3 a Z3 compact

Apple Watch

Po rokoch sme sa dočkali aj inteligentných
hodiniek od Apple, ktoré ponúkajú veľmi
atraktívny dizajn, ba čo viac, vyhotovenie
v 18-karátovom zlate. Hodinky ponúkajú
množstvo funkcií, od správ cez mapy
až po až po aplikáciu na meranie aktivít.
Samozrejmosťou je množstvo variácií,
z ktorých je možné vybrať si.
Smartphony Z3 a Z3 Compact patria
medzi nové prírastky do série Xperia
Z. Ako to už u Sony býva, tak ako veľká
5,2-palcová Z3 sa môže podobnou hardvérovou
výbavou pýšiť aj menšia Z3 Compact.
Rozdiely medzi nimi sú len minimálne, a
to najmä v rozmeroch, rozlíšení displeja
a kapacite batérie. Oba smartphony tak
ponúknu telo s hliníkovým rámom odolné
voči vode a prachu, dizajn zariadenia sa
od predchodcu výrazne nelíši, no pribudli
lepšie funkcie či hardvérová výbava.
Novinky poskytujú štvorjadrový procesor s
taktom 2,5 GHz, 3GB RAM pri modeli Z3 a 2GB

u kompaktnej verzie. Fotoaparát je u Sony už
tradične na vysokej úrovni, k dispozícii je snímač
s rozlíšením 20,7mpx, nahrávanie v rozlíšení
4K u klasickej Z3a Full HD u Z3 kompakt.
Systém funguje na najnovšej verzii Androidu,
samozrejme, s nadstavbou od Sony. Tá
okrem iných funkcií, na ktoré sme si už
zvykli, ponúka prepojenie s konzolou PS4
v podobe Remote Play. Súčasne s novými
telefónmi spoločnosť Sony predstavila aj
nové inteligentné náramky Smartband Talk a
hodinky Smart Watch 3. Japonský gigant tak
dáva používateľom na výber z dvoch veľkostí
svojej vlajkovej lode, ktorá by mala byť na
Slovensku dostupná v najbližších týždňoch.

Prestigio
LED žiarovky
V rámci produktovej rady Smart Home predstavuje Prestigio rad
inteligentných LED žiaroviek, ktoré je možné ovládať cez mobilnú aplikáciu. Dizajn sa od tých
klasických príliš nelíši, teda je možné ich nahradiť za akúkoľvek bežnú žiarovku. Do ponuky prichádzajú
tri druhy týchto inteligentných žiaroviek; farebná LED žiarovku PRLED7E27, žiarovka s teplým bielym
svetlom PWLED7E27 a žiarovka so studeným bielym svetlom PCLED7E27. Všetky poskytujú trvalý
svetelný tok 500lm, čo je ekvivalentné 60W žiarovke, avšak pri spotrebe iba 7W. V pohotovostnom režime
sa spotreba pohybuje na úrovni 0,5W. Komunikácia medzi žiarovkou a mobilným zariadením prebieha
prostredníctvom Bluetooth 4.0. Takisto dokážu žiarovky komunikovať aj s ostatnými produktmi s rady
Smart Home, čím tak vytvárajú inteligentnú domácnosť. Pomocou aplikácie je možné zapnúť/vypnúť
žiarovku, regulovať jas, či programovať kedy sa má žiarovka rozsvietiť. Špecialitou je rytmické svietenie
žiarovky v rytme hudby. Prestigio ponúka ekonomickú alternatívu inteligentných žiaroviek, ktorých cena
sa na maloobchodnom trhu bude pohybovať v rozmedzí 19,99€ za bielu a 25,99€ za farebnú žiarovku.

Asus Zen Watch

Na konferencii IFA aj Asus predstavil
svoje inteligentné hodinky s elegantným
dizajnom a rozsiahlymi funkciami. Zen
Watch spĺňajú úlohu plánovača, dokážu
zobraziť upozornenia z mobilného
telefónu, či dokážu fungovať ako kľúč, s
ktorým dokážete odomknú mobil či tablet.
Prirodzene, aj tieto sledujú váš životný štýl.

MS Universal Mobile Keyboard

V záujme rozšírenia aplikácie Office
365 pre mobilné zariadenia sa
rozhodol Microsoft dodať aj potrebný
hardvér, ktorý spolupracuje s troma
najpoužívanejšími mobilnými systémami
– iOS, Android, WP. Za $79,99 ponúka
Bluetooth klávesnicu v dizajne, ktorý sa
približuje jeho vlastným produktom.
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>> NOVINKY ZO SVETA TECHNOLÓGIÍ
>> VÝBER: Maroš Hodor

Motorola Moto X 2014

NEWS FEED
Amazon Kindle Voyage

Panasonic DMC-CM1

Svoj fotomobil už ponúka aj Panasonic, vzorom
sa mu stal Samsung. Foto vlastnosťami sa
približuje Nikonu 1, navyše poskytuje 4,7-palcový
displej, 2,3GHz štvorjadrový procesor, 2GB RAM a
16GB používateľskej pamäte. Batéria s kapacitou
2300mAh by mala zabezpečiť celodennú výdrž.
Produkt funguje na Androide 4.4.4, dostupný
bude zatiaľ v Nemecku a vo Francúzsku.

Samsung Level Box mini
Medzi čítačkami kníh sa Amazon stal
kultovou značkou, o čom svedčí čoraz
väčšie portfólio modelov, ktoré ponúka.

Po neúspešnom období Motoroly s ich telefónmi
rady Droid sa pred rokom na trh dostala novinka
s revolučným dizajnom a spracovaním, s akým sme sa
u tejto spoločnosti ešte nestretli. Dnes tak prichádza už
druhá generácia, ktorá opäť zaujme svojimi rozsiahlymi
možnosťami úprav či takmer „čistým“ Androidom.
Dizajnovo sa síce novinka podobá minuloročným modelom,
avšak telo mierne narástlo do veľkosti 5,2-palca, na okrajoch
je na miesto plastu použitý hliník, ktorý pracuje aj ako
anténa, a takisto sa zmenila aj predná strana zariadenia,
kde pribudol reproduktor pod displejom. Telo sa postupne
ku krajom zužuje, a tak výrobca dosiahol len 3,8mm hrúbku
okrajov, čo pôsobí mimoriadne ergonomicky pri používaní
zariadenia. Displej je chránený sklom Corning Gorilla Glass
3, ktoré sa stará aj o ochranu už spomínaných okrajov.
Pod sklom Gorilla sa sústredí 1080p AMOLED displej s krásnymi
farbami a výraznou čiernou. Pod kapotou sa skrýva štvorjadrový
Qualcomm s taktom 2,5GHz, ktorému sekundujú 2GB operačnej
pamäte. O spúšťanie najnovších herných titulov sa stará grafický
čip Adreno 330, používateľ bude mať na výber 16 a 32GB s
možnosťou vloženia pamäťovej karty micro-sd. Batéria s
kapacitou 2300mAh síce nie je maximum, no s prehľadom zvláda
celodennú záťaž. Navyše výrobca implementoval technológiu

Qualcomm Turbo Charge, s ktorou ste schopní za 15min
nabíjania predĺžiť výdrž až na 8 hodín. Spomínaný reproduktor
poskytuje neporovnateľne lepšiu zvukovú kvalitu, ponúka reálne
prevedenie jednotlivých tónov, navyše aj adekvátnu hlasitosť.
Fotoaparát s rozlíšením 13mpx zhotovuje v porovnaní
s minuloročným modelom lepšie fotografie, aj keď stále
je čo zlepšovať. Výrobca umiestnil LED blesk trochu nezvyčajne,
a to v okolí šošovky fotoaparátu. Kamera je schopná
zhotoviť aj 4K fotografie, nahráva v rozlíšení 1080p.
Vpredu sa nachádza „selfie“ fotoaparát, ktorý je
ale po prvých skúsenostiach príliš pomalý.
Telefón je vybavený najnovším Androidom 4.4.4 Kitkat,
ku ktorému výrobca pribalil niekoľko špeciálnych funkcií.
Zariadenie podporuje ovládanie gestami na základe snímača
svetelného senzora, tak máte možnosť mávnutím ponad
zariadenie otvoriť správu. V systéme sa nachádza aj
osobný asistent Google Now, ktorý sa dočkal niekoľkých
vylepšení. Asistent sa aktivuje automaticky ak na telefón
začnete hovoriť určenou frázou, napr: Hey, Google!
Rozsiahle možnosti úprav či využitie kvalitnejších
materiálov, to sú hlavné prednosti tohtoročnej Moto X, ktorá,
bohužiaľ, zatiaľ neohlásila dostupnosť na našom trhu.

S novinkou pod názvom Voyage atakuje
najvyššiu triedu. Nový Kindle ponúka
najlepšie materiály, teda magnézium, ktoré
poznáme z Lenovo produktov, a vpredu
chemicky posilnené sklo. Výrobca rád
udáva, že dotyk displeja sa najviac približuje

reálnemu papieru, čomu, samozrejme,
nemôžeme úplne veriť, avšak displej
je jemný a čistý, s rozlíšením 301ppi na
6-palcovej ploche. Voyage je považovaný
sa najtenší Kindle, s hrúbkou 7,6mm je iba
o 0,1mm širší ako iPad Air. Najdrahší Kindle
ponúka aj rozsiahle softvérové možnosti,
ako napr. slovník, ktorý zobrazí nad slovom
definíciu. S cenou začínajúcou na 200€
sa radí k najdrahším čítačkám na trhu.

Spoločnosť Samsung predstavuje
Samsung Level Box mini, najnovší typ zo
série prémiových audio zariadení Level.
Samsung Level Box mini sprostredkuje
používateľom vysoko kvalitný zvuk, rovnako
ako reproduktory Level box, vyznačuje sa však
ľahším a kompaktnejším kovovým telom.
Level Box bude dostupný v niekoľkých farbách.

Motorola Moto 360

Blackberry
Porsche
Design P’9983
Blackberry spolu s Porsche Design predstavili v minulosti viacero nádherných
telefónov, postavených na obľúbených platformách ešte zo zlatej éry Blackberry.
V dnešnej dobe je to ako zúfalý výkrik do tmy spoločnosti, ktorá je na pokraji krachu.
Teda novinka je postavená na minuloročnej Q10 so zmeneným dizajnom a takisto
klávesnicou. V zariadení sa nachádza dvojjadrový procesor Qualcomm, ktorý sa
prezentuje na 3,1-palcovom displeji s rozlíšením 720×720. Najväčším lákadlom
pre kúpu je predovšetkým dizajn, či akýsi zašlý spoločenský status majiteľov BB
Porsche Design. Bohužiaľ, toto Blackberry je ako Ford Fiesta s telom Porsche 911.

Ponuku inteligentných hodiniek uzatvára
Motorola. Moto 360 poskytuje 1,56-palcový
displej na zobrazovanie všetkých
potrebných notifikácií či zobrazovanie
navigácie. Displej je chránený sklom
Gorilla Glass 3. Novinka bude dostupná
v najbližších dňoch za cenu $249.
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NEWS

>> NOVINKY ZO SVETA TECHNOLÓGIÍ
>> VÝBER: Marek Líška

Klávesnica
Logitech TYPE+
pre iPad Air

Puzdro s klávesnicou Logitech
Type+ je štíhle a ľahké
a poskytuje obojstrannú ochranu

Logitech Type+ poskytuje obojstrannú ochranu
a pomáha chrániť váš iPad Air pred nárazmi, poškriabaním
a obliatím, čo je v každodenných situáciách viac než potrebné.
Klávesnica integrovaná do puzdra, ktorá sa pripája cez rozhranie
Bluetooth, je teraz vylepšená a má okrem samostatného radu
tlačidiel s klávesovými skratkami operačného systému iOS
optimalizované rozloženie kláves, vďaka ktorému sa pri jej
používaní budete cítiť prirodzenejšie. Klávesnica Logitech Type+
je ďalej vybavená funkciou automatického vypínania a zapínania,
čo znamená, že keď svoj iPad postavíte kolmo, klávesnica
Logitech Type + sa automaticky zapne, a akonáhle ho zavriete,
klávesnica sa automaticky vypne. Funkcie automatického
prebúdzania a prepínania vášho iPadu do režimu spánku sa
aktivujú otvorením alebo zatvorením puzdra, takže svoj tablet
budete môcť používať vždy okamžite, kedykoľvek budete
potrebovať. K dispozícii bude v uhľovo čiernom prevedení
začiatkom októbra 2014.
Viac info na: www.logitech.com
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6620.73 MHz
na Intel
Core i7 5960X
ASRock X99 OC Formula
dosiahla
nový svetový rekord

Hovoriť o výkone robustného čipsetu Intel X99 by sa
malo až potom ako prejde riadnou previerkou na hranici
extrému. ASRock to skúsil a na svete je nový rekord. Majster v
taktovaní, Nick Shih, pretaktoval i7 Intel Core 5960X (Haswell-E)
na doske ASRock X99 OC Formula. S výsledkom 6620,73 MHz sa
stal lídrom na serveri HWBOT!
Doska X99 OC Formula má 12-fázové napájanie s 24 Ultra Dual-N
mosfetmi, ktoré dokážu dodať neskutočných 1300w. Ďalej má
5 slotov PCIe Gen3 x16 pre ohromujúcu grafiku buď s 4-way
SLI alebo 4-way CrossFireX. Vybavená je párom zásuviek
M.2, jednou pre slot PCIe Gen3 x4 a druhou pre PCIe Gen2 x4
a SATA3, s prenosovou rýchlosťou dát až 32 GB. Nechýbajú
renomované sady Power Kit, Connector Kit, Cooling Kit a Monitor
Kit a vodeodolná ochranna súčiastok. Zaujímavým doplnkom
sú predvoľby taktovania od Nicka Shiha, takže pretaktovanie si
môže vyskúšať aj začiatočník. Je to však šelma stvorená
pre rýchlosť. Kto jej dá opraty?
Viac info na: www.asrock.com

NEWS

>> NOVINKY ZO SVETA FILMOV
>> VÝBER: Lukáš Plaček

Kevin Smith a Johnny
Depp spojí síly
Kevin Smith má do své trilogie z Kanady
zvané The True North Trilogy docela
zajímavý úlovek. Zatímco se totiž
do distribuce chystá jeho nový horor
Tusk, už pilně připravuje druhý díl v
sérii s titulem Yoga Hosers. A právě do
něj se Smithovi podařilo pro vedlejší
roli detektiva ulovit Johnnyho Deppa.
Hlavní role ve filmu dostanou Deppova
dcera Lily-Rose Depp a Smithova dcera
Harley Quinn Smith. Vrátit by se měla
i většina osazenstva z filmu Tusk a
zahostovat si malou rolí má i Stan Lee.

Deadpool konečně ve filmu

S Terminátorem na věčné časy
Paramount to s nakopnutím série
o Terminátorovi očividně myslí hodně
vážně. Poté, co nedávno skončilo natáčení
Terminator: Genisys, který se dostane
do kin 1. července příštího roku, Paramount
oznámil data premiér pro další dva díly
nové trilogie. Druhý díl by se měl do kin
dostat 19. května 2017 a závěr trilogie
by měl přijít do kin 29. června 2018.
Vše tedy nasvědčuje tomu, že se obě
pokračování budou natáčet zároveň.

Dwayne Johnson jako
komiksový záporák
Už je definitivně jasno, kterého z hrdinů DC Comics
universe si zahraje Dwayne Johnson. Tedy spíše
antihrdinu. Po několika měsících mlžení přišlo
oficiální oznámení, že se herec v budoucnu objeví
na plátně jako Black Adam. Je pravděpodobné,
že jej producenti chtějí postupně přepracovat v
komplikovaného antihrdinu, jak tomu je v některých
komiksech, nicméně svoji premiéru si Black Adam na
plátně odbude jako hlavní záporák připravovaného
snímku Shazam, kde se postaví titulnímu hrdinovi.
Ten by se naopak jako jeden z mála členů Justice
League of America neměl objevit v připravovaném
Batman v. Superman: Dawn of Justice.
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Je to již mnoho let, co se mluví o sólovém
filmu Deadpoola, jednoho z nejoblíbenějších
komiksových hrdinů. V minulosti jej měl
ztvárnit Ryan Reynolds, který si Wadea
Wilsona zahrál již v X-Men Origins:
Wolverine, avšak film se nikdy nepohnul
z místa. Až nyní se konečně hýbou ledy
kupředu. Tim Miller, který byl před lety
najat na režii snímku, by podle oficiálního
prohlášení mel začít připravovat film podle
scénáře Rhetta Reesea a Paula Wernicka,
který by se do kin měl dostat už 12. února
2016 a v hlavní roli by se měl objevit právě
Reynolds, který v současné době dolaďuje
detaily smlouvy. Za náhlý posun filmu
s rozpočtem 50 milionů dolarů, který by
měl být první erkovou marvelovkou, stojí
z velké části pravděpodobně také úspěch
pár let starého testovacího klipu, který se
mezi fanoušky dostal před několika týdny.

Velký návrat agenta Bournea

Ohledně nového dílu s agentem Bournem
bylo mnoho spekulací. Nicméně nic
nenasvědčovalo tomu, že bychom se
ho ještě po Bourneově ultimátu měli
dočkat. Nyní je vše, zdá se, jinak. Podle
serveru Deadline se Matt Damon do své
nejslavnější role přeci jen vrátí. Co je ovšem
ještě překvapivější, je fakt, že by u toho
opět měl být režisér Paul Greengrass,
který na svět přivedl druhý a třetí díl série.
V současné době byl v přípravě druhý díl
příběhu kolem agenta Crosse, který se
představil s tváří Jeremyho Rennera ve
snímku Bourneův odkaz. Ten se však nyní
odsouvá na blíže nespecifikované datum
a přednost dostane čtvrté dobrodružství
titulního agenta. Toho bychom se
měli dočkat už 16. července 2016.

Castingové novinky:
• Ving Rhames se také vrátí
v Mission: Impossible 5.
• Sharlto Copley se objeví v jedné
z hlavních rolí seriálu Powers.
• Stellan Skarsgård se objeví ve své
Marvelácké roli i v Avengers: Age of Ultron.
• Shane Black bude režírovat snímek
The Destroyer podle stejnojmenné knižní
série. Scénář napsal Jim Uhls (Fight Club).
• David Yates, který režíroval poslední
díly Harryho Pottera, se do světa kouzel
vrátí, získal režii spin-offu Fantastic
Beasts and Where to Find Them.
• Sigourney Weaver odmítla nabídku na
účast v ženské verzi The Expendables.
• Mark Wahlberg se objeví ve
snímku Deepwater Horizon o
katastrofě z roku 2010.
• Christian Bale, Cate Blanchett, Naomie
Harris, Tom Hollander, Eddie Marsan a Peter
Mullan se přidávají k hlasovému obsazení
Jungle Book: Origins Andyho Serkise.
• Toby Kebbell se přidává k obsazení
A Monster Calls.
• Bradley Cooper si zahraje knižního
hrdinu Macka Bolana v adaptaci
režírované Toddem Phillipsem.
• Zach Lipovsky bude režírovat filmovou
adaptaci videoherní série Dead Rising.
• Charlie Hunnam (Zákon gangu, Pacific
Rim) je novým králem Artušem v
připravovaném snímku Guye Ritchieho.
• Mike Epps si zahraje legendárního stand
up komika Richarda Pryora v připravovaném
biografickém snímku Lee Danielse.
• Režisér James McTeigue (V jako Vendetta,
Havran) se ujímá již pár let připravovaného
sci-fi thrilleru Alien Sleeper Cell.
• Zac Efron a Robert De Niro se objeví bok

po boku v komedii Driving Dick Kelly.
• Sienna Miller, Elle Fanning a Zoe
Saldana se přidávají k novince
Bena Afflecka Live By Night.
• Filmová adaptace kultovní hry Shadow
of the Colossus našla režiséra. Je jím Andy
Muschietti (Mama, remake Mumie).
• Margot Robbie (Vlk z Wall Street) jedná
o jedné z hlavních rolí v léta připravované
hrané adaptaci mangy Ghost in the Shell.
• Jessica Chastain a Kristen
Wiig jednají o účasti v novince
Ridleyho Scotta The Martian.
• Morgan Freeman se přidává k obsazení
pokračování komedie Méďa, které se
právě natáčí v Bostonu a do kin se
dostane 26. června příštího roku. Jedná
také o účasti v remaku Ben Hura.
• Antoine Fuqua nakonec opravdu
usedne na režijní sesli u snímku The
Magnificent Seven, což bude remake
klasického westernového snímku Sedm
Statečných, ve kterém se objeví v jedné
z hlavních rolí Denzel Washington.
• Pierre Morel bude režírovat snímek
The Killer na motivy knihy Toma Wooda.
• Orlando Bloom by se mohl vrátit
v Pirátech z Karibiku 5.

Aktualizované data premiér:
• Resident Evil: The Final Chapter se
zpozdí kvůli těhotenství Mily Jovovich.
• Jak vycvičit draka 3 se o rok
zpozdí a aktuálně se do kin
dostane až 9. června 2017.
• Ryan Gosling a Russell Crowe dorazí ve
snímku The Nice Guys 17. června 2016.
• Pokračování snímku Podfukáři se
dostane do kin v létě 2016,
konkrétně 10. června.
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G502 PROTEUS CORE

UNIKÁTNA AKO VY
Každý hráč vyniká iným spôsobom. Myš Proteus
Core si môžete vďaka jej dizajnu prispôsobiť
úplne bezkonkurenčným spôsobom. Zdokonaľte
svoju hru vďaka prispôsobeniu povrchu pomocou
kalibrácie, úprave hmotnosti, prepínaniu DPI
a 11 programovateľným tlačidlám. Prispôsobte si
myš G502 Proteus Core podľa vašich predstáv
a prevalcujte konkurenciu.

TRENDY ASUS Generation

ASUS MeMO Pad – cenovo
dostupný tablet pre každého
Tablety ASUS MeMO Pad kombinujú 2
najdôležitejšie parametre. Veľmi priaznivú
cenu a bezkonkurenčný používateľský
zážitok. Svoj úspech budujú na vhodne
zvolených komponentoch a nestratia sa
ani v konkurencii drahších zariadení.

Tablet do každej rodiny

"Zabudnite na klávesnice," hlásajú tablety už niekoľko rokov a stávajú sa súčasťou nášho života.
Používame ich na zábavu, skrátenie voľného času, ale aj na vyhľadávanie informácií a komunikáciu.
A pre niekoho je tablet aj školskou pomôckou.
Je to pochopiteľné. Tablety majú rozmery
ako menšie alebo väčšie zošity, sú
ľahké, prenosné a dokážu poňať veľké
množstvo informácií. Sú viacúčelové, takže
nahradia učebnice, poznámkový blok,
ale aj vševeda, ktorý pozná po pripojení
do internetu všetky múdrosti sveta.
Toto sú nesporné výhody, ktoré si uvedomujú
učitelia a vývojári aplikácií. Aj preto si môžete
do tabletu nainštalovať viacero užitočných
pomôcok, určených na spríjemnenie
vyučovacieho procesu. Tablet dnes ešte
nie je považovaný za samozrejmú súčasť
školskej výbavy. Na Slovensku sa však s touto
myšlienkou už experimentuje. Existujú prvé
tabletové triedy. Učitelia si chvália zanietenie
detí, ktoré sú z technológií nadšené a aktívne sa
zapájajú do vyučovacieho procesu. Aj tí jedinci,
ktorí inak znudene sedia nad knihami a zošitmi.
To, že tablety deti lákajú a môžu mať na ne
pozitívne vplyvy, tvrdí aj psychológ Rado Masaryk:
„Dieťa má prístup ku komunikácii so svojimi
rovesníkmi; necíti sa byť vynechané z kolektívu,
naučí sa vyhľadávať si informácie, to všetko sú
pozitíva. Počítačové siete samozrejme skrývajú
veľa nevhodného obsahu – ale to skrýva aj
okresná knižnica. Riešením nie je deťom
internet zakazovať, ale skôr ich viesť
k tomu, aby boli opatrné pri surfovaní,
komunikácii s neznámymi, zdieľaní osobných
údajov či fotografií, a tak ďalej. V rámci
prevencie je dobré od začiatku stanoviť
a dôsledne dodržiavať pravidlá používania
technológií. A mať prehľad o tom, čo dieťa
na internete robí - ideálne nie formou direktívnej
kontroly, ale partnerského dialógu."
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Prínos tabletu však ocenia aj ostatní členovia
rodiny, ktorí si môžu počas sledovania
večerných správ alebo filmu skontrolovať
emaily, novinky na sociálnych sieťach alebo si
jednoducho „vygoogliť“ potrebné informácie.
Bez toho, aby museli opustiť pohodlný gauč a
presunuli sa k pracovnému stolu s počítačom.

Aký tablet si vybrať ?
Tablety delíme do troch kategórií. iPady, tablety
so systémom Android a tablety so systémom
Windows. iPady tieto 10-palcové prístroje bez
klávesnice spopularizovali, avšak pre mnohých
ľudí sú príliš drahé. Zariadenia so systémom
Windows sú určené prevažne na prácu a často
sa predávajú s odnímateľnou klávesnicou.
Ide o náhradu za notebook, ktorú je možné
podľa potreby používať viacerými spôsobmi.
Android tablety ponúkajú najväčšiu variabilitu,
čo vám výber toho správneho zariadenia môže
skomplikovať. Preto prinášame niekoľko rád.

„Pri výbere tabletu zohľadnite
štyri základné parametre:
cenu, displej, procesor
a uhlopriečku. Takisto sa
oplatí skontrolovať, akú má
tablet konektivitu alebo či má microSD slot.
Ten budete potrebovať, ak si chcete do tabletu
nahrať veľa filmov alebo hudby," hovorí Petra
Bačková, Senior PR specialist spoločnosti ASUS.
Cena: Nekupujte za každú cenu najlacnejší
tablet. V obchodoch nájdete modely,
ktoré stoja 50 eur, avšak používateľský
zážitok nie je zďaleka ideálny. Radšej
si priplaťte a prekročte hranicu 100 eur.

V rozhraní 120 – 150 eur nájdete veľmi
dobré až výborné 7-palcové tablety.
Uhlopriečka: 7, 8 alebo 10 palcov? S väčšou
uhlopriečkou rastie cena. Výhodou 7-palcových
zariadení je, že sú najľahšie, najmobilnejšie,
najlacnejšie a pohodlne ich môžete používať
v jednej ruke. Rozmerom displeja pripomínajú
poznámkový blok. 10-palcové tablety majú
väčšiu obrazovku, ale obvykle ich musíte držať
v dvoch rukách. Zlatou strednou cestou sú
8-palcové modely. Ak je to možné, pokúste
sa osobne si vyskúšať každú veľkosť.
Displej: Dnešné tablety sú väčšinou vybavené
kvalitnými displejmi. Ak však chcete ušetriť a
vyberáte si medzi tými najlacnejšími, uistite
sa, že tablet má IPS displej. Poďakujete
nám. Prínosom tohto typu displeja sú široké
pozorovacie uhly a naozaj krásne farby. Zároveň
vás nebudú z používania tabletu bolieť oči.
Procesor: Najčastejšie sa stretnete
s 2, 4 a 8-jadrovými procesormi. Neexistuje
všeobecná rada, ktorá by vám pomohla vybrať
ideálny tablet. Existuje veľké množstvo
procesorov, ktoré sa správajú rôznorodo
a často negatívne prekvapia, aj napriek
papierovo dobrým parametrom. Opäť platí
to, čo sme povedali pri cene. V kategórii 120
– 150 eur zoženiete veľmi dobrý 7—palcový
tablet. V prípade kvalitných 8-palcových
tabletov počítajte s hranicou 200+ eur, resp.
250-300+ eur pre 10-palcové zariadenia.
Prípadne vám môžeme výber uľahčiť –
na vedľajšej strane testujeme 7-palcový
tablet, ktorý je presne podľa nášho gusta.

Základom každého tabletu by mal byť
kvalitný displej a procesor. Na displej sa budete
pri práci s tabletom neustále pozerať a procesor
sa postará o to, aby boli odozvy systému
dostatočne rýchle. MeMO Pady patrili medzi prvé
zariadenia, ktoré ponúkli IPS panel v cenovej
rovine pod 150 eur. Takýto displej má vynikajúce
pozorovacie uhly a živé zobrazenie farieb. Bez
ohľadu na to, pod akým uhlom sa budete na
displej pozerať, farby nebudú deformované a
vás nebudú pri používaní tabletu bolieť oči.
Najnovší ASUS MeMO Pad 7 s modelovým
označením ME176CX má takýto displej
samozrejme vo výbave. Je veľký 7 palcov, s
HD rozlíšením 1280 × 800. Toto rozlíšenie pre
bežné potreby bohato postačuje. Obraz je na
7-palcovej obrazovke dostatočne ostrý a menej
zaťaží grafický čip, čo sa prejaví na lepšej výdrži
batérie, ktorá počas našich testov dosiahla
necelých 8 hodín. Zároveň poskytuje výborný
používateľský zážitok bez ohľadu na využitie
– či už pomocou tabletu hľadáte informácie
na internete, robíte si poznámky, hráte sa
alebo sledujete obľúbených YouTuberov.
Kvalitný tablet je ako počítač. Zvláda
viacero vecí naraz. MeMO Pad 7 ME176CX
do tejto kategórie radíme. Štvorjadrový
procesor Intel Atom Z3745 patrí medzi
najnovšie. Pracuje s taktom 1,86 GHz a
dosahuje výkon, ktorý tromfne aj dvojnásobne
drahé zariadenia. Poteší najmä grafickým
výkonom, ktorý si bez problémov poradí so
všetkými dostupnými hrami. Tablet síce nie je
hračka, ale asi zhodneme na tom, že oddych
si musíme z času na čas dopriať všetci. A
pri práci s týmto zariadením veľa voľného
času nebudete mať. Systém beží rýchlo a
medzi viacerými spustenými aplikáciami sa
prepnete okamžite. Informácie, ktoré budete
potrebovať na vyriešenie úloh do školy, si
tak môžete ihneď zapísať do poznámok.
Tablet je najinteligentnejší poznámkový
blok, aký môžete dnes používať.
Počas testovania sme takisto zistili, že
MeMO Pad 7 ME176CX je chytrejší ako väčšina
konkurencie. Okrem najnovšieho operačného
systému Android 4.4 má v sebe zabudované
aj používateľské rozhranie ASUS ZenUI. To
optimalizuje prevádzku zariadenia, mení grafický

layout a pridáva viacero užitočných funkcií.
Ocenili sme najmä šikovnú integráciu ďalších
povinností pomocou funkcie What´s Next. Tá
zobrazuje údaje z kalendára, ale aj vytvorené
pripomienky. S takouto pomôckou by sme sa
za našich školských čias nemohli vyhovárať
na to, že sme si zabudli spraviť domácu
úlohu. Ak by sme si ju nespravili, skutočným
dôvodom by bola naša lenivosť. S tým, aby ste
nezabúdali na dôležité veci, vám pomôže ďalší
nástroj – Do It Later. Ako už názov napovedá,
aplikácia vytvára pripomienky, pričom je priamo
zabudovaná do rozhrania tabletu. Jednoducho
si tak vytvoríte upozornenie, ktoré neskôr
pripomenie dôležitý email alebo užitočný
dokument pre vyriešenie domácej úlohy.
ZenUI taktiež obsahuje funkcie, ktoré
vylepšujú funkcie fotoaparátu. V tomto smere
MeMO Pad 7 až tak neexceluje. 2-megapixelový
zadný fotoaparát postačí na núdzové používanie
a bežný foťák nenahradí. To nie je až taká
veľká škoda, keďže, priznajme si, fotenie
s tabletom vyzerá na pohľad smiešne.
S výnimkou slabšieho fotoaparátu a
reproduktoru je ME176CX moderne vybavený
tablet. Má 16 GB úložisko, ktoré si rozšírite
pomocou microSD karty. Nechýba podpora
cloudových služieb. V úložisku ASUS WebStorage
dostanete 5 GB zadarmo pre pohodlné
prenášanie dát medzi tabletom a počítačmi.
Táto a ďalšie služby ako Dropbox alebo Google
Disk zjednodušia zdieľanie domácich úloh so
spolužiakmi. Tablet sa pripojí k Wi-Fi a cez
Bluetooth 4.0 LE ho spárujete aj s bezdrôtovými

slúchadlami. Pre bežné, káblové, je pripravený
3,5 mm audio jack. Takéto počúvanie hudby je
oveľa lepšie ako cez zabudovaný reproduktor.
Nechýba ani Miracast, čo je funkcia, pomocou
ktorej si môžete bezdrôtovo prehrávať obsah
z tabletu na televízore. A aby sme nezabudli,
Bluetooth sme využili aj na pripojenie
klávesnice, čo nám uľahčilo písanie textov.
Aby sme to zhrnuli. MeMO Pad 7 ME176CX
stojí necelých 150 eur a v tejto cenovej rovine
ponúka bezkonkurenčnú výbavu. Kvalitný
displej, naozaj výkonný procesor, dostatok
úložiska, microSD slot, moderné technológie,
najnovší Android a rozhranie ZenUI, ktoré
operačný systém ešte vylepšuje. Tablet je
úzky, so šírkou iba 11 cm a hrúbkou 9,6 mm.
Váži necelých 300 gramov, takže sa naozaj
pohodlne drží v jednej ruke. Dostupný je v piatich
farbách – čiernej, bielej, červenej, modrej a žltej.
K tabletu si môžete dokúpiť aj ochranný obal,
ktorý ochráni displej zariadenia. MeMO Pad
s ním vyzerá ako poznámkový blok a dá sa
používať v rôznych polohách. Ak teda hľadáte
viacúčelový tablet do školy, ale bojíte sa kupovať
drahé zariadenia, ME176CX je vynikajúca voľba.
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Nemá Píča z hoven
Takmer neustriehnuteľná smršť
vtipných dialógov, samo ironizujúce,
groteskné postavy, bláznivý, sofistikovaný,
romantický dej... Tak také sú screwbalové
komédie, charakteristické pre Hollywood
tridsiatych a štyridsiatych rokov.
Výber z tých najlepších priniesla
tohtoročná lfš pre svojich návštevníkov
v sekcii Filmová čítanka. Znalec
klasickej hollywoodskej tvorby mi dá
určite za pravdu, že staviť na komédiu
z dielne Billyho Wildera či Ernesta
Lubitscha nemôže byť krokom vedľa.
Vychutnať si Byť či nebyť (1942), Jeho
dievča piatok (1940), či Leopardiu ženu
(1938) z veľkého plátna je skutočne
jedinečný a príjemný zážitok.

Sex, smrť a porno vo filmovom raji

Report: 40. Letná filmová škola Uherské Hradište
Nemálo slovenských i českých cinefilov už nedočkavo odpočítavalo každý deň do dvadsiateho
piateho júla. Práve v tento deň totiž mesto Uherské Hradište už po štyridsiatykrát otvorilo
brány všetkým filmovým nadšencom, ktorí sa neuspokoja s nádielkou v komerčných
kinách a majú záujem dostať sa svojim obľúbeným snímkam pod povrch.
Popri festivale v Karlových Varoch, ktorý
si postupne vybudoval zvučné meno
nielen v Českej republike, určite stojí za
pozornosť aj udalosť, akou je festival v
Uherskom Hradišti. Na rozdiel od toho
karlovarského ide o nesúťažný festival,
zameraný na výchovu diváka a poskytnutie
mu pokiaľ možno celistvého prehľadu o
určitých smeroch, ktorým sa ten-ktorý
rok venuje. Výnimočná atmosféra, ktorá
rok čo rok návštevníkov vytrháva z
reality a skutočne víta vo filmovom raji,
zanecháva v cinefiloch rôznych vekových
kategórii zážitok, ktorý si proste musia
zopakovať. Štyridsiata, jubilejná, Letná
filmová škola priniesla, rovnako ako ročníky
pred ňou, opäť kvalitný filmový, odborný,
ale i hudobný a divadelný program.

Zaostrené na Španielsko
Tradičná sekcia Fokus sa tento rok niesla
v duchu súčasného španielskeho filmu.
Z ponuky zloženej z tridsiatich filmov
si divák mohol vybrať filmy rozličných
žánrov, ktoré určitým spôsobom ovplyvnili
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španielsku tvorbu, či reprezentovali
postupy, aké boli pre ňu v určitej dobe
charakteristické. Návštevník mal
možnosť bližšie sa oboznámiť taktiež s
tvorbou dvoch významných španielskych
režisérov, a to konkrétne s dielami Luisa
Garcia Berlanga a Agustího Villaronga.
Berlanga sa stal vďaka svojim
kritickým snímkam popretkávaným
trefným humorom po boku Picassa asi
najvýznamnejším španielskym umelcom
20. storočia. Už jeho prvý film, Vítame
vás, pán Marshall (Bienvenido Mister
Marshall), ktorý sa dostal v roku 1952
do kinodistribúcie, sa vďaka svojmu
kritickému obsahu a realistickej estetike
postaral o opätovné prebudenie španielskej
kinematografie. Augustí Villaronga bol
tento rok bohužiaľ jeden z mála režisérov,
ktorý si prišiel na Letnú filmovú školu
(ďalej lfš) uviesť svoje filmy osobne a
zostal i na debatu s divákmi po premietaní.
Z jeho zatiaľ neveľkej filmografie mali
diváci možnosť vzhliadnuť štyri filmy, na
základe ktorých je možné spoznať jeho

jedinečný filmový štýl, ktorý z režiséra robí
autora v pravom slova zmysle. Zákonite
ponurá atmosféra na pozadí občianskej
vojny, traumatického detstva či boj s
vlastnou (homo)sexualitou dáva možnosť
rozohrať príbehy o hľadaní slobody a
identity. Za svoje dielo Čierny chlieb (2010
– Pa negre) získal ako historicky prvý
katalánsky film cenu Goya za najlepší film.
Ako národný zástupca bojoval o
nomináciu na Oscara. Aj vďaka, hlavne
medzi mladými, obľúbenej sekcii
Polnočné delikatesy zostaneme v
juhozápadnej Európe a po minuloročných
zombiehororoch sme si zgustli na
horore zo španielskej kuchyne. Útok
slepých mŕtvol (1971), Vraždiaci jazyk
či Kanibalský sex (1980) – to sú názvy,
ktoré vyslovene lákajú do kina a
zaručujú skvelú, značne ironickú zábavu.
Okrem úsmevnej klasiky však program
priniesol aj jeden z najobľúbenejších
hororových filmov poslednej doby Rec
(2007), ktorý návštevníci lfš mali opäť
možnosť vzhliadnuť na veľkom plátne.

Tak ako každoročne, aj tentokrát
vo festivalových kinách Hviezda a v
Slováckom divadle ožili nemé filmy veľkých
režisérov z počiatkov kinematografie
novým životom. Asi len málokto z nás si
doma pustí také Rozmary osudu z roku
1919, pochopiteľne film bez akýchkoľvek
dialógov (až na medzititulky) a hudby.
Pustime ich však na plátno, na kraj
pódia posaďme skupinu Zrní spoločne s
hudobnými nástrojmi a nechajme sa očariť
vôňou minulosti v spojení s lahodným indie
popom. Pokiaľ už pre nič iné, minimálne
pre tento magický zážitok sa na festival
do Hradišťa rozhodne oplatí vydať. Sekcia
Film a živá hudba bola tentoraz venovaná
osudovým, „vamp“ divám nemého filmu.
Mali sme možnosť vidieť Oheň (1915),
s hudobným doprovodom Píče z hoven,
Bellu Donnu, travičku (1923) v sprievode
skupiny DVA, či Ženu bez studu (1928)
spoločne s výbornými Bratmi Orffovými.
Retrospektíva býva každoročne venovaná
režisérovi s veľkým menom. Tento rok to
nebol nikto iný, ako génius s jasnou víziou,
akoby mala kinematografia vyzerať, Robert
Bresson. Po boku Andreja Tarkovského
či Bélu Tarra patrí Bresson k režisérom,
ktorého snímky obsahujú výraznú
spirituálnu rovinu a počas projekcie menia
tok času. Ten akoby sa počas sledovania
jeho filmov extrémne spomalil, pokiaľ
úplne nezastal. Slávny Denník dedinského
farára (1951), Pickpocket (1959) či
Lancelot od jazera (1974) tvorí len zlomok
režisérovej filmografie, s ktorou sa mohol
návštevník kompletne oboznámiť práve
na 40. lfš. Lektorské úvody sa snažili
priblížiť Bressonov štýl a postupy, neskôr
jednotlivé filmy dokonca osobne uvádzala
režisérova dcéra Myléne Bressonová.

Keď jedna diera nestačí
Rozhodne najkontroverznejšou sekciou
filmového programu bola časť Spektra s
názvom Porn-art. Vo filme sa v poslednej
dobe čoraz viac stretávame s otvorenou
erotikou a sexualitou, preto niet divu,
že na tento fakt reaguje aj lfš. V tejto
sekcii návštevníkom ponúkla 14 porno
erotických snímok s hardcore sexuálnymi
scénami, na základe ktorých si kládla
otázku, či môže byť porno v istom
zmysle umením. Filmy typu Shortbus
(2006), plný nesimulovaného hetero
i homo sexu, najrôznejších spôsobov
sebaukájania, L. A. Zombies (2010), príbeh
o zombie alfasamcovi „obšťastňujúcom“
nemŕtvych do najrôznejších otvorov
(kreativita mu naozaj nechýba) alebo
napríklad Chlípne denníky (2009), zložené z
viacerých, feministicky ladených poviedok
zaoberajúcich sa prevažne lesbickým
sexom nie sú naozaj pre každého.
Bolo pravidlom, že z filmov zo sekcie
porn-art diváci so slabším žalúdkom,
či tí konzervatívnejší, po pár minútach
červenajúc sa, odchádzali. Za zmienku
rovnako stoja nemecký, kontroverzný
film o mladej exhibicionistke Vlhké
miesta (2013), výborný počin srbskej
režisérky Maja Miloš o rozpade hodnôt
dnešných teenegerov Klip (2012) či film s
tajomnou atmosférou, držiteľ queer Zlatej
palmy z MFF Cannes obsadený výlučne
mužmi Neznámy od jazera (2013).
Aj Britský sociálny film si našiel v
tohtoročnom programe svoje miesto.
Život dospievajúcich skinhedov nám
priblížila už klasika Takéto je Anglicko

(2006) z dielne Shane Meadowsa, s drzým
chuligánom so záľubou v zbere zinku nás
oboznámil Sebecký obor (2013) a bolestivý
príbeh prvej lásky sme prežili s hlavnou
hrdinkou vďaka Fish Tanku (2009).
Pre mňa osobne najpríjemnejším
zážitkom bolo zoznámenie sa s tvorbou
nezávislého amerického režiséra Todda
Solondza. Retrospektíva priniesla
kompletnú filmografiu tejto výnimočnej
osoby s očarujúcim zmyslom pre čierny
humor a dokonale ironické dialógy.
Hoci je každý film z jeho dielne určitým
spôsobom unikát, všetky spája
prinajmenšom snaha šokovať a znechutiť
diváka nemiestnymi žartmi cielenými
na slabších jedincov. Šťastie (1998),
Palindromy (2004), i najnovší Čierny kôň
(2011), rovnako ako jeho ostatné diela
stoja o divákovu pozornosť. Režisér sa,
bohužiaľ, z vážnych dôvodov nakoniec
nemohol osobne zúčastniť festivalu.

Nad Kolibou sa blýska
Ani domácej tvorbe nezostala lfš nič
dlžná. Popri českých novinkách ako
divácky obľúbenom Fair Play (2014)
Andrey Sedláčkovej, režisérskom debute
Jirku Mádla z perspektívy dieťaťa
Pôjdeme k moru (2014) či jednému z
najnavštevovanejších slovenských filmov
Všetky moje deti (2013) Ladislava Kaboša,
nemôžem zabudnúť ani na tohtoročné
príjemné prekvapenie z dielne Petra
Václava Cesta ven (2014). Snímka rozoberá
život mladej rómky, ktorá sa snaží vymaniť
zo zlej sociálnej situácie. Václav obsadil
do hlavných úloh nehercov z rómskych
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Nový začátek pro lidstvo

osád, ktorí predviedli výkon, za ktorý by
sa nemusel hanbiť nejeden profesionál.
Nielen českému majstrovi hravej,
nápaditej a originálnej štylizácie, otcovi
diel ako Adela ešte nevečerala (1977),
nesmrteľných Troch veteránov (1983)
alebo mládežou milovaným Nech žijú
duchovia (1977) Oldřichovi Lipskému bola
venovaná celá sekcia. Aj slovenským
tvorcom sa dostalo priestoru. Tento
rok si svoje čestné miesto v programe
vybojovali dokumenty Zuzany Piussi,
ktorá osobne diskutovala s divákmi a so
svojimi skúsenosťami sa s návštevníkmi
podelila aj v podobe prednášky. Vláda
jednej strany, zobrazená v snímke Od
Fica do Fica (2012), prehnitá slovenská
justícia v Nemoci tretej moci (2011), ale
i bolestivý koniec samostatnosti Koliby
(2009) ako filmových ateliérov zarezonovali
určite aj v očiach českých divákov.

Filmy a oveľa viac...
Cenu Asociácie českých filmových klubov,
jedného z hlavných organizátorov lfš,
si za odvahu prekračovať vo svojich
dielach hranice osobne prevzal Peter
Greenaway, ktorého osobité spojenie

filmu a divadla, charakteristické nielen
pre jeho posledný film Goltzius a
spoločnosť Pelikán (2012), ktorý otváral
celý festival. Diváci mali rovnako možnosť
navštíviť jeho interesantnú prednášku
na tému smrti kinematografie. Smrť
je Greenawayovi výnimočne blízka, ako
sám tvrdí, „na svete sú doležité iba
sex a smrť, nič viac.“. Výročnú cenu
si prevzal i Bertrand Tavernier, herec
Josef Somr známy z premietanej českej
klasiky Ostro sledované vlaky (1966) i
bývalý predseda AČFK Jan Kastner.
Rovnako ako v kinách, sa vo večerných
hodinách každý deň premietalo aj pod holým
nebom, a to hneď za kinom Hviezda
i na námestí. Premietaniu každý deň
predchádzal koncert kvalitných českých či
slovenských interpretov ako sú Dan Bárta,
Jana Kirschner, spomínané Zrní, DVA,
či jeden z posledných koncertov Bratov
Orffovcov. Nebola by to jubilejná lfš, keby
každý z koncertov nebol pre návštevníkov
a obyvateľov mesta zadarmo.
Každý večer taktiež v stanoch za
Hviezdou čakala na zábavychtivých
cinefilov párty v Kabinete múz. I
Balkánsky bašável sa stretol s veľkým

ohlasom. Škoda len nočného pokoja a
každodenného konca zábavy o druhej
ráno. Blízky Klub Mír však hostil
„nespavcov“ a milovníkov alkoholických
nápojov do neskorých ranných hodín.
Aj divadelní priaznivci si prišli na svoje.
Za všetky spomeniem Dejvické divadlo,
ktoré zo svojho repertoáru vybralo
Upchatý systém, v ktorom predstavilo
výborných hercov, známych nielen
milovníkom českej kinematografie Ivana
Trojana i Miroslava Krobota. Divadlo Vosto
5 Slzy ošľahaných mužov, Mestské divadlo
Zlín prišlo s hrou Albertine Sarrazinová:
Kabaret Astragal. I JAMU z Brna sa
predstavilo s divadelnou hrou
The Sunset Limited.
Vzhľadom na rozsah tejto reportáže nie
je možné uviesť kompletný tak bohatý
filmový, odborný či divadelný program
40. Letnej filmovej školy. Verím však,
že výber z tohtoročnej ponuky na vás
spravil dostatočný dojem a budúci rok sa
spoločne stretneme na už štyridsiatom
prvom ročníku. Všetci „Zapáleni filmem",
spojte sa! Uherské Hradište čaká.
Matúš Slamka

civilization.com
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Gamesite Y-Games PR

V Bratislave sa bude konať Y-Games
Počítačový herný turnaj Y-Games sa dočkal svojho druhého ročníka!

Oproti úspešnému prvému ročníku si
organizátori pripravili pre zúčastnených
množstvo noviniek. Najväčším lákadlom
bude hra League of Legends, ktorá sa ale
určite nestratí pri populárnych hrách Counter
Strike 1.6, DOTA 2 alebo Hearthstone.
Na svoje si taktiež prídu hráči
PlayStation 3, ktorí si svoje sily budú môcť
porovnať vo futbalovej hre Fifa 2014.
Viac informácií prinesú organizátori so
spustením registrácie - 1. októbra 2014.
Medzi zmenami je aj vytvorenie
sprievodného programu a chillout zóny, kde
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si hráči budú môcť medzi hrami oddýchnuť
a zajazdiť si napríklad na simulátore.
Pre tých, ktorí sa zaujímajú o hernú scénu,
budú pripravené živé prenosy zápasov z turnaja
a taktiež sa budú premietať aj prenosy
od profesionálnych hráčov.
Tiež sa nezabudlo na fanúšikovov hovoreného
slova. Tí, ktorí aktuálne nebudú súťažiť sa
budú môcť zúčasniť na prednáškach ohľadom
gamingu a progamingu na Slovensku. Pozrieť
sa môžu napríklad na Juraja Redekyho, ktorý
porozpráva o novinkách Logitechu, alebo si
budú môcť vypočuť názor profesionálneho

hráča ohľadom slovenskej hernej scény.
Zaručenou pastvou pre oči gamerov budú dámy,
samozrejme aj páni v cosplay kostýmoch!
Turnaj sa taktiež bude konať na novom
mieste - v budove Fakulty informatiky
a informačných technológií STU.
Brány herného sveta v Bratislave sa otvoria
18. októbra 2014 o 9 hodine. Ženy sa
budú môcť zúčastniť zadarmo, členovia
študentskej organizácie Y-Net zaplatia
za účasť 3 eurá, ostatní 5 eur.
Turnaj je organizovaný pre verejnosť,
zúčastniť sa môže teda ktokoľvek.

RETRO
Platforma:
PC
Žáner:
Logická

RETRO
Fish Fillets

Napísal: Martin Húbek

Rok vydania:
1997
Výrobca:
Altar Interactive

A čo je teda vlastne vašou úlohou?
Presúvate rôzne predmety, prepínate
medzi rybkami (obe naraz totiž ovládať
nemôžete) a snažíte sa vyslobodiť z
mantinelov danej úrovne. K tomu vám
rybky častokrát nezabudnú do trápneho
ticha vypustiť nejaký vtipný komentár,
ktorý trochu odľahčí atmosféru,
ktorá v neskorších fázach hry už
dosahuje nebezpečného prehrievania
vašich mozgových vlákien. Pravidlá,
dizajn, princíp – v jednoduchosti je,
v tomto prípade, naozaj krása.

Spôsob prípravy rybích filé: "Musia byť ťažké!!!"
Ako ste si už mohli všimnúť, častokrát
a možno už až na hranici nepísaného
pravidla sa do našej rubriky Retro dostávajú
primárne príbehové adventúry, z ktorých sa
vďaka ich kvalitám stali doslova nadčasové
záležitosti. Načrtli sme príbeh, základné
herné prvky a opečiatkovali pomyselným
symbolom: "Odporúčame všetkými piatimi."
Pre tento raz ale urobíme výnimku a
pripomenieme si titul zo susedných luhov
a hájov – od našich českých susedov sa
nám totižto v roku 1997 dostalo skvelého
logického počinu s názvom Fish Fillets.

úspešných "riešiteľov" presne 70-tich
úrovni, ktoré hra ponúkala, a ktorých
náročnosť sa postupom času začala
nekontrolovane zvyšovať. Titul zavítal
na počítače v rádoch stovkám tisíc
hráčom a behom prvého roka si status

odlišných rybiek. Zástancom mužského
pohlavia sa stala rybka modrá, zatiaľ
čo menšia, oranžová, patrí do pohlavia
nežnejšieho. To, že je menšia, je zároveň
aj jej charakteristickou výhodou, keďže
sa tým dostane cez rôzne úzke škáry,
normálne nedostupné tej modrej. Tá,
respektíve ten sa zas môže oháňať
mohutnosťou a silou, vďaka ktorej
s ním môžete zdvíhať, v hádankách
často sa opakujúce, oceľové trubky.

premožiteľa všetkých úrovní pripísali len
šiesti z nich! To už o niečom vypovedá...
Hra samotná pritom stavia na princípe
úplne jednoduchom, možno až banálnom,
a to počas všetkých úrovní. V nich sa
vžijete do kože šupín dvoch vlastnosťami

I keď nejde o žiadnu silno-príbehovú
adventúru, samotné riešenie hádaniek
musí mať nejaký hlbší význam, a preto
aj tu nájdete nejakú tú dejovú omáčku.
Neďaleko vášho podmorského domu

zrútilo UFO. Vy, samozrejme, nie ste
len také ledajaké rybky a v roli agentov
sa vydávate na prieskum, popri ktorom
máte v zápisníku aj ďalších sedem úloh:
nájsť väzňa, špeciálny počítač, mapy
kapitána Silvera, objaviť Svätý grál,
bájnu Atlantídu, prísť na kĺb záhade
bermudského trojuholníka a problému
s jadrovým odpadom. Prostredia sú
skutočne pestré a aj napriek tomu, že
dnes vám už asi ničím zvláštne neprídu,
v dobe najväčšej slávy svoje kúzlo mali a
nie raz sme pred invenciou a zmyslom pre
humor nahodili úprimný úsmev na tvári.

nervy, chuť prekročiť svoj hráčsky tieň a
desiatky hodín nazvyš. Nebudeme vám
klamať, nebude to najľahší challenge.

Miňo Holík

S úspechom, ktorý zožala prvá verzia,
sa následne objavil v roku 2004 tzv.
Fish Fillets – Next Generation. Toho
sa chytili bratia Danihelkovci, ktorí
hru prepísali, zlepšili grafiku aj zvuk a
hru dokonca, čo do veľkosti zmenšili.
Plnohodnotného pokračovania sa hra
dočkala až v marci roku 2007, kedy druhý
diel preniesol v podstate totožný princíp
predchodcu s pár inováciami v hrateľnosti
a vylepšenom grafickom kabáte.
Pred sebou máte pravú výzvu, ktorá k
zdolaniu, samozrejme, niečo stojí. Nie sú
to peniaze, keďže hra už je od roku 2002
dostupná ako freewarová, ale skôr pevné

Ten k nám priplával spoza prahu štúdia
Altar, ktoré sa podpísalo pod vývoj hier
ako Original War, trilógiu UFO a ruku k
dielu priložilo aj pri vojenskej sérii ArmA.
Jeho prvotinou sú ale práve zmienené
Rybie Filé, ktorými vo vodách logických,
myseľ precvičujúcich titulov narobil
poriadne veľké vlny. Neustále narážky
na vodu, samozrejme, majú svoj účel a
koniec koncov aj samotný názov jasne
naznačuje, že ryby a vodné prostredie
budú hrať v hre nemalú úlohu. Ešte skôr,
ako sa pustíme do náplne počinu, povieme
si hneď jednu z tých najzaujímavejších
faktov, a to, že hra v dobe vydania niesla
so sebou aj súťaž, ktorá odmení všetkých
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Destiny

miestami už naozaj na nervy. Na Public
eventy by ste sa radšej tešiť veľmi nemali,
lebo ich výskyt je naozaj výnimočný, čo je
škoda, lebo sú naozaj pekným spestrením
bežnej rutiny. Celý tento časom
stereotypný systém ale doplňujú weekly
a daily eventy, ktoré síce obsahujú opäť
staré známe misie, ktoré ste už prešli
dvestokrát, no tentokrát sú obohatené
prvkami, ako napríklad nemožnosť sa
oživovať, oveľa náročnejší nepriatelia
a k tomu zodpovedajúca odmena.

Staňte sa legendou!
Okolo Destiny bol od jej ohlásenia
a prvých záberov naozaj veľký
Žáner: Akčná RP FPS
rozruch a hype, ktorý časom enormne
Výrobca: Bungie
narastal, až sa dostal do bodu, v ktorom
Zapožičal: KON TIKI
o Destiny a jeho budúcej veľkoleposti
počul snáď každý. Pridajte k tomu
PLUSY A MÍNUSY: Bungie, štúdio, ktoré stojí napríklad
+ nádherné prostredia za značkou ako Halo, a máte recept
a vizuálne spracovanie na titul, plniaci sľuby, priania a hype,
+ hrateľnosť
ktorý okolo titulu vznikol. A viete čo? Do
a ovládanie
Bungie sa oplatilo vložiť svoju dôveru!
základné info:

+ zaujímavé herné
prvky
+ PvP aj PVE
+ technické
spracovanie
+ budúce eventy
- dokola rovnaké
striky
- umelé obmedzenie
získavania markov
za týždeň
- stereotypné
grindovanie
- málo public eventov
- zlý matchmaking
- málo misií a pvp
máp
- veľmi zalagovaný
Crucible
- rovnaký damage/
defense hráčov
v Crucible

HODNOTENIE:

85%
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Je ale vidno, že Bungie má pre Destiny
do budúcna mnoho plánov. Už čoskoro
by sa pre hráčov mali spustiť Raidy,
ktoré majú ponúknuť úplne nové levely,
náročnosť a hlavne tímovú spoluprácu

Ak ste niekedy hrali akékoľvek MMO,
určite poznáte pocit, keď si k tomu
celí nabudení ráno sadnete a ani
neviete, kedy mama vás posiela spať.
Aj keď Destiny nie je klasické MMO,
má veľmi podobný efekt. V úvodným
minútach hry vás prebúdza Ghost,
váš osobný pomocník, baterka a
inventár v jednom, aby vám oznámil,
že ľudstvo čelí záhube. A je na vás a
ostatných, prebudených Guardianoch,
aby ste tomu predišli. A tak sa začína
cesta za farmením, grindením a
nekonečnými hodinami získavania
lepšej výbavy, keď po chvíli ani
neviete, ako to všetko začalo.

Aj keď sa Destiny dá prechádzať osamote
a sústrediť sa na príbeh, toto nie je hra,
kde by som to odporúčal. Príbeh Destiny
naozaj nie je až taký podstatný a zlyháva
hlavne jeho dosť plytké rozprávanie.
Táto stránka hry mohla byť zvládnutá
oveľa lepšie a zakomponovanie príbehu
do misií nemuselo byť vôbec odfláknuté.
Nehovoriac o tom, že je sólovanie Destiny
oveľa menej zábavné, si sami málokedy
poradíte s náročnejšími Strikmi, kde vás v
náhodnom matchmakingu často nahodí k
ľudom, ktorí sú maximálne tupí. Platí tak
pravidlo, s priateľmi ide všetko lepšie!

Hunter? Warlock? Titan?
Destiny, čo sa týka vylepšovania
vášho charakteru ako takého, veľa
neponúka, no tých málo volieb,
ktoré na začiatku urobíte, sa s
vami ponesie až do konca hry. Po
úvodných kozmetických úpravách,
ktorých je na dnešné štandardy
hanebne málo, prichádza výber vašej
postavy. Stanete sa lovcom, ktorý
si zakladá na rýchlosti a veľkom
damage, alebo si vyberiete radšej
chodiaci tank v znamení Titana?
Warlock je zas strednou cestou
medzi oboma, no záleží, ako sa za
danú postavu rozhodnete hrať vy.
Aj keď Destiny obsahuje iba tri
základné povolania, ich variabilita
sa dá ďalej upravovať a rozvíjať
pomocou odomykajúcich sa
skillov, z ktorých môžete mať z
danej kategórie aktívny vždy iba
jeden, ale, čo je dôležitejšie, veľkú
úlohu hrajú takzvané Subclassy.

Každá postava začína zo svojím
základným Subclassom a postupom
času, sa vám na pätnástom leveli
odomkne aj druhý. Dalo by sa
teda povedať, že každá klasa
obsahuje dve hrateľné povolania.
Je len škoda, že majú hráči na výber
v podstate len zo šiestich postáv.
Takto v podstate vždy stretávate
naokolo len svoje kópie, ktoré majú
rovnaký skilly ako vy, maximálne ich
majú trochu upravené. Tak to potom
aj vyzerá. Každý hádže dookola len
ten istý skill, granát a útok nablízko
a väčšinu času aj tak len strieľate.
Prístup, akým Destiny pristupuje
k levelovaniu, je veľmi nezvyčajný.
Levely ako také znamenajú veľmi
málo. Odhliadnuc od základných
dvadsiatich leveloch, ktoré získate
pomerne rýchlo, prichádza ťažšia

úloha takzvaných Light levelov.
Od dvadsiateho levelu sa v
podstate začína naozajstná hra.
Predpokladá sa, že by ste dovtedy
mali prejsť príbehové misie, a tak
sa môžete vrhnúť do víru Strikov,
ktoré prinášajú úplne nový level
náročnosti. Akonáhle dosiahnete
20. level, je vašou úlohou získavať
špeciálnu Rare, Legendary a Exotic
výbavu, ktorá obsahuje špeciálnu
Light hodnotu. Práve tieto hodnoty
Light na vašej novozískanej výbave
budú vašu postavu posúvať ďalej
Light levelmi, až po 30. level, ktorý je
maximom vašej postavy. Úloha to nie
je ľahká a potrvá naozaj dlhú dobu,
kým sa k niečomu takému priblížite.
Vašou hlavnou základňou bude
Tower. Práve tu budete získavať
väčšinu svojich kontraktov, dostávať
sa k novým informáciám, ale, čo je

Ak sa vám táto hra páči, môžete si ju kúpiť aj na www.gameexpres.sk

hlavné, nakupovať a získavať novú výbavu,
potrebnú pre prežitie na jednej z vašich
destinácií – Zem, Mesiac, Venuša, Mars. K
týmto planétam by sa mali časom pridať
aj ďalšie, ktoré okrem nových lokácií majú
priniesť aj pokračovanie príbehu, a iné
rozšírenia hrateľnosti. V Toweri si rovnako
časom vyberiete hrať aj za jednu z frakcií,
ktorú budete reprezentovať, a na oplátku
vám dajú prístup k svojmu arzenálu,
bez ktorého sa ďalej nepohnete. Škoda
len, že Tower ako taký pôsobí pomerne
mŕtvo aj keď je naokolo more ľudí.

Striky, Raidy, evety a honba
za výbavou!
Dovŕšením dvadsiateho levelu sa v
podstate začína naozajstná hra a dostávate
prístup ku Vanguard strikom, z ktorých
sa neskôr dostanete na vyššie levely, až
na Raidy a vysokonáročné Striky, kde je
skvelá výbava. Vaša zručnosť v kombinácii

s týmom kľúčom vedie k úspechu. Pri
strikoch vás automatický spáruje s
ďalšími troma hráčmi, zatiaľ čo klasické
misie môžete prechádzať aj sami.
Striky, Raidy a weekly/daily eventy v
podstate nie sú nič iné ako variácia
klasických "dungeonov", ktoré prechádzate
dookola v honbe za konečným bossom a
následnou odmenou, za získaním odmeny,
za prejdenie levelu. Táto najsilnejšia
stránka celého Destiny je ale zároveň aj jej
najväčšou slabinou. Aj keď je celý proces
zo začiatku zábavný a tešíte sa z každej
dropnutej Rare veci, po čase zistíte, že
len dookola chodíte ten istý level a modré
veci sú už pre vás smeti, z ktorých nemáte
absolútne žiadnu radosť. Bohužiaľ, všetky
sú levely natvrdo nadizajnované a pri
opakovaných prechádzaniach sa tam nič
nemení. Ako bonus je výber Vanguard
strikov náhodný a často sa stáva, že
opakujete vkuse ten istý dookola, čo je

Tak či onak, pripravte sa na more
opakovania tých istých misií, ktoré
sa síce dajú užiť, no je to naozaj
priamočiara honba na vecami, kde platí
pravidlo, kto hrá, ten má lepšie veci.
Je ale dôležité podotknúť, že obsah
hry, ktorý sa dal hrať tento prvý
týždeň, nebol úplne všetkým, čo sa v
hre bude diať aj nasledujúce týždne a
mesiace. Svet Destiny budú pravidelne
navštevovať tajomní obchodníci, u
ktorých budete môcť získavať nevšedné
predmety a časom pribudne mnoho
nových eventov a výziev, ktoré sú už
teraz naplánované a zverejnené na
mesiac dopredu. Každodennú rutinu
tak budú pravidelne narúšať atrakcie,
ktoré iste hru spríjemnia a spravia tak
hon za výbavou oveľa príjemnejším.

Crucible! Dokážete sa postaviť
ostatným Guardianom?
Crucible je ďalšou z možností, ako
prelomiť klasický stereotyp a rutinu
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Hype bol oprávnený – zhrnutie

strikov. Na rozdiel od klasickým misií,
si tentokrát zmeriate sily s ostatnými
Guardiami, a teda hráčmi. Plusom je,
že sa do boja o svoju reputáciu môžete
pridať už od šiesteho levelu a nemusíte
sa báť, že budete znevýhodnení. Všetok
damage zbraní a obrany brnení sú totiž
v Crucible štandardizované a hráči na
tridsiatom leveli s legendary výbavou
dávajú rovnaký damage ako čerstvé
šestky, ktoré práve začínajú. Kľúčom k
úspechu je teda využívanie a ovládanie
vašej postavy naplno. Crucible ponúka
štyri základné módy, ktoré sú všetky
dizajnované ako malé arény pre 3 – 6
členné tímy. Nechýba klasický deathmatch,
team deathmatch či Control (coquest)
Rýchle rozhodovanie a jednanie budú v
týchto arénových bitkách v kombinácii
s vašimi upgradami na zbraniach hrať
kľúčovú rolu. Práve upgrady a vaše
skilly na postave sú totiž jediné, v čom
sa vaše postavy líšia. Bohužiaľ, táto
skutočnosť je zároveň aj negatívum,
keďže hráči nemôžu svoje vytúžené
Legendary a Exotic kúsky využiť naplno
a strácajú zmysel. Tu ale prichádzajú na
scénu práve eventy ohlásené štúdiom
Bungie, v ktorých bude obmedzenie
výhod levelov a výbavy vypnuté. Škoda
len, že hráč nemá na výber podobné
módy aj bežne a musíte sa zmieriť len s
klasickými štandardizovanými zápasmi.
Okrem toho je ale pozitívnym faktorom
pre súperivých hráčov to, že aj pri týchto
zápasoch levelujete svoju postavu a výbavu,
a dokonca na konci každého náhodne
padajú odmeny pre hráčov. Dokonca
sa stáva, že hráčom padnú za zápas aj
Legendary zbrane či kusy oblečenia.
Už počas Bety a Alfy Destiny bol ale
tento mód pomerne dosť zalagovaný a
často nastávali nechutné desync, keď
vás nepriateľ bežne zabil dávno po tom,
čo bol mŕtvy. Alebo strieľate niekam, kde
už dávno nie je aj keď vy ho tam vidíte.
Týmto sa stal Crucible dosť nepopulárnym
a štúdio Bungie by jednoznačne s touto
situáciou malo niečo spraviť. Crucible je síce
zábavný, ale za tie nervy to často nestojí.
Buďte si ale istí, že tu nejakú tu chvíľu
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stvrdnete. Frakcie, ktoré reprezentujete,
vám síce dajú prístup k naozaj pekným
"hračkám", no budete si ich musieť mastne
zaplatiť. Bohužiaľ, za týždeň môžete
zarobiť iba 100 markov a celá procedúra
získania lepších vecí sa tak o to viac umelo
predlžuje, aby ste museli hrať čo najdlhšie.

Nie je všetko zlato čo sa blyští
Jedno sa ale musí Bungie uznať. Po
technickej stránke je Destiny zvládnuté
ohromne. Hra vyzerá graficky naozaj
nádherne. Prostredia, atmosféra, levely,
krajina sú spracované do nádherných
detailov, ktoré obklopuje úžasný svet
všade, kam sa obzriete. Všetko to
dopĺňa famózny soundtrack, ktorý vás
sprevádza celou hrou a počúva sa stále
dobre dookola v tých istých lokáciách.
Nie je to len grafika a zvuková stránka,
ktoré robia hru dobre hrateľnou. Samotné
ovládanie postáv, vozidiel a celkového
rozhrania je veľmi príjemne spracované a
je natoľko intuitívne, že sa vám dostane
do ruky hneď, ako hru začnete hrať. Bugy
a iné nepríjemnosti sú skutočnou raritou,
alebo sa skôr ani nevyskytujú. Celý zážitok
po technickej stránke trošku znepríjemňuje
akurát dlhšie cestovanie na planéty a
nepreskočiteľné cut scény. Všetko to sú
však zanedbateľné veci a ak sa Bungie
podarí opraviť aspoň svoje problémy z
Crucible servermi, majú po probléme.

Dá sa povedať, že Destiny neprináša na
hernú scénu nič nové alebo prelomové.
Skrátka niečo, čo sme ešte nevideli. No
štúdio Bungie prinieslo tie najlepšie prvky z
rôznych žánrov a spojilo ich do komplexnej
hry, ktorá sa hrá veľmi jednoducho a
dobre. Niekedy je menej viac a u hier to
platí dvojnásobne. Nie vždy je tá lepšia
cesta ísť do zložitých herných mechaník,
ktoré síce majú potenciál, ale nefungujú.
Keď však dokážete vyťažiť z vynikajúco
spracovaných, jednoduchých mechaník
a nápadov maximum, dostanete hru,
ktorá sa skvelo hrá, úžasne vyzerá a
hráte ju hodiny a hodiny bez toho, aby ste
dokázali povedať, čo vás na nej toľko baví.
Destiny má v sebe skrátka jednoduché
kúzlo, ktoré vás pri hraní drží aj keď je to
často o bezduchom grindení výbavy.
Obrovským očakávaním ešte ostávajú
plány, ktoré má Bungie v rukáve. Práve
v tomto spočíva sila Destiny, ktorá
sa bude rozvíjať aj dávno po tom, čo
bude hra vydaná. Podľa samotných
vyjadrení vývojárov sme ako plnú
hru dostali len základný balíček,
ktorý sa bude vyvíjať a dotvárať.

Odpovedz na
y
k
z
á
t
o
é
h
c
u
d
o
jedn
k
.s
e
t
i
s
e
m
a
G
na

a vyhraj
super ceny!!!

Či už ste teda hardcore hráč, prahnúci
po najlepších veciach a ovládnutiu arén,
alebo si skôr chcete len oddýchnuť,
poprechádzať sa po stratených mestách
na Mesiaci a užiť si príbeh, hra Destiny
ponúka niečo pre každého. Veľa vecí sa
dalo určite spraviť lepšie, teda hlavne
rozmanitejšie, lebo hra sa rýchlo stáva
rutinou. No netreba hľadať chyby tam, kde
nie sú, a brať hru taká aká je – výborná!

Richard Mako

1. Cena - Multimedia Speakers Z213
2. Cena - diNovo Mini
3. Cena - Optical Gaming Mouse G400s
4. Cena - Wireless Gamepad F710

Súťažte na www.gamesite.sk

REcenzia Diablo III: Ultimate Evil Edition PS4

Diablo III: Ultimate Evil Edition
Ešte raz a lepšie
Základné Info:
Platforma: PS4
Žáner: arčné RPG
Výrobca: Blizzard
Entertainment
Zapožičal: KONTIKI
PLUSY A MÍNUSY:
+ Diablo III + datadisk
RoS v jednom
+ pohodlné ovládanie
+ nemenej zábavná
hrateľnosť
+ kooperatívne
hranie na TV
+ Remote Play (PS4)
- manažment
inventára je
pohodlnejší
na PC
- väčšia hráčska
základňa na PC

HODNOTENIE:

90%
Tretie Diablo prišlo na konzoly
pred rokom. V základnej
výbave, bez datadisku a s niekoľkými
zaujímavými funkciami, ktoré
sa neskôr objavili aj v PC verzii
datadisku Reaper of Souls. Teraz sa
populárne akčné RPG opäť vracia.
Pribalený datadisk RoS sprevádza
podtitul Ultimate Evil Edition,
vynikajúci herný zážitok a zopár
noviniek.

lásky na konzolách nedočkalo a staré konzoly
budú „ako od macochy" aj naďalej. Blizzard
svoje rozhodnutie obhajuje odlišnosťami v
architektúre a tým, že PS4/XOne port viac
pripomína PC verziu. A preto sa dočká podpory.

Rozdiel v starej a novej generácii je viditeľný
už pri prvom spustení, keď od vás hra
žiada prepojenie PSN/MS konta s Battle.
Net účtom. Mimochodom, ak ste hrali
posledný rok na Xbox a teraz prechádzate

na PlayStation alebo naopak, potom
nezúfajte. Ultimate Evil Edition podporuje
cross-platformový import uloženej pozície
z konzolového Diabla 3. Je to príjemný
bonus, že nemusíte opäť začínať od nuly,
ale môžete si importovať svoju starú
postavu, s ktorou ste žili posledný rok.
Prepojenie s PC svetom však nečakajte.
Ultimate Evil Edition môžeme bez váhania
označiť za ultimátnu verziu Diabla. Nemá
zmysel baviť sa, či je lepšia PC alebo PS4
verzia. Obe hry sú si rovnocenné a záleží iba
na vás, či nedáte dopustiť na kombináciu
klávesnica a myš alebo ste otvorení novým
nápadom a nebojíte sa aj gamepadu.
Faktom je, že Diablo sa hrá na hernom
ovládači naozaj pohodlne a v určitom
smere aj lepšie ako na PC. Ľavým analógom
ovládate postavu, pomocou pravej
analógovej páčky robíte kotúle, čo môže
vášmu hrdinovi niekedy zachrániť aj život, a
schopnosti aktivujete tlačidlami. Do toho si
pripočítajte offline kooperatívny multiplayer,
čo je funkcia, ktorú na PC nenájdete. A
vedzte, že je zábavnejšie hrať s kamarátmi
Diablo v co-ope pred jedným televízorom
ako s cudzincami po internete. PS4 verzia
však ponúka aj spojenie oboch svetom –
hráte u kamaráta doma a ďalší člen bandy
sa pripojí cez internet. My sme takýmto
spôsobom testovali Ultimate Evil Edition
s Hirom a aby toho nebolo málo, ja som
hral na PS Vite pomocou funkcie Remote
Play. Tá, mimochodom, funguje výborne,
akurát by sme privítali možnosť zmeniť
rozloženie niektorých ovládacích prvkov.
Diablo III: Ultimate Evil Edition je z
hľadiska obsahu totožná hra s PC verziou.

Dostupný je už aj prvý patch, ktorý konzoly
posúva na úroveň PC verzie 2.0.6.

predmetov a príšer – napr. nakazení
z The Last of Us sa objavia v unikátnom Rifte.

Zopár dodatočných funkcií však na
konzolách nájdete. V prvom rade je to
posielanie darčekov, ktoré náhodne padajú
z nepriateľov a sú určené niektorému
z vašich PSN/MS kamarátov.

Diablo III: Ultimate Evil Edition je TÁ verzia
Diabla, ktorú by si mali zahrať všetci
hráči – bez ohľadu na ich skúsenosti alebo
vzťah k PC a konzolovému hraniu. UEE
odstraňuje všetky problémy pôvodnej
trojky, pridáva pohodlie, ktoré PC verzia
neponúka, a všetko to zaobaľuje do
kompletnej škatuľky. PS4 a Xbox One
verzia odstraňuje aj hlavný problém
pôvodnej konzolovej trojky – absenciu
ďalšej podpory a vylepšuje aj audiovizuálnu
stránku. Konzolové Diablo vyzerá v
rozlíšení 1080p pri 60fps rovnako dobre
ako na našich monitoroch. A hrateľnosť?
Tá je rovnako zábavná, niekedy aj viac,
vďaka offline kooperatívnemu hraniu.

Hranie v co-ope podporuje aj režim
Apprentice Mode, ktorý dočasne a podľa
potreby prispôsobí štatistiky hrdinov
s nízkym levelom hráčom na vyššej
úrovni. Do konzolovej verzie bol
implementovaný aj systém s názvom
„Nemesis Kills", ktorý transportuje príšery
z priateľovej inštancie do vášho sveta.
Apprentice Mode aj darčeky sme počas
hrania reálne otestovali, avšak s Nemesis
zabitiami sme sa doteraz nestretli.
Samozrejme, nechýba zopár exkluzívnych

Roman Kadlec

Zatiaľ čo konzolové Diablo 3
pôvodne vyšlo iba pre PS3 a Xbox
360, reedícia si to zamierila na
konzoly starej aj novej generácie.
Ak máte doma PS4, nemá zmysel
kupovať PS3 verziu – next-gen
ponúka oproti svojim predchodcom
jednu výraznú vlastnosť – podporu
do budúcnosti. Blizzard bude PS4/
XOne verziu aktualizovať rovnako
ako ich počítačového brata.
Toto je zároveň aj najväčší rozdiel
oproti pôvodnej konzolovej verzii.
Diablo III sa totiž za posledný rok veľa
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recenzia Madden NFL 15 XBOX ONE

a taktík. Najkomplexnejším módom je kariéra majiteľa,
kde sa na všetky vyššie spomenuté prvky nabaľuje
ešte kontrolu finančného aspektu vybraného klubu.
V týchto módoch sa tých zmien veľa neudialo, no na
strane druhej, v tejto oblasti to ani nebolo potrebné.

Madden NFL 15

Zábavnosť

v obranných valoch
Ako hltač televízneho športu
som sa už dávno dostal aj k
výsostne americkým športom, ktoré
u nás v Európe nemajú vybudovanú
žiadnu veľkú fanúšikovskú základňu.
Aj americký futbal, aj baseball mi
prišli dostatočne zaujímavé na to,
aby spôsobili hromadu prebdených
nocí. Takisto ale viem, že virtuálne
spracovanie amerického futbalu v
podobe EA série Madden NFL má
zo všetkých športových sérií asi
najväčšie problémy so stagnáciou
a s tým, ako posunúť sériu ďalej.
Môže to spôsobovať aj fakt, že séria
nemá videohernú konkurenciu vďaka
exkluzívnej zmluve medzi EA a NFL.
Preto je každoročnou otázkou, či
nový prírastok do série Madden má
dostatok vylepšení, aby stál za kúpu.
Hlavná oblasť, na ktorej sa
autori rozhodli zapracovať tento
rok, je obranná činnosť. Totižto
každý aspoň trochu zainteresovaný
vie, že americký futbal sa hrá
systémom útok/obrana.
Systém sa dotkol hlavne
úlohy linebackera. Tomu boli pri
rozohrávke zo strany obrany určené
kontextové tlačidlá, ktorými si
dokáže pri správnom načasovaní
zrýchliť štart zo stoja a zlepšiť
tak jeho účinnosť v poli.

Druhým pilierom série je známy mód Madden
Ultimate Team. Tento mód je už vo všetkých športových
hrách od EA štandardom a spočíva v zbieraní
kartičiek s hráčmi a s ďalšími predmetmi, z ktorých
si hráči následne skladajú vlastný tím a súťažia
proti sebe v online zápasoch alebo proti CPU v offline
zápasoch. Kartičky sa dajú nakupovať v balíčkoch
alebo vymieňať, kupovať v aukciách a podobným
spôsobom ich aj predávať. V tomto už tradičnom
móde sa taktiež nič dramatické neudialo, takže kto hral
predchádzajúce ročníky, tak bude vedieť, kde je sever.

Základné Info:
Žáner: športová
Výrobca: EA Tiburon
Vydavateľ: EA
Zapožičal: EA

PLUSY A MÍNUSY:
+ vylepšenia obrannej hry
+ prezentácia
+ taktická hĺbka

Čo sa týka grafického spracovania, hra sa
dočkala viacerých vylepšení na poli prezentácie a aj
spracovania konkrétnych hráčov. Nechýba tradičná
komentátorská dvojica, ktorá trefne komentuje
dianie na ihrisku, aj keď je pravdou, že trochu širšia
slovná zásoba by im určite neuškodila. Niektorým
hráčom boli pridané ich „špecifické pohyby" a aj ich
výzor sa viac podobá ich reálnym predlohám.

a nováčikovská
prívetivosť
- problematické animácie
- príliš častý výskyt
„interception"

HODNOTENIE:

72%
hrateľnú obrannú hru hádam až príliš často
dochádza k „interception." Ide o okamih, kedy
obranca zachytí loptu vyslanú quarterbackom
útočiaceho mužstva. Sprievodným faktorom
tohto javu je to, že wide reciveri nebojujú o

loptu tak urputne, ako by človek očakával.
Táto kritika sa týka času, keď ich ovláda
AI, ak si na ich pozíciu po vyhodení lopty
prepnete vy, je to iná báseň, no treba rátať s
tým, že súper vám nič nedaruje. S tým súvisí

Následne pri súbojoch medzi
hlavnými líniami došlo k možnosti
odstaviť protihráča za pomoci
nasmerovania ľavého analógu
do správneho smeru a stlačenia
určeného tlačidla, pričom lepší
hráči danej pozície majú zákonite
výhodu, a dokonca aj „špeciálne
tlačidlo" na zbavenie sa protihráča.
To všetko za účelom čo najrýchlejšie
sa dostať k running backovi alebo
rovno quarterbackovi a prerušiť
tým súperov postup vpred.

Faktom však je, že tieto vylepšenia
priniesli zábavu pri hraní obrannej
hry, čo sa automaticky premieňa
do lepšieho celkového pocitu z
hry. Vďaka lepšej interakcii medzi
obrannou a útočnou líniou hry sa
zlepšila aj útočná hra, hlavne tá
behová. Bežať s running backom
s loptou je teraz oveľa lepším
zážitkom, vrátane využívania
rôznych pohybových trikov na
prekabátenie brániacich hráčov.
Úprav sa dočkala aj obrazovka
výberu taktík pred každou hrou.
Tá sa zbavila zbytočností a ponúka
teraz čistý dizajn, ktorý vám nielen
navrhuje vhodné taktiky, ale aj
zdôvodňuje svoj návrh. Následne sa
ponúkajú aj rôzne korekcie vybranej
taktiky už počas pobytu na trávniku.
Vy ste totižto pánom na ihrisku
a je iba na vás, ako sa dostanete
k vytúženým víťazstvám.

Tieto vylepšenia sa tým pádom
viac dotýkajú behovej hry, ako
„hádzacej hry." Problémom toho je
fakt, že vzhľadom na viditeľne lepšie
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aj vylepšená umelá inteligencia
na oboch stranách ihriska.
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Pochvalu si zaslúži vynikajúci
tréningový mód, ktorý nezahŕňa
iba základy pravidiel amerického
futbalu pre nováčikov, ale aj nácvik a
vysvetlenie pokročilých taktík, ktoré
sú potrebné pri hraní na vyšších
náročnostiach ako aj pri online hraní.
Okolo neho je potom vystavaná
kostra herných módov tejto série v
podobe dvojice Connected Franchise
a Madden Ultimate Team.
Connected Franchise je spoločný
názov pre všetky kariéry, či už
hráčsku, trénerskú alebo kariéru
majiteľa. Z tohto výberu vyplýva to,
aké veľké kompetencie bude mať
hráč v danej kariére na starosti. V
prípade voľby kariéry hráča je to
jednoduchý mód „Be a Pro“, a tak
vašou jedinou starosťou je váš
vytvorený alebo vybraný hráč a
jeho úroveň výkonov na ihrisku. V
prípade kariéry manažéra na seba
naberáte zodpovednosť za podpis
nových zmlúv, draftovanie nových
hráčov, určovanie základných zostáv

Čo sa však reálnosti nepribližuje, sú problematické
animácie, ktoré vyplývajú z toho, že americký futbal je
kontaktný šport. Pokaľ sa hrá, animácie sú plynulé, a
teda radosťou hráč zaplesá nielen pri hraní, ale aj pri
sledovaní. Problémom sú animácie, ktoré nasledujú
po prerušení hry, keď často vídavame prepady
jednotlivých končatín, skoky medzi prechodmi do
animácií či neprirodzené polohy hráčov na trávniku.
Oplatí sa teda investovať do nového dielu Madden
NFL? Ak ste fanúšikmi športu a nevlastníte Madden
NFL 25, tak určite. A ak vlastníte Madden NFL 25,
tak to stojí za zváženie. Tohtoročné zmeny sa totiž
dotkli samotných základov hrania. Hranie v obrane je
zábavnejšie ako kedykoľvek predtým, pre nováčikov
je hra veľmi prívetivá a veteránom poskytne kvantum
taktických možností pri hraní. No aj napriek tomu
sa hra nezbavila niektorých neduhov, a dokonca
niektoré chybičky sa dajú označiť za nové. Dokopy
nám to dáva balíček, ktorý dobre vyzerá, dobre sa
hrá, no priestor na vylepšenia tu stále existuje.
Dominik Farkaš
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RECENZIA The Sims 4 PC

The Sims 4

Jedna z najobľúbenejších herných sérií je tu opäť s novým pokračovaním!
základné info:
Platforma: PC
Žáner: simulátor života
Výrobca: Maxis
Zapožičal: EA

PLUSY A MÍNUSY:
+ nové animácie a
tvorba postavy
+ vynikajúce UI
+ vylepšený
stavebný režim
- množstvo
chýbajúcich prvkov
- loading, loading,
loading
- chýbajúca kreativita
- strata otvoreného
sveta

HODNOTENIE:

67%
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Obľúbená séria The Sims
je s nami už viac ako
neuveriteľných štrnásť rokov.
Od prvého dielu sme zažili množstvo
noviniek zmien a hlavne kopu
zábavy. Hráči Simsov milujú natoľko,
že ju dostali až do Guinnesovej
knihy rekordov ako napredávanejšiu
PC hru všetkých čias. Na The Sims,
s poradovým číslom tri, vyšlo
ohromných jedenásť rozšírení
a deväť balíčkov s novým obsahom.
Ohlásenie štvrtého dielu tak nebolo
ničím prekvapivým. A teraz sú
štvrtí „Simsovia" konečne tu a my
sme, bohužiaľ, zostali sklamaní.

zdržiavať a rovno hrať, nie je problém
„poskladať" simíka z návrhov hry tak,
ako ste zvyknutí z predchádzajúcich
dielov. Vynovený je aj mód stavby.
Najrevolučnejším prvkom je pridávanie
celých izieb bez potreby akéhokoľvek
búrania stien alebo zariaďovania vybavenia.
Stačí si zvoliť žiadaný typ miestnosti od
kuchyne, záchoda až po pracovňu, vybrať
štýl, cenu a vložiť miestnosť do hry. Všetky
štyri steny môžete dokonca ľubovoľne
predlžovať alebo skracovať a interiér sa
tomu bude prispôsobovať. Pochopiteľne,
manuálna tvorba miestností nechýba
a herný architekti sa môžu vyhrať do
sýtosti. O chýbajúcich prvkoch sme už toho
napísali dosť, no nedá nám neprejaviť
smútok nad chýbajúcimi pivnicami,
bazénmi či garážami s parádnymi autami.

Všade samá kritika
Netradične začneme recenziu
hneď kritikou, a to oprávnenou.
Ešte pred vydaním hry, ako sa
postupne objavovali informácie, čo
v nových Simsoch bude a čo nie, sa
množstvo fanúšikov série sťažovalo
a prejavovalo sklamanie na fórach,
Reddite a po oficiálnom vydaní
aj v užívateľských recenziách na
Metacritic. Na webe Sims4News
sa dokonca objavil zoznam 89
vecí, ktoré v The Sims 4 chýbajú
alebo sú zjednodušené oproti
predchádzajúcim verziám. Z nich
najvážnejší dopad na naše výsledné
skóre má určite chýbajúci „create a
style“ mód, vďaka ktorému ste mohli
meniť farbu a materiál akémukoľvek
predmetu alebo oblečeniu. Práve
tento prvok v The Sims 3 umocňoval
kreativitu hráčov a pomáhal
vytvárať unikátne domácnosti a
jedinečných simíkov. A práve o
tom séria The Sims vždy bola.

Smutná je ale prázdnosť oblastí, v ktorých
vaši simíci žijú. Miest, ktoré môžete
navštíviť, je veľmi málo. Vzhľadom na to,
že svet už nie je otvorený a tým pádom sa
nemôžete vybrať kedykoľvek kamkoľvek, z
hry zmizli obchody a všetky drobné lokality,
kam ste v The Sims 3 mohli zavítať. Hra
vám na začiatku ponúkne jedno z dvoch
miest, ktoré dokonca ani neuvidíte v celej
kráse, len ako statické obrázky pri výbere,
kam chcete cestovať. V každom nájdete
jednu knižnicu, posilňovňu, bary a park.
To je všetko. Samozrejme, tak ako aj pri
ostatných výčitkách nám prichádza na
rozum len množstvo DLC, v ktorých by sa
práve takéto doplnky mohli objavovať.
pocíti nedostatok spánku, bude nesvoj a
naopak, keď sa dobre vyspí, bude nabudený
energiou. Každá z nálad ovplyvňuje aj
činnosti, ktoré momentálne simík vykonáva.
Pokiaľ bude sústredený, učenie pôjde
rýchlejšie a tým pádom sa v jednotlivých
schopnostiach bude rýchlejšie zlepšovať.
Podľa nálad sa generujú aj aktuálne priania.
Pri sústredenej je to napríklad túžba zahrať
si šachy a pri nervozite zase vybúriť sa na
boxovacom vreci. Za splnené priania každý
simík dostáva body a tie môžete minúť na
jednoduché vylepšenia. Nálady sa prejavujú
aj navonok, a to hlavne na tvári simíkov.
Sledovať, ako sa mení ich chovanie pri
zmene nálady, a to hlavne pri konverzácii, je
naozaj zábavné a konečne simíci dostali viac

Aby sme však celú recenziu neminuli
len na vymenovanie toho, čo chýba a
čo sa zmenilo, zameriame sa radšej
na tie najvážnejšie nedostatky
a na pozitíva nového dielu. Už
od prvých videí bolo zreteľné, že
prím budú hrať samotní simíci a
ich emócie. Každý simík má teraz
nálady, ktoré pramenia z ich okolia
a aktuálnych udalostí. Ak váš simík

Ak sa vám táto hra páči, môžete si ju kúpiť aj na www.gameexpres.sk

„ľudskosti.“ Aj tu sa však nájde niekoľko
nedostatkov. Simíci napríklad nereagujú
na neveru a nálady sa striedajú niekedy až
príliš rýchlo a hlavne, ako naschvál, práve
vtedy, keď im chcete splniť nejaké prianie.

Zmien je dostatok
Kompletným prerobením si prešiel aj
režim vytvárania simíkov. Už si nemusíte
vyberať z dopredu pripravených nosov,
uší alebo tiel. Stačí myšou chytiť určitú
časť tela, potiahnuť a sami určujete jej
veľkosť, šírku alebo dĺžku. Zo začiatku
sa vám asi bude dariť tvoriť kadejakých
mutantov, ale systém je veľmi intuitívny a
rýchlo si naň navyknete. Keď sa nechcete

Taktiež z hry zmizli aj rôzne náhodné
udalosti ako požiar pri varení alebo
zlodej, okrádajúci vás o tú parádnu
televíziu za tisícky simeleonov. Rovnako
chýbajú aj duchovia po mŕtvych simíkoch,
nadprirodzené bytosti a podobné vtipné
alebo prekvapujúce momentky, ktoré
obohacovali hrateľnosť a hráčom
spôsobovali neplánované a nečakané
emócie. Povolaní je tiež menej, momentálne
osem, a povýšenie môžete získať len po
splnení všetkých potrebných podmienok.
Zamestnanie simíka sa však stalo
takpovediac neosobnou povinnosťou. Kým
je simík v práci, nemôžete si pozrieť jeho
potreby alebo či sa s niekým socializuje
(v trojke ste sa bez problémov mohli
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RECENZIA The Sims 4 PC

skamarátiť so svojím šéfom) a ani
to, v akej budove pracuje. Keď skončí,
zázračne sa objaví pred domom a
vy sa len dozviete, koľko zarobil a či
bol povýšený. Podobné nedostatky
majú aj jednotlivé schopnosti. Aj
keď každá získaná zručnosť a jej
zlepšovanie odomyká nové činnosti
či už s inými simíkami alebo s
vybavením domu, veľmi nám chýbajú
výzvy a štatistiky, známe z tretieho
dielu. Napríklad, aby ste sa stali tým
najlepším kuchárom, nestačilo len
dosiahnuť desiatu úroveň varenia,
ale museli ste navariť aj všetky
existujúce jedlá, pričom recepty
sa nakupovali v kníhkupectve,
a podobné zábavné činnosti.
Vynikajúcou novinkou je ešte galéria
komunitou vytvorených domov,
miestností a hlavne simíkov. Do
hry si vybraný obsah môžete pridať
kedykoľvek a do pár sekúnd tak hrať
za postavu z obľúbeného filmu alebo
seriálu. Alebo chcete hrať s rodinou
celebrít v obrovskom dome (bohužiaľ,
bez bazéna) s najmodernejším
vybavením? Žiadny problém. Aspoň
tu sa môže prejaviť vaša kreativita
a niektorí hráči už teraz do galérie
pridali identické kópie známych
hercov a herečiek. A konečne si
užívateľmi vytvorený obsah môžete
do hry vložiť rovno počas hrania a
nemusíte nič vypínať a zapínať.

Vynovený engine hru posúva
Nový herný engine je veľkým
plusom. Animácie postáv a hlavne
ich mimika je vynikajúca. Daň za
všetky novinky je, bohužiaľ, opäť
uzatvorený svet a loading na každom
rohu. Dokonca, aj keď len chcete
navštíviť susedný dom, musíte
prečkať krátky loading. Na druhej
strane, celkové načítavanie hry je
svižné a do hry sa dostanete takmer
okamžite. To isté platí aj o vytváraní
postavy. Už žiadne niekoľkominútové
loadingy ako v predchádzajúcich
dieloch. Grafických vylepšení mnoho
nenájdete a ani detailnosť objektov
či simíkov nie je oveľa lepšia, než v
treťom diele. Je to ale pochopiteľné,
keďže The Sims 4 musí fungovať
aj na starších zostavách, aby si ju
mohlo užiť čo najširšie publikum.
Viditeľnou zmenou je však prechod
na komiksovejší grafický štýl.
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Vynikajúca hudba a skvelé zvuky boli
vždy súčasťou každého dielu The Sims.
Našťastie, to isté môžeme povedať aj o
štvrtom pokračovaní. Hlavná melódia je
chytľavá a všetky herné zvuky si rýchlo
zapamätáte, keďže predstavujú zmeny
nálad alebo určité udalosti. Aj celé herné
rozhranie prešlo výraznými zmenami. Je
oveľa menšie a modernejšie, no treba si
naň chvíľku zvykať. Hlavnou zmenou je
presunutie aktivít, ktoré simík vykonáva, do
ľavého dolného rohu, čo však znamená, že
toho z hry na obrazovke uvidíte oveľa viac.
Napriek tomu, koľko kritiky sa na The Sims
4 valí, jednoznačne nie je zlou hrou a ani
vyslovene zlým nástupcom série. Je to však
titul oklieštený o množstvo základných funkcií
a prvkov, ktoré poznáme a sme na ne zvyknutí

už aj od prvého dielu. Je na vývojároch,
ako sa voči výčitkám postavia a či do hry
postupne začnú pridávať nový obsah,
napríklad vo forme updatov alebo zvolia
cestu zla, teda DLC balíkmi. Už teraz vieme,
že do The Sims 4 pribudne Premium, ako
poznáme napríklad z Battlefield 3 a 4. Čo
však bude obsahovať, vedia zatiaľ len
samotní tvorcovia. Zábavy si pri hraní napriek
množstvu negatív užijete dosť, a to najmä
vďaka vylepšenému sociálnemu systému
simíkov a jednoduchému budovaniu ich
príbytkov. Poteší aj svižnosť nového enginu
a modernizované minimalistické herné
rozhranie. Či sa však The Sims 4 oplatí, to záleží
na tom, do akej miery ste schopní vývojárom
odpustiť a prehryznúť chýbajúce prvky.

Juraj Vlha
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Bratislava (Prievoz), Vyšná 9, 82105. Tel: 0902 49 29 39. Zasielame po celom Slovensku.

RECENZIA Entwined PS4

Entwined
Čo je to?

základné info:
Platforma: PS4
Žáner: hudobná hra
Výrobca: Pixel Opus
Zapožičal: Sony

PLUSY A MÍNUSY:
+ relaxačný pocit
pri hraní
+ chytľavosť
+ výborný soundtrack
+ audiovizuálne
spracovanie
a atmosféra
- pre niekoho veľmi
slabá hrateľnosť
- ku koncu mierne
frustrujúce

Herný tábor sa delí na dve
skupiny hráčov. Jedna z nich
ulietava na divných tituloch, ktoré
možno ani hrami nie sú, a tá druhá tieto
výplody herného priemyslu kritizuje
a pokračuje v hraní v CoD. Je jasné,
že Entwined je po dlhej dobe ďalšou
hrou, ktorej nechýba kontroverzia.
Entwined sme prvýkrát videli v júni,
počas konferencie E3. Nakoľko
máme atypické tituly radi, táto hra
bola jedna z mála, na ktorú sme
nezabudli hneď po skončení tlačovky.
V jej prospech hrala aj skutočnosť,
že v deň konferencie aj reálne vyšla
a mohli sme si ju okamžite zakúpiť a
podporiť tak novovzniknuté štúdio.
Ak ste pozerali priamy prenos z
tlačovky, potom vám Entwined
možno pripomenú okolité
screenshoty. Titul má veľmi
špecifický umelecký štýl, ktorý je
neprehliadnuteľný. Dvojica príšer
okupuje obrazovku a o hernú plochu
sa delí s dosť psychadelickým
pozadím, ktoré sa dynamicky mení
vďaka rôznym efektom. Počas
hrania sme sa nedokázali zbaviť
myšlienky, že ak by boli drogy
legálne, chceli by sme ich vyskúšať
práve v kombinácii s touto hrou.
Na prvý pohľad sa to možno nezdá
– a z obrázkov to určite nevyčítate
– ale Entwined je príbeh dvoch
príšer, ktoré k sebe hľadajú cestu.
Popravde nám jedna kreatúra
pripomínala vtáka a tá druhá rybu,
pričom na konci života sa vždy
spojili a vytvorili lietajúcu vtákorybu.
A ak budete šikovní, na konci hry
vám vytvoria draka. Entwined je
totiž rozdelený do deviatich úrovní,
pričom každá z nich prezentuje
jeden život a postupne pridáva o
jedno koliesko viac na náročnosti.

HODNOTENIE:

60%
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O hrateľnosti sme veľa nehovorili,
pretože Entwined nie je práve
príkladom titulu, pre ktorý je táto
vlastnosť silnou stránkou. Zároveň
ide o jednu z mála hier, ktorá si

vystačí s dvojicou analógových páčok.
Zabudnite na tlačidlá. Rybu aj vtáka
budete ovládať iba pravým a ľavým
analógom. Celé hranie spočíva v tom,
že páčky musíte mať natočené tým
správnym smerom – aby kreatúry
preleteli cez aktívnu časť ďalej.
Entwined si predstavte ako atypickú
hudobnú hru s drobným rozdielom.
V prípade Guitar Hero na vás padali
noty, ktoré ste museli stláčať, pričom
v Entwined na vás „padajú" krúžky a
vy sa musíte trafiť do správnej časti.
Na prvý pohľad to vyzerá ako
banalita, avšak v posledných troch
úrovniach prituhne. Hra sa vás snaží

rôznym spôsobom zmiasť, kruhy
sú rozdelené do rôznych farebných
častí a často sú viacúrovňové. To
znamená, že už sa nestačí iba trafiť,
ale musíte preletieť celým „tunelom“.
Zároveň je potrebné vytvárať
„kombo" a držať ho pri živote. Iba
takým spôsobom sa vták a ryba
spoja, vytvoria vtákorybu a opäť
sa reinkarnujú... Až do konca hry.
Tento koncept je svojím spôsobom
dobrý a oceníte ho, ak chcete pri
hraní relaxovať. Faktom je, že už
dlho sme si „hranie“ neužili tak, ako
v prípade Entwined. Bol to výborný
a veľmi relaxačný herný zážitok.

Ak sa vám táto hra páči, môžete si ju kúpiť aj na www.gameexpres.sk

Avšak otázne je, nakoľko môžeme hýbanie
dvoma páčkami definovať ako hranie. Aj
preto sa odvolávame na úvod recenzie.
Je skupina hráčov, ktorá bude z Entwined
nadšená a potom druhá skupina, ktorá
túto hru prirovná k Journey alebo Flower a
ohrnie nos. Je fakt, že sa opäť stretávame s
výtvorom, ktorý sa snaží definovať hry ako
umenie a ide o dosť avantgardnú tvorbu.
V Entwined neumriete. Teda, možno sa to
dá, ale my sme prešli celú hru bez jediného
reštartu, a to sa musíme priznať, že nie
vždy sme excelovali. Entwined však funguje
podľa iných zákonov a namiesto toho, aby
vás hra poslala k poslednému checkpointu,
vám za behu vynuluje, resp. zníži progres

a núti vás prejsť určitú časť bez chyby.
Tento dizajn je fajn a pridáva pocit
relaxačného hrania – nič vás neprerušuje.
Je však možné, že v poslednej úrovní vás
bude neustále nulovanie asi iritovať.
Čo dodať na záver? Stále nepoznáme
odpoveď na otázku „Čo to je?".
Entwined je veľmi príjemný herný zážitok,
ale nie je to klasická hra. Podaktorí
dokonca povedia, že Entwined nie je hra
vôbec. Že je to len interaktívna animácia s
príjemným zvukovým podmazom – ten je
mimochodom vynikajúci, odporúčame hrať
na slúchadlách. A podobne ako v Entwined
sa na konci života dostanete na jeho

začiatok, aj my túto recenziu ukončíme tak,
ako sme začali. Nie je to hra pre každého.
Ak však máte radi Journey a/alebo Flower,
potom jej dajte šancu. Hoci je výsledné
hodnotenie iba mierne nadpriemerné, pri
hraní sme mali naozaj zmiešané pocity,
vrátane eufórie z nádherne umeleckej hry,
kedy sme boli ochotní rozdávať 100%.
Objektívne sa však Entwined hodnotí
veľmi ťažko a ak by sme brali do úvahy
iba samotnú hrateľnosť, mohli by sme
ísť s výsledným číslom ešte nižšie. A to
aj napriek tomu, že sme si túto hernú
skúsenosť z 80 – 90% výborne užili.

Roman Kadlec
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REcenzia Oddworld: New 'n' Tasty! PS4

Oddworld: New 'n' Tasty!

sme hru recenzovali na PS4, pretože na
tejto platforme má časovú exkluzivitu.

Hello! Follow me! OK!!!

Oddworld: New 'n' Tasty! nie je iba
obyčajný port, ktorý vznikne „uplácaním“
niekoľkých textúr vo vyššom rozlíšení.
Autori kompletne prekopali audiovizuálnu
prezentáciu a hoci rozloženie a dizajn
úrovní ostáva aj v roku 2014 totožný,
celková atmosféra sa výrazne zmenila.
Dvojrozmerná grafika dostala nádych
tretieho rozmeru, ktorý sa prejavuje
šikovným strihom a prepínaním medzi
kamerami. Vývojári taktiež upravili aj umelú
inteligenciu a správanie nepriateľov, aby
hra vhodne reflektovala aktuálnu dobu.
Inak povedané, nie je až tak nehorázne
náročná. Stále vám dá zabrať, viac ako
väčšina dnešnej produkcie, avšak šikovne
balansuje medzi výzvou a zábavnosťou.
A ak patríte k starej generácii a hra sa
vám bude zdať jednoduchá, v ponuke je aj
náročnosť s prívlastkom ťažká. Takzvaný
Hard režim sa približuje k pôvodnej verzii
v otázke toho, ako často budete umierať.

Základné Info:
Platforma: PS4
Žáner: skákačka
Výrobca: Just Add Water
Zapožičal: Oddworld
Inhabitants
PLUSY A MÍNUSY:
+ audiovizuálne
spracovanie
+ Abeho hlášky
+ stále špičkový
herný dizajn
+ prispôsobenie
hrateľnosti
dnešným
pomerom
+ hard režim
pre nostalgikov
- niekedy nepresný
pohyb pomocou
analógovej páčky

iba v demo verzii a mnohí dnešní hráči
nemali ani stretnutie takéhoto druhu.

klenotu a aktuálny remake je výbornou
príležitosťou, ako zmazať ďalší rest.

Oddworld: New 'n' Tasty! je arkádová
skákačka s veľkým dôrazom na riešenie
puzzlov. Hlavný hrdina Abe je rasy Mudokon
a zistí, že jeho bratom a sestrám (ak teda
existujú aj Mudokonky) hrozí hromadná
genocída, a preto sa ich rozhodne zachrániť.
V hernom svete sa však nachádza veľké
množstvo tajných skrýš, takže je veľmi
nepravdepodobné, že sa vám to podarí
počas prvého hrania. Zachrániť však
môžete všetkých 299 Mudokonov.

Abe's Oddysee si preto v našej redakcii
vybudoval povesť nedoceneného

Poteší, že hra sa objaví aj na PS Vite a PS3 –
všetky verzie získate za jednu kúpu. Aktuálne

Značnou výhodou hry je Abeho charizma.
Dokáže síce povedať iba pár základných

HODNOTENIE:

85%
Bože, ďalší remake. Predtým,
ako začnete frflať a preskočíte
na ďalšiu recenziu, Abe odkazuje
„Wait!" Takže ešte chvíľu vydržte.
Abe vydáva príkaz „Follow me"
a pokúsi sa vás presvedčiť, prečo
nie je Oddworld: New 'n' Tasty!
iba ďalší z tuctových portov.

slov a popritom si poprdkáva, avšak stačí
to. Abe pozdraví ostatných Mudokonov
a prikáže im, aby ho sledovali. Popritom
však musí riešiť viacero problémov – ako
sa zbaviť agresorov, ale aj prípadných
nebezpečenstiev ako sú bomby alebo
pohybujúce sa nože. V tejto chvíli
sa dostane k slovu rozmýšľanie a
vedzte, že puzzle zložka je klasickému
skákaniu a behaniu minimálne
rovnocenná, ak nie nadradená.
Aj napriek tomu, že budete umierať
pomerne často a že hra má v sebe
zabudovaný systém checkpointov, ale
aj rýchleho ukladania, je Abe veľmi
zábavný. Ako sme už spomenuli, herný
systém je výborne navrhnutý a pred
hráča predkladá veľmi slušnú výzvu
bez kompromitovania zábavnosti. Je
výborné, že autori dokázali prispôsobiť

aj túto zložku moderným štandardom,
avšak ostali zároveň verní aj originálu.
Oddworld: New 'n' Tasty! je špičkový
remake. Ak sa takýchto objaví v budúcnosti
viac, budeme len radi. Samozrejme to
netreba preháňať, ale zopár 15 – 20 ročných
herných klenotov by si zaslúžilo podobnú
starostlivosť ako Abe. Oddworld: New
'n' Tasty! neurazí milovníkov originálu a
získa nových fanúšikov aj medzi dnešnými
hráčmi. Abeho dobrodružstvo skrýva
viacero prekážok a nemá zmysel, aby sme
o nich hovorili. Vedzte však, že pri tejto hre
budete musieť aj rozmýšľať. Mozgové
závity si od námahy neprepálite, ale zároveň
nečakajte ani čisto akčný prístup. Abe je
totiž bezbranný a túto svoju nevýhodu
musí nejako kompenzovať. Šikovnosťou.

Roman Kadlec

V prvom rade, pôvodný titul
Oddworld: Abe's Oddysee vyšiel
na počítačoch pred dlhými
sedemnástimi rokmi. O rok dovŕši
dospelosť, čo znamená, že táto hra
je staršia ako niektorí čitatelia.
Keď to porovnáme s ostatnými
remakmi na PS4, ktoré modernizujú
jedno- až trojročné hry, je to naozaj
veľký rozdiel. Na Tomb Raider,
The Last of Us a Dead Nation
si živo spomíname aj bez PS4
verzie, avšak na čas strávený s
Abem sme už naozaj zabudli.
Zároveň ide o jednu z mála
hier, ktorú sme dookola hrávali
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recenzia Kinect Sports Rivals XBOX ONE

Kinect
Sports Rivals

s určitými problémami. Faktom je, že schopnosti si
môžete aktivovať prostredníctvom hlasového povelu, čo
nie vždy funguje dokonale, a tak zopárkrát nepochybne
siahnete k druhej možnosti aktivácie, ktorou je dupnutie
jednou nohou. Problémom je, že sa vám schopnosť
touto formou často aktivuje bez toho, aby ste to
chceli, a to v zápale pohybov, ktoré vykonávate.

Litre potu
a kvapky zábavy
Xbox One si za ten rok
od ohlásenia prešiel
strastiplnou cestou plnou otočiek
o 180 stupňov, čo sa funkcionalít
týka. V danom roku bolo jedným
z najvýznamnejších rozhodnutí
vypustenie Kinectu ako povinnej
výbavy ku konzole, čo v prvom
rade znamená to, že ak chce
Kinect medzi hráčov preraziť,
bude tak musieť spraviť hlavne
kvalitnými hrami, nakoľko jeho
kúpa už nie je automatická. O
prvý pokus ukázať nový Kinect
v praxi v hernom prostredí sa
pokúsila hra Kinect Sports Rivals.
Názov Kinect Sports Rivals vám
prakticky vymenováva to, čomu sa
hra venuje. V prvom rade je to hra
určená pre Kinect, venuje sa športom
a ako motivácia pre postup ďalej, k
zlepšeným športovým výkonom, je
tu prítomný prvok rivality, a to či už
medzi vašimi známymi na Xbox Live
alebo v rámci určitej formy kampane.
V tomto, už treťom diele série
Kinect Sports máme k dispozícii
preteky na vodných skútroch,
futbal, tenis, bowling, šplhanie po
lezeckej stene a streľbu. Určite
treba pochváliť rozmanitosť
daných disciplín, no zároveň
treba podotknúť, že nie všetky
sa hrajú tak dobre, ako by sa
mohli. A všetko to začína a končí s
Kinectom. Ten totiž na rozdiel od
predchádzajúcej verzie ovládača
nemá zabudovaný motorček, no
jeho šošovka dokáže snímať oveľa
väčší priestor. Je teda základom,
aby si ho hráč pred začiatkom
hrania poctivo nastavil, aby sa
potom zbytočne nerozčuľoval.
Problémom je to, že neexistuje
tutoriál nastavenia Kinectu priamo
v hre (iba v menu konzoly), čo
znamená to, že zatiaľ čo pri
takom tenise sa Kinect tvári, že
je nastavený OK, tak v momente,
keď prejdete na lezenie po zvislej
stene a keď je potreba snímať
vaše celé telo s rukami nahor, tak
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Ďalšími prvkami systému postupu je ukazovateľ
fanúšikov a level vašej postavy. Tieto sú však
nevyužité, aj keď priestor na to by sa tam určite našiel.
Tým pádom to celé stojí iba na motivácii v podobe
kupovania novej výbavy a oblečenia, čo sa máli.

Základné Info:
Platforma: XBOX ONE
Žáner: pohybová hra
Výrobca: Rare
Zapožičal: Microsoft

Hra má svoj svojský grafický štýl a ten posúva hranice
grafickej kvality pri Kinect hrách o značný kus ďalej.
Navyše k tomu pridáva aj osobu trénera, nenápadne
pripomínajúceho Sgt. Hartmana z Full Metal Jacket. K
tomu je prihodených zopár prestrihaných scén, ktoré
tvoria kolorit kampane, ináč však ľahko prehliadnuteľnej.
Nepotešiteľnou vlastnosťou sú príliš dlhé nahrávacie
obrazovky, čo vyvádza hráča z tempa v prípade, že si
chce užiť viacero disciplín v rýchlom slede za sebou.

PLUSY A MÍNUSY:
+ tenis, streľba, bowling,
preteky na skútroch,
+ systém importovania
seba do hry
+ solídne grafické
spracovanie
+ aspekt rivality
- futbal a problémy
pri lezení po stenách
- problém s aktiváciou
špeciálnej schopnosti
- malá motivácia
pre dlhodobé hranie

HODNOTENIE:

65%
už začne protestovať, aby ste sa posunuli
alebo Kinect umiestnili inde. Občas teda
prichádzajú vynútené pauzy potrebné na
prednastavenie Kinectu, čo však nemusí
byť nutné, a to v prípade, že máte obrovskú
izbu a Kinect skutočne ďaleko od seba.
Potešením bolo zistenie, že Kinect sa
konečne nechová absolútne nevyspytateľne,
ako to bývalo zvykom. Odozva tam síce stále
je, no tá nie je variabilná. Skrátka sa už nedá
povedať, že by Kinect fungoval len vtedy,
kedy sám chce, ale funguje konštantne a
spoľahlivo. Jediné, čo je od hráča vyžadované,
je to, aby dokázal svoje pohyby prispôsobiť
odozve, hlavne v športoch, ktoré to vyžadujú.
Asi najlepším športom v tohtoročnej edícii
Kinect Sports je tenis, a to vďaka samotnej
povahe tohto športu, ktorá sa dokáže výborne
preniesť do Kinect podoby. Pochvalu si určite
zaslúžia aj preteky na vodných skútroch,
ktoré vedia najlepšie ukázať generačný
grafický pokrok v žánri Kinect hier.
Solídne pôsobí aj bowling a streľba na
terče proti jednému oponentovi. Naopak,

dosť veľkým sklamaním je futbal, ktorý
vlastne ani futbalom nie je. Jeho koncept
statickej obrany a prihrávok na zvýšenie
účinnosti streľby je dosť nezaujímavý
a nepomáha tomu ani časový limit na
ukončenie útoku. Asi najslabšou športovou
disciplínou je šplhanie. Nie kvôli tomu, že
by nebola zaujímavá, ale skôr kvôli tomu,
že prevedenie do praxe zlyháva na Kinecte.
Ten má totiž občas ťažkosti s rozoznávaním
zavretej päste, ktorá je v tomto športe
kľúčová, nakoľko znázorňuje uchopenie
pri lezení. No zhadzovanie protivníkov z
útesu to do istej miery kompenzuje.

rýchlosti v pretekoch na vodných
skútroch si môžete zakúpiť skúter,
ktorý vám umožní prichystať

si pre súperov nepríjemné
prekvapenie v podobe míny. No
aj tieto schopnosti sú previazané

Kinect Sports Rivals mal byť prvou ukážkou toho, ako
obstojí Kinect v oblasti hier. Paradoxom teda je, že hru
nezráža dole samotný ovládač, ale divné rozhodnutia
vývojárov pri tvorbe hry. Slabá motivácia pre dlhodobé
hranie, kontroverzný výber a prevedenie niektorých
športov do hernej podoby, dlhé nahrávacie obrazovky.
A až za týmito neduhmi nasleduje Kinect. Ten sníma
pomerne presne a konštantne, no pravdou je, že v
niektorých špecifických situáciách urobí nejakú blbosť
a niekedy naštve aj to, že má problémy s rozoznávaním
úkonov na jednej ruke. Preto je Kinect Sports Rivals
skôr prototyp pohybovej hry, ktorá sklamala v takých
aspektoch, v ktorých by to človek až tak nečakal.

Dominik Farkaš

Celý aspekt súťaživosti je podporený
tým, že na začiatku hry vám hra zoskenuje
telesné proporcie a tvár a vloží tieto dáta do
hry. Následne vám hra vytvorí štylizovaného
avatara. Predsa len sa uspokojivejšie porážajú
kamaráti cez Xbox Live, ktorí pripomínajú ich
reálne podoby. Na to je navlečený systém
progresu v podobe kupovania oblečenia a
vybavenia pre každý šport zvlášť. Kúpené
športové náčinia sa nelíšia iba vzhľadom, ale
aj vlastnosťami a špeciálnou schopnosťou.
Napríklad namiesto krátkodobého zvýšenia

Ak sa vám táto hra páči, môžete si ju kúpiť aj na www.gameexpres.sk
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REcenzia Svět poníků – Zlatá edice PC

Svět poníků – Zlatá edice

Hravý a veselý úvod do sveta videohier pre tých najmenších
Základné Info:

Žáner: simulácia
života
Výrobca: PlayWay
Zapožičal: Comgad
PLUSY A MÍNUSY:
+ množstvo vecí, čo
robiť a kam ísť
+ hravý, farebný svet
+ veselá hudba
+ pre 3 – 5 ročné deti
takmer nekonečné
možnosti
- slabé technické
spracovanie
- zlá optimalizácia
- pre niekoho môže
byť neprehľadné

70%
neskazené, nepoškvrnené a videné len v
tých najkrajších odtieňoch úprimnosti.
Zlatá edícia ponúka dokopy dva diely, Svět
poníků a Svět poníků 2, ktoré ponúknu vášmu

dieťaťu možnosť stať sa na chvíľu poníkom
a okúsiť trocha z ich každodenných činností.
Nepravou simuláciou som to nazval preto, lebo
poníky sa v skutočnosti nechodia maľovať
ku kaderníčke, nestavajú si domčeky a

Ak ste ale viac spoločenský typ, určite
vyrazíte do miestneho okolia, ktoré sa to
doslova hemží inými poníkmi. V parku sa
s nimi môžete zoznamovať, nadväzovať
nové priateľstvá, ktoré môžu neskôr
prerásť až do veľkej lásky alebo sa len
tak rozprávať o počasí, peniazoch či
kariére. Škoda, že hra neponúka žiadne
dialógy, ale len komixové bubliny so
smajlíkmi vyjadrujúcimi ich momentálne
citové rozpoloženie. Vaša zamilovanosť
do opačného pohlavia môže dokonca
rozkvitnúť až do svadby, z ktorej vzídu malé
poníčatá, a vtedy vaša farma doslova ožije.
Okrem parku sa poník môže pozrieť aj do
mesta, kde môže zvyšovať svoju kultúrnu
a spoločenskú úroveň v kinách, divadlách
či knižniciach. Veľká škoda, že pozerať
film alebo čítať knihu nemôžete naozaj,
hra vás len sucho informuje, že to poník
práve robí a po ubehnutí pár sekúnd sa
vrátite späť do hry. Tomu všetkému dobre
pomáhajú miestne noviny, z ktorých sa
môžete dozvedieť, kto oslavuje meniny, aké
počasie vás v ten deň čaká (hra má kolobeh
dňa a noci) alebo aký program hrajú kiná.

Svět poníků je nepravá simulácia
života poníka, ktorá slúži hlavne
na to, aby sa tí najmenší caparti
prvýkrát zoznámili s pútavým
svetom videohier. Neobsahuje
v podstate žiadne násilie, všetko je
zabalené do krásnych hravých
farieb a život poníma tak, ako
by bol jedna veľká gombička. Aj
keď v skutočnosti vieme, že bytie
na tomto svete sa len málokedy
podobá na dokonalý happyend,
deti majú výsostné právo žiť v
takejto nevedomosti, pretože
ich vnímanie sveta je ešte ničím
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Obe hry sa hrajú úplne rovnako a odlišujú
sa len technickým spracovaním. Na
začiatku vás hra prostredníctvom tutoriálu
zoznámi s jej najzákladnejšími prvkami
a následne vás hodí priamo do hry, kde
už bude čakať váš poník. V tejto chvíli
už máte jeho život vo vlastných rukách a
záleží len na vás, čo budete robiť. Môžete
sa začať starať o svoju farmu, začať
pestovať rôzne plodiny, aby ste si zarobili
a vďaka tomu zveľaďovali svoj pozemok
nasadením nových stromov, okrasných
rastlín, výstavbou chodníka či nových stajní.

Láska - div taký zložitý, z nej motýle mi
v bruchu robia premety, rozumu zas’
nepobrala moc a tú nepravú mi vybrala,
ako na truc. Verča, Barča, Terezka, len
vás v mysli vždy navštevujem. Je ona, tá
láska povestná, či to si už opäť raz len
predstavujem? Kopúc do loptičky, mysliac
na srandičky, čakám, až kým mesiac vyjde,
pretože len vtedy, keď sa moje srdce
rozožiari, myslia na vás moje nežné sníčky.

HODNOTENIE:

Poníček cvála si naprieč
širokým údolím a rozmýšľa, čo
také by asi spravil. Postavil si dom,
zasadil strom, pokosil lúčku či snáď
zomlel zrno na múčku? Nuž, aj keď
všetko z toho lákavé je, najprv si
ale dá niečo pod zub, aby už necítil
toľké prázdno v brušku. Veď predsa
nechceme, aby sa od hladu trápil,
v mysli blúznil a v jeho vnútri mu
vyhrávali pašie.

nepestujú zeleninu. Čo ale priblíži malému
uzlíčku radosti a šťastia nespútanosť v
srdci lepšie než malý farebný poník?

Ak vás takáto neosobná interakcia už
omrzí, môžete vyskúšať priamu interakciu
v niekoľkých pekných minihrách ako
beh cez prekážky, streľba do terča či
udržiavanie rovnováhy na veľkej lopte.

Ak sa vám táto hra páči, môžete si ju kúpiť aj na www.gameexpres.sk

Samozrejme, hardcore hráča, zabávajúceho
sa napríklad pri GTA V či Dark Souls, táto
hra nemá šancu ničím zaujať, lenže
hra Svět poníků nie je pre takýto okruh
hráčov ani určená, jej cieľová skupina
sú tie najmenšie deti, hlavne dievčatá,
a aj preto môžete na konci textu vidieť
pomerne vysoké hodnotenie. Na hru som
sa nedíval cez moje oči, oči hráča veterána,
ale cez roztopašné očká malého dieťaťa,
a vtedy som začal byť hrou unesený.

Práca šľachtí poníka, robí z neho koníka.
Ťažké drevá naznáša, na veľký stroj
sa ponáša. Vyprať, oprať, zametať,
tak mi hovorila stará mať, že v čistote
pol zdravia je, na čo sťa sto lekárov
prikyvuje. Zdravý poník je sťa zdravý
pník, veľkú silu mu už neodoprie nik,
do práce je hej, on už od úsvitu drak,
teraz by snáď opravil už aj starý vrak.
Aby toho nebolo málo, v hrách sa môžete
dokonca zamestnať podľa požadovanej
kvalifikácie a privyrobiť si zopár grošov.
Mimochodom, peniaze sú tu veľmi
dôležité a bez správneho ekonomického
uvažovania sa ďaleko nedostanete.
Aj preto by sa „Svety poníkov“ mohli
označiť aj za edukatívne hry, ktoré deti
jednoduchým a hravým spôsobom
zoznámia so základmi fungovania trhu
práce a systémom ponuky a dopytu.
Detailné prvky týchto titulov podčiarkuje
aj prítomnosť ukazovateľa nasýtenosti,

krásy a vyčerpanosti. Vášmu poníkovi
musíte dávať pravidelne jesť, starať sa
o jeho vizáž rôznymi doplnkami alebo
farebnými odtieňmi a taktiež ho ukladať
na spánok. Ak je váš poníček hladný alebo
unavený, ísť zabávať sa medzi ľudí sa
mu asi veľmi chcieť nebude, a na to si
treba dávať pozor. Hry toho obsahujú síce
ešte o niečo viac (navštevovaní súťaží,
kalendár akcií), lenže cieľom recenzie nie
je vymenúvať všetky veci, ale zhodnotiť
hru celkovo po kvalitatívnej stránke. A
túto edíciu môžem určite vrele odporučiť
ako nejaký milý darček, za ktorý vás vaše
dieťa určite odmení sladkým úsmevom.
O príjemné hranie sa postará veselá
a nenásilná hudba, ktorá bude veľmi
nápomocná pri rozvíjaní fantázie vašich
najmenších a fungujúce, i keď značne
zastarané technické spracovanie. Zatiaľ čo
je jednotka v klasickom 2D iozmetrickom
štýle, dvojka prechádza už do 3D, aj keď
stále bez možnosti natáčania pohľadu do
rôznych strán. Grafika je dnes už značne
podpriemerná a vzhľadom na tento fakt
skutočne nemilo prekvapí zistenie, že Svět
poníků 2 má značné problémy s udržaním
stabilnej plynulosti aj pri jej jednoduchosti.
Deti to koniec koncov aj tak pravdepodobne
riešiť ani nebudú a budú si aj naďalej
užívať krásny svet poníkov plný dobra,
zábavy a nekonečnej bezstarostnosti.

Maroš Goč
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PREVIEW Civilization: Beyond Earth PC

Civilization:
Beyond Earth

môžu dať extra suroviny, technológie alebo si môžete
vybrať výhodnejšiu začiatočnú pozíciu. V kombinácii s
inými premennými, ktoré sa v hre objavujú, sa potom
zdá, že každá hra je podstatne iná než tá predošlá.

Verdikt
Aj napriek tomu, že Beyond Earth sa odohráva niekde
ďaleko v galaxii, je stále cítiť, že je to stará dobrá civilizácia.
Ale to je len dobré, pretože majú svoj overený recept s
novým obalom. Dej a atmosféra, v ktorej sa preview verzia
odohrávala, dostatočne obhájilo novo-prichádzajúcu sériu
ako plnohodnotného nástupcu starej Alpha Centauri. Preview
bolo návykové a plní očakávania sa tešíme na plnú verziu!

„Moje meno je Generál Vadim Kozlov.
Multimiliardová spoločnosť Slovánskej Federácie
mi dala jednosmerný lístok v ich vesmírnej lodi, ktorú
vyvíjali posledných 40 rokov. Vybrali si ma, pretože
vedia, že zadanú úlohu splním bez ohľadu na nutné
prostriedky. Ale ja som to nezobral kvôli peniazom a ani
kvôli sláve. Zobral som to, pretože mám víziu lepšieho
sveta pre moje deti, sveta, v ktorom napravme to, čo sme
na Zemi zničili. Očakával som, že moju posádku budú
tvoriť vedci, stavitelia alebo vojaci. Na moje prekvapenie
však drvivú väčšinu mojej posádky tvorili rodiny
samotných investorov, ktorí dotovali tento projekt. A naša
destinácia? Planéta CE-1489. Viac mi povedané nebolo.“

Adam Zelenay

Áno, možno je to na úvod troška pompézne, ale, skrátka,
ináč sa to nedalo. V takomto duchu sa nám zobrazovali
zápisky kapitánskeho denníka, kým sa Beyond Earth
načítavalo. A toto sú pocity, ktoré vás sprevádzajú od
samého začiatku počas celého hrania v preview verzii
novej sérii civilizácie – Beyond Earth. Nejeden z nás strávil
nemálo času hraním Civilizácie 5, snažiac sa ovládnuť
známy svet a priviesť práve tú moju civilizáciu k víťazstvu.
Beyond Earth však zachádza za hranice poznaného sveta
a, ako vyplýva z názvu, pôjdeme na okraje galaxie.

Moje prvé momenty v hre...
Po pristátí na novej planéte mi v prvých momentoch
prišlo mnoho veci nových. Po mapke pobehovali stáda
nebezpečne vyzerajúcich mimozemských potvor a cez púšte
sa prevrtával obrovský červ v pravom Dune štýle. Okolo boli
rôzne potraviny a minerály, ktoré sa nedali identifikovať.
Našťastie bol od začiatku prítomný poradca, ktorý
poskytuje rôzne úrovne rád a tipov, a to buď pre ľudí,
ktorí Civilizáciu vôbec nehrali, alebo pre ľudí, ktorí už majú
odohraté svoje hodiny a dni a len potrebujú vysvetliť nové
princípy a mechanizmy, figurujúce v Beyond Earth. Za
necelých päť minút som mal odohraný svoj prvý tucet ťahov
a cítil som sa doma, čo sa nových mechanizmov týkalo.
Po pár odohratých hrách si dokonca myslím, že
Beyond Earth čerpá z drvivej časti z Civilization 5. Ak
niečo funguje, netreba to predsa meniť. A vývojári
tu určite koleso neplánovali znovu objaviť.
Nejaké menšie zmeny v Beyond Earth nájdeme. Tie
perfektne dotvárajú atmosféru objavovania a osídľovania
novej planéty. Prirodzene, keďže sa hra odohráva niekde
ďaleko v budúcnosti, je podstatne pozmenený systém
technológií. Samozrejme som neobjavoval lukostreľbu a
abecedu, ale rozhodoval som sa medzi mechatronikou a
genetickým dizajnom. Namiesto technologického stromu sa
však teraz budeme pohybovať po technologickej pavučine,
a možností, akým smerom sa vydať, je mnoho. Technológie
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dokonca môžu počas hry vyhynúť.
Napríklad po vývoji ultrazvukovej
steny moji vedci po pár kolách vynašli
okrem obrany mesta aj nové využitie
a bolo na mne, aby som sa rozhodol, či
chcem, aby aj moje obchodné karavany
boli chránené ultrazvukom, alebo aby
sa radšej takáto ochrana inštalovala
na moje prieskumné jednotky. V
hre sa objavilo mnoho takýchto
momentov, ktorými som si mohol určiť
smerovanie mojej novej civilizácie.
Ako bolo spomínané, namiesto
barbarských kmeňov mi po mape
pobehovali rôzne hordy, svorky či
stáda rôznorodých mimozemšťanov.
Napriek svojmu hrôzostrašného
vzhľadu sú nie vždy agresívni a ich
správanie sa mení podľa okolností.
Mal som aj hry, kedy som sa vyhol
potýčkam s mimozemšťanmi
úplne, v duchu si mysliac: „Nechám
ich, hádam aj oni nechajú mňa.“
V hre Beyond Earth figuruje
nový systém tzv. „affinity“ bodov,

ktorými určíte, ako sa ľudstvo
bude správať na novej planéte.
Affinity body budete zbierať
najrôznejšími spôsobmi, a to či už
plnením misií alebo objavovaním
konkrétnych technológií. Prídete ako
rasa, ktorá sa chce prispôsobiť novým
podmienkam a prispôsobí sa novej
planéte, alebo prídete ako dominant,
ktorý sa bude snažiť si podmienky
podmieniť svojim potrebám? Alebo sa
budete snažiť vytvoriť rasu nadľudí, s
pozmeneným DNA a sčasti cyborgami?
Najviac ma ale potešil začiatok
hry, ktorý má určíte čaro, a hneď ma
postavil do pozície vodcu ľudstva
na našej expedícii do galaxie.
Začiatok totiž podstatne určí spôsob,
akým sa vaša nová civilizácia bude
vyberať. Ide o maličkosti, napríklad,
kto tvorí vašu posádku, kto bude
vaším sponzorom a aký dar od neho
dostanete, alebo ako vybavíte váš
koráb. Kombinácie nastavení vám

Ak sa vám táto hra páči, môžete si ju kúpiť aj na www.gameexpres.sk
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recenzia The Keep 3DS

The Keep

Pánty tohto krokovacieho dungeonu by bolo treba ešte trocha viac pritiahnuť
České nezávislé štúdio Cinemax
si od svojho vzniku v roku 1998
zapísalo na svoj zoznam vydaných hier
vyše dve desiatky rôznych titulov. Aj
keď ich kvalita niekedy dosť kolísala
(Necromania: Trap of Darkness,
Daemonica), mnohé z nich stáli
minimálne za pozornosť. Napríklad
roztomilá adventúra Gumboy: Crazy
Adventures, „ukecané“ old-school
RPG Inquisitor či mobilná puzzle
hra Gyro13. Ak by sme sa pozreli na
históriu spoločnosti retrospektívne,
uvedomili by sme si, že Cinemax
v podstate ešte nikdy nevydalo
vyložene priemernú hru. Ich hry
sa buď podarili alebo nie. Pri ich
zatiaľ poslednom počine, dungeone
The Keep však premýšľam, či svoj
postoj dodatočne neprehodnotím.
Povedať, že The Keep je zlá hra,
by bola veľká trúfalosť, no na druhej
strane sa taktiež stránim vyhlásenia,
že vám hra ponúkne nezabudnuteľný
zážitok. Pri recenzii na nejaký krokovací
dungeon sa v modernej dobe, chcete,
či nie, nevyhnete porovnaniu s titulom
Legend of Grimrock, ktorý tento žáner
doslova vzkriesil a dal vzniknúť ďalším
žánrovo podobným hrám, medzi nimi
pravdepodobne aj The Keep. Dúfam
teda, že týmto tvrdením nepôsobím
príliš trúfalo. Každopádne, aj keď The
Keep oplýva nespochybniteľnými
kvalitami a hrá sa príjemne, tak
oproti Legend of Grimrock pôsobí
veľmi chudobne až osekane.
Ako to už býva u podobných hier
zvykom, príbeh hry nie je ničím
objavný, či zaujímavý. Dostávate sa
do kože nepomenovaného hrdinu,
ktorý sa odváži vstúpiť do temnej
veže plnej nástrah s cieľom poraziť
zlého čarodejníka Watrysa, ktorý
terorizuje krajinu. Každú z desiatich
kapitol síce oddeľuje cutscéna zložená
zo statických obrázkov, no stále som
sa nemohol zbaviť pocitu, že tu sa
tvorcovia nechali proste ovplyvniť
pre mňa nepochopiteľným trendom
primitívne pojatých príbehov v tomto
žánri. Námet je ale na druhej strane
fajn, až je škoda, že sa z toho nedalo
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Základné Info:
Platforma: 3DS
Žáner: first-person dungeon
Výrobca: Cinemax
Zapožičal: Cinemax

PLUSY A MÍNUSY:
+ hutná atmosféra
+ výborný systém
+ soundtrack
+ ovládanie
- fádna grafická stránka
- obmedzená hratelnosť
- príbeh je navyše

HODNOTENIE:

65%
vytrieskať viac. Spomínaná veža pod sebou
ukrýva ložiská vzácnych modrých kryštálov,
ktorých moc, spravila z tých, ktorí sa ich snažili
získať, poslušných otrokov. To dalo vzniknúť
mocnému čarodejovi a rozpínajúcej sa temnote,
pred ktorou sa ale zbabelý koncil ukrýva v
bezpečí za svojimi múrmi, než aby sa ju pokúšal
zastaviť. V tom momente prichádzate vy.
Keďže je to krokovací dungeon, čakajte
klasické pohybovanie sa po štvorčekoch
bez možnosti voľného pohybu kamerou po
prostredí a to aj v prípade, že len tak stojíte
na mieste. Pravdepodobne aj kvôli tomu je
ovládanie zvládnuté veľmi slušne. D-padom
sa otáčate a pohybujete do smerov a v prípade,
že chcete spraviť úkrok stranou, intuitívne
stlačíte jedno z bočných tlačidiel (L alebo R).

spočítať na prstoch jednej dvojprstej ruky – útoky
na blízko a útoky mágiou. Tie si berú za vzor
sériu The Elder Scrolls a vylepšujú sa tým, čím viac
ich využívate.
Tento systém mám osobne vždy veľmi rád
a oceňujem, že ho Cinemax implementovalo
aj do The Keep. Okrem toho dostávate za
ničenie nepriateľov aj klasické skúsenostné
body, ktoré sa po dosiahnutí nového levelu
premenia na tri body, ktoré si môžete priradiť
do troch štatistík – sily, inteligencie a zručnosti.
Nízky počet atribútov pravdepodobne súvisí s

Na spodnom displeji sa nachádzajú informácie
o vašej postave, mapa a aktivácie pre útoky.
Prekvapuje ma ako dobre tento systém
funguje. Chce to síce trocha cviku, no časom
pre vás nebude problém rýchly pohyb spojený
s úkrokmi, zatiaľ čo stylusom robíte útoky
zbraňami, či kombinujete magické runy. Štúdio
Cinemax tento problém vyriešilo štýlovo.
Čo už ma potešilo o dosť menej, je obmedzená
hratelnosť. Zatiaľ, čo v podobných hrách,
Legend of Grimrock nevynímajúc, máte
na začiatku na výber z rôznych postáv, rás
a povolaní, The Keep neponúka absolútne
nič také. Celú hru hráte len s jednou postavou,
človekom, ktorého špecializácie by sa dali

Ak sa vám táto hra páči, môžete si ju kúpiť aj na www.gameexpres.sk

nie príliš veľkou rozsiahlosťou hry, ktorú
pokoríte za približne 8 až 9 hodín.
Z čoho som nebol tiež nadšený je dizajn
dungeonov. Ten je stále prísne lineárny s
malým počtom odbočiek či bez možnosti
blúdenia. Keď si k tomu pripočítate fakt, že sa
vám mapa sama vykresľuje, vyjde vám, že tu
hra vlastne popiera samu seba. Dungeon, v
ktorom sa nedá zablúdiť, nie je proste dobrý
dungeon. Tu si tvorcovia mohli zobrať príklad
z japonskej série Etrian Odyssey, kde je tento
systém oveľa viac prepracovanejší. Až úplný
koniec v podobe posledných troch kapitol
konečne ponúkne dizajn chodbičiek, ktorý je
viac odvážnejší a zaujímavejší. Škoda len, že hra
končí vtedy, kedy sa v podstate len rozbehne.
Keď som už pri kritizovaní, nedá mi
nespomenúť aj súboje. Tie sú síce vo svojej
podstate fajn, rýchle, dynamické, v reálnom
čase a s určitým prvkom stratégie, no jeden
fakt ma na nich až vytáčal. Týka sa to melee
útokov, ktoré až pri veľmi často ukazujú, že
vás nepriateľ bráni. Je určite ťažké nájsť
správny pomer a algoritmus pre tuhosť
nepriateľov, no musí to byť na druhej strane
vytiahnuté až do takého extrému, že sa
nepriateľ bráni aj vtedy, keď ho zmrazíte na

niekoľko sekúnd? Many máte málo, rovnako
aj výdrže, a vtedy nič nenazlostí viac, ako
keď sa rozhodnete minúť MP na zmrazenie
protivníka a vaším mečom či sekerou ho
ani na štvrtý krát netrafíte, pretože sa bráni.
Ako sa ale môže brániť, keď sa ani nemôže
hýbať? Štyri útoky minú staminu, nepriateľ sa
rozmrazí a zabije niekoľkými dobre mierenými
ranami. Neplechu robí aj necitlivý systém,
ktorý mnohokrát nerozpozná, že sa na dolnej
obrazovke pokúšate imaginárnou čiarou o útok.
Ako kontrast k melee súbojom pôsobí
výborne zvládnutý systém magických rún.
Mágiu kúzlite na základe rún, po ktorých
prejdete stylusom v určenom poradí. Vtip
je v tom, že máte obmedzenú plochu
na ich vkladanie a kombinácie si časom
žiadajú stále väčšiu zložitosť. Mnohé kúzla
majú spoločné runy, a tak musíte v sebe
nájsť dostatočný dôvtip na to, aby ste
ich poukladali čo najefektívnejšie, pretože
len vďaka tomu budete môcť využívať
viacero kúziel naraz, napríklad v podobe
ohnivých projektilov, ohnivých stien,
dopĺňania životov či osvetľovania lokácií.
Vyložene priemernú grafickú stránku
zachraňuje výborné využitie 3D efektu,

ktorý skvelo pôsobí napríklad v prípade
prúdiaceho vzduchu, respektíve hmly (alebo,
čo to vlastne je). Pri indie hrách, za ktorými
nestojí nejaký herný gigant je ťažké kritizovať
grafickú stránku, no The Keep pôsobí
skutočne fádne, čomu nahráva aj fakt, že v
podstate stále pozeráte na tie isté textúry.
Znamenite sa ale podaril soundtrack,
ktorý výborne dokresľuje atmosféru
využívajúc pritom rôzne tajomné zvuky,
nekontrolovateľný ruch a na niektorých
miestach i príjemne počúvateľné melódie.
The Keep pôsobí oproti Legend of Grimrock
ako zakríknutý žiak, ktorý má v sebe potenciál
na vynikajúce výsledky, no jeho prejav mu
zväzujú zdrevenené ruky a veľká hrča v
hrdle. Tí, ktorí túžia po hlbokom RPG zážitku,
sa pri hraní The Keep určite neuspokoja, na
to sa bohužiaľ až príliš drží pri zemi. Občas
som mal normálne pocit, že si to najlepšie
nechávajú tvorcovia až pre PC verziu, ktorá je
plánovaná spoločne s verziou pre Wii U. Hra
môže slúžiť na rýchle zasýtenie pri čakaní na
Legend of Grimrock II, no s vedomím, že ani sa
nenazdáte a uvedomíte si, že ste hladní znova.

Maroš Goč
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RECENZIA Surgeon Simulator: Anniversary Edition PS4

Surgeon Simulator: Anniversary Edition
Opakovaný vtip už nie je vtip

KONZOLE NA cEsty

Platforma: PS4
Žáner: simulácia
Výrobca: Bossa St.
Zapožičal: Sony
PLUSY A MÍNUSY:
+ zábavné pod vplyvom
omamných látok
alebo v skupine ľudí
+ co-op režim
+ nádych satiry
- Pre jednotlivca
nezaujímavé
- Nudná hrateľnosť
- Prehnaná frustrácia
- Rýchly stereotyp

HODNOTENIE:

40%
Existuje určitá skupina hier, ktorá
vznikla iba kvôli tomu, aby mali
YouTuberi a Let´s Playeri čo ukazovať.
Tieto hry sú obvykle určené na chvíľkovú
zábavu, ale aj vďaka spomenutým
internetovým celebritám si dokážu
vytvoriť kult. Hráči ich zbožňujú, aj keď
pádny dôvod „prečo?" nenájdete.
Surgeon Simulator je dokonalým
príkladom takejto hry. Satira na povolanie
chirurga totiž vznikla v priebehu 48
hodín počas Global Game Jamu. Ak sa s
pojmom Game Jam stretávate prvýkrát,
vedzte, že ide o stretnutie nadšencov
hier, ktorí počas krátkej doby ( obvykle
2-3 dni ) vytvárajú hru. Musia vymyslieť
základný koncept, grafiku, hrateľnosť a
všetko to počas víkendu sfinalizovať do
fungujúceho prototypu. Surgeon Simulator
si následne vyžiadal ešte ďalších 48 dní a
v základnej verzii sa objavil na počítačoch.
O viac ako rok neskôr sa s chirurgom
zahráte na telefónoch a tabletoch (iOS,
Android) a najnovšie aj na PS4-ke. Z pohľadu
tvorcov ide o vynikajúci výsledok a o to viac,
že Surgeon Simulator nie je hra zameraná
na masy. Popravde, túto hru reálne ocení
iba malá časť hráčov. Ostatní budú nadávať
na frustrujúce ovládanie a na veľmi plytkú
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zábavu, ktorú im Surgeon Simulator
ponúkne. Hranie tohto titulu totiž nie je
zábavné. Dôvodom je najťažkopádnejšie
ovládanie, s ktorým sme sa za posledných
26 rokov stretli. Surgeon Simulator pred
nás však stavia dilemu, pretože ovládanie
nie je výsledkom zlého herného dizajnu ani
sfušovanou prácou zo strany vývojárov. Ono
je ťažkopádne účelne. Ako teda ohodnotíte
hru, ktorá je v princípe zlá, avšak práve
tým, aká je zlá, je vo výsledku dobrá?
Hráči aj kritika pri vydaní pôvodnej verzie
chválili práve ťažkopádne ovládanie a extra
vysokú náročnosť. Tieto dve vlastnosti sa
zároveň podpísali aj pod úspech a pomohli
vytvoriť kult. YouTuberi totiž na svojich
kanáloch ukazovali, ako „fejlujú“ a aj vďaka
ich charizme a vtipným komentárom dokázali
vytvoriť dojem, že Surgeon Simulator je
zábavná hra. Nie je. Možno prvú polhodinu,
potom vás však neustále „fejlovanie“
prestane baviť a Surgeon Simulator spustíte
iba v prípade, keď k vám príde kamarát.
Alebo keď máte doma party. V takýchto
prípadoch si Surgeon Simulator užijete.
Podobne ako ženy, aj táto hra je po
každom poháriku krajšia. A v skupine ľudí,
ktorí sa navzájom hecujú aj zábavnejšia.
Avšak hrať Surgeon Simulator sám

doma... prečo? Na trhu je oveľa viac
hier, ktoré vám dajú oveľa viac. Surgeon
Simulator vám nedá nič. Iba zabijete čas,
ktorý ste mohli využiť aj efektívnejšie.
Je mimochodom zábavné sledovať
štatistiku trofejí na PS4. Úvodnú
transplantáciu srdca zvládlo 85% vlastníkov
hry, ďalšiu operáciu však dokončilo menej
ako 10%. Aj to svedčí o tom, že Surgeon
Simulator je krátkodobý „wow" efekt. Na
druhej strane však autorom nemôžeme
uprieť snahu starať sa o hru a vylepšovať
ju. PS4 verzia, s podtitulom Anniversary
Edition, prináša viac ako 20 operácií,
množstvo trofejí a aj kooperatívny režim.
Ovládanie prežilo transformáciu z
klávesnice a myši na Dualshock 4 bez
problémov a funguje, ako má. Je teda
ťažkopádne a bude vás pri hraní neustále
iritovať. Zaručene nie však viac ako PC verzia.
A pokiaľ máte pocit, že sme v tejto
recenzii veľa o samotnom hraní nenapísali,
pozrite si priložené video. Počas 7 minút
sa zabavíte viac ako počas hodiny reálneho
hrania, a dvojnásobne v prípade, že sa
na chirurga budete hrať sami doma.
Roman Kadlec

Ak sa vám táto hra páči, môžete si ju kúpiť aj na www.gameexpres.sk

Energie pro vaše hry. Energie pro váš telefon.
Ovladač + baterie Logitech Powershell™ vám poskytne výkonné a
precizní herní ovládací prvky ve stylu konzole pro systém iOs 7, a zároveň
navýší kapacitu baterie. Získejte více energie pro své oblíbené hry, které
budete moci hrát déle a intenzivněji, a s jasným výhledem na celou
obrazovku. Výsledkem bude intenzivnější mobilní hraní, při kterém vám
nebudou překážet vaše prsty.

Základné Info:

RECENZIA Table Top Racing PS VITA

Table Top Racing
Z tabletov na Vitu
Základné Info:
Platforma: PS Vita
Žáner: závody
Výrobca: Playrise Dig.
Zapožičal: Playrise
Digital
PLUSY A MÍNUSY:
+ rôznorodosť vozidiel
+ dostatok obsahu
vzhľadom k cene
+ oddychové pretekanie
- Chýbajúca hĺbka
- Voliteľné
mikrotransakcie
- To isté, čo na tabletoch
a telefónoch

HODNOTENIE:

65%
Table Top Racing sa chváli
najmä históriou svojich tvorcov.
Tí v minulosti pracovali na populárnej
sérii Wipeout a keď svoje skúsenosti
skĺbili s novou závodnou sériou,
ktorá odkazuje na klasiku Micro
Machines, získali si našu pozornosť.
Table Top Racing bohužiaľ však nie je
titul, ktorý by bol exkluzívne vytvorený pre
PS Vitu, alebo pre inú konzolu. Svoj debut
si pred rokom odbil na iOS, začiatkom roka
sa objavil aj na Androide a teraz prichádza
na Vitu. V praxi to znamená, že výsledná
kvalita nie je úplne ideálna, pretože mobilné
hry obvykle fungujú podľa iných pravidiel.
Voči tabletovým hrám pre iOS a Android
nemáme predsudky. Faktom však je, že
zjednodušovanie mnohých prvkov je zjavné
a prejavuje sa to aj na hrateľnosti verzie
pre Vitu. Table Top Racing má všetko, čo
správna racingovka potrebuje, avšak mnohé
vlastnosti sú iba mierne nadpriemerné.
Tam, kde by ste čakali rôznorodé powerupy, získate raketu, bombu, elektrický šok
a turbo, pričom raketu neodpálite dozadu
a bombu nehodíte dopredu. Možnože
sme rozmaznaní, ale Sonic & All-Stars
Racing Transformed a ModNation Racers
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ponúkali v tomto smere viac vzruchu a
to isté platí aj o atmosfére pretekania.
Je zrejmé, že závody na kuchynskom
stole sa nemôžu rovnať okruhom z vyššie
spomenutých hier, ale Micro Machines
dokázali navodiť pocit hektickejšieho
jazdenia. Ten sa v Table Top Racing
objaví až časom, avšak na dosiahnutie
pomyselnej špičky mu stále niečo chýba.
Sami nevieme definovať, čo presne.
Jazdenie s miniatúrnymi vozidlami je
zábavné, ale hra nedokázala udržať
našu pozornosť dlhšie ako pol hodinu
počas jedného hrania. Na druhej strane,
jej koncept je ideálny pre potreby
prenosnej hernej konzoly. Zahráte si
jeden-dva závody a pokračujete, keď si
opäť nájdete trochu voľného času.
Pretekať budete na šestnástich tratiach
a v klasických režimoch. Bežný závod s
a bez power-upov dopĺňa naháňačka,
časovka a posledný vyhráva. Okrem turnaja
sú k dispozícii aj špeciálne disciplíny,
ako napr. závod v driftovaní. V tomto
prípade budete potrebovať konkrétne
auto, a práve rôznorodosť vozidiel (
najmä estetická ) je jedným z plusov
hry. Automobily si môžete vylepšiť za

peniaze, ktoré získate pretekaním, alebo
si ich kúpite za reálne peniaze. Table
Top Racing si so sebou priniesol aj tento
neduh mobilných hier. Avšak neošklbe
vás. Samotná hra je lacná. Aj keď drahšia
ako na iOS a Androide, pričom rozdiely v
hrateľnosti sú minimálne. V ponuke režimov
nájdete aj multiplayer, ten však v čase
recenzovania titulu nehrával takmer nikto.
Table Top Racing sú v konečnom
dôsledku príjemné preteky. Hra je mierne
nadpriemerná, ponúka všetko potrebné,
avšak v ničom výrazne neexceluje. Vo
výsledku apeluje na nováčikov a nenáročných
hráčov ako aj na harcovníkov. Tým však bude
chýbať väčšia hĺbka, pretekanie je povrchné.
Zabaví, ale neohúri. Na recenzovaný titul sa
môžeme dívať dvojako. Ak máte telefón/
tablet s iOS a Android, potom túto hru
jednoznačne odporúčame. Na telefónoch
nájdete podobne kvalitných racingoviek
málo. Na druhej strane, na PS Vite by sme
čakali trochu viac. Nejakú pridanú hodnotu,
preteky, ktoré idú viac do hĺbky. A to Table
Top Racing neponúka. Najmä ak hru
porovnáme s Wipeout pre Vitu, je to značný
rozdiel v mnohých smeroch. A to je škoda,
potenciál niečoho jedinečného sme tu videli.
Roman Kadlec

Ak sa vám táto hra páči, môžete si ju kúpiť aj na www.gameexpres.sk

Převtělte se do Sherlocka Holmese a použijte
své působivé detektivní vlohy k vyřešení šesti
napínavých a různorodých případů.
Čekají na vás vraždy, hledání zmizelých osob,
ohromující krádeže a několik vyšetřování,
která vás zavedou do světa fantazie.

PC verze vyjde
v češtině a ve
speciální edici
s bonusy

www.sherlockholmes-thegame.com

©Copyright 2014 Frogwares. Published under license and authorization of Frogwares. All rights reserved. Copyright 2000-2014 “Sherlock Holmes” and Frogwares and their respective logos are trademarks of Frogwares. Focus, Focus
Home Interactive and its logos are trademarks or registered trademarks of Focus Home Interactive. All rights reserved. All other company names, brand names and logos are property of their respective owners. “Sherlock Holmes”,
inspired by the Adventuresof Sherlock Holmes written by Sir Arthur Conan Doyle.

RECENZIA Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC HW

Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
S výkonom rastie veľkosť
základné info:

Všetky hry boli testované na rozlíšení
1920×1080 (FullHD) na najvyšších
grafických nastaveniach, anti-aliasing sme
pri niektorých tituloch museli znížiť kôli
nekonzistentnosti výsledkov. Všetky testy
sme robili za pomoci programu Fraps, každý
test sme robili trikrát a spriemerovali.

Zapožičal: Sapphire
Dostupná cena : 390 €

PLUSY A MÍNUSY:
+ výkon
+ chladič
+ nízka hlučnosť

Nastavenia Anti-Aliasingu v hrách:
• Battlefield 4: 4×MSAA
• Call of Duty: Ghosts: 4×MSAA
• Assassin's Creed IV: Black Flag: FXAA
• Crysis 3: FXAA
• Bioshock: Infinite- (nieje špecifikovaná
miera) sú iba možnosti ON a OFF, v našom
prípade bol ON.
• TombRaider: FXAA

- cena
- referenčná PCB
ŠPECIFIKÁCIE:
Jadrá: 2560
Text. Jednotky: 160
ROPs: 64

VÝSLEDKY TESTOV HIER

Takt jadra: 1000Mhz
Takt pamätí: 5200MHz
Kapacita: 4GB

High-End grafická karta,
vhodná pre náročných hráčov,
ktorí si chcú dopriať vynikajúci
zážitok pri hraní najnovších titulov,
ktorí na to majú.

avšak mnohé moderné zákadné
dosky sú práve ladené do tejto
farebnej schémy, a tak
aby sa tu grafická karta mohla
vzhľadovo vynímať.

PRVÉ DOJMY

Po konektorovej stránke je grafika
docela štedrá, nájdete tam 2×DVI-D,
HDMI a DP výstupy. Napájanie si
vyžaduje jeden 8 a 6-pinový
konektor. Ďalej nájdeme na boku
PCB, nenápadný prepínač BIOSov,
oba sú identické a jeden slúži
ako náhradný, a to v prípade,
že by sa jeden poškodil.

Radeon R9 290 síce už nie je úplne
nová grafika, avšak podobne ako jej
väčšia sestra bola dlho dostupná iba
v referenčnej verzii s veľmi hlučným
chladičom, ktorý bol navyše neúčinný,
a tak sa karta prehrievala. Karta síce
zaberá dva PCIe sloty, avšak kôli
výške ventilátorv zasahuje
do tretieho, čo by mohlo znemožniť
pridanie ďalšej rozšírujucej karty.
Hneď na prvý pohľad karta udrie
do očí svojou dĺžkou, ide
o neskutočných 30,5cm! Chladič
vyzerá masívne spoločne
s tromi 85mm ventilátormi.

HODNOTENIE:

80%
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• SSD- Intel X25 80GB (Operačný systém)
• HDD- 2× WD Caviar Black 1TB@RAID 0
(Hry a Dáta)
• PSU- OCZ ZT 750W
• CASE- Zalman Z11 (+4 nízkootačkové
120mm ventilátory)
• H20- Corsair H60
• OS- Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
so všetkými dostupnými aktualizáciami

PCB alebo základná doska
je čiernej lesklej farby, je docela
nautrálna, a tak sa hodí do väčšiny
zostáv. Chladič je v kombinácii
čiernej a žltej, čo by sme ešte
pred nedávnom hodnotili záporne,

290 VERSUS 290X
Model R9 290 má od svojej väčšej
sestry - 290X menej aktívnych jadier,
konkrétne 2560 v porovnaní s 2816.
V ostatných parametroch sú si
podobné, oba modely disponujú 4GB
GDDR5 pamäťe, taktovanej na 5GHz,
pripojenej cez 512-bitovú zbernicu.

DETAILNÉ ŠPECIFIKáCIE
Jadro s názvom Hawaii je

vyrobené pokročilým, 28nm
výrobným procesom, pričom
obsahuje 2560 Shader jednotiek, 64
ROP a 160 textúrovacích jednotiek.
K jadru sú pripojené 4GB rýchlej
pamäťe typu GDDR5 taktovanej
na frekvencii 5,2GHz, pamäť je
pripojená cez 512-bitovú zbernicu
s priepustnosťou 332,8GB/s.
TDP (Thermal Design Power - tepelný
výkon) jadra sa pohybuje na úrovni
290W, čo je aj na dnešné pomery
dosť veľa, preto nie je divu, že sa
odporúča minimálne 750W zdroj.
Grafika pritom vyžaduje jeden 8
a 6-pinový konektor
na napájanie, preto by sa maximálna
spotreba grafiky mohla vyšplhať
bezproblémov na 300W.

TESTOVACIA ZOSTAVA
Zostava použitá na testovanie:
• CPU- Intel Core i5 3570K@4,5GHz
• RAM- Kingston 12GB@1600MHz
(Dual channel 8+4GB)
• MB- Asus ROG Maximus V Gene
Z77

Ak sa vám tento hardvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

V dobe testovania bol najaktuálnejším
ovládačom AMD Catalyst 14.6,
bol k dispozícii aj ovládač verzie 14.7,
ten sme však nechceli používať,
pretože išlo o BETA verziu.
Ako môžme vidieť, grafika si viedla
vo všetkých tituloch vynikajúco, nestretli
sme sa s žiadným problémom. Čo sa týka
prevádzky, bola tiež veľmi stabilná, ani raz
sme nepozorovali akýkoľvek FrameDrop
(kratkodobý pokles snímkov za sekundu).

BENCHMARK

z najznámejších benchmarkov: 3DMarku,
Unigne Heaven a Unigine Valle

PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI
Teplota grafického jadra pri bežnej
práci neprekročila 40°C a grafika bola
absolútne bezhlučná. Pri hraní sa teplota
pohybovala v rozmedzí 75 - 81°C a bola
príjemne tichá. Spotrebu sme merali
zásuvkovým Wattmetrom, pri bežnej
práci a surfovaní po internete sa spotreba
zostavy pohybovala na príjemných
105W, čo nás veľmi prekvapilo.
Aby sme zaťažili iba grafickú kartu
bez procesora, využili sme program
Furmark, ktorý vytažuje iba grafiku.
V plnej záťaži sme namerali spotrebu
celého PC docela priateľných 430W.
Grafická karta, ako sme už vyššie
spomenuli, má veľmi vykoké TDP 290W,
preto by sme aj radi upozornili, že je
potrebné mať veľmi dobre odvetranú
bedňu, pretože grafika skutočne
poriadne kúri a je potrebné mať dobre
spracované odvetrávanie teplého vzduchu
a zároveň prívod vzduchu čerstvého.
Ďalej sme sa stretli s problémom,
ktorý sa týka dĺžky samotného chladiča
prečnievajúceho od PCB asi 4cm,
preto sa grafika nemusí zmestiť
do každej bedňe, tiež určite odporúčame
dobre zvážiť výber bedňe s ideálne
aspoň 32cm miesta pre grafiku.
Chladenie napájacej kaskády a pamätí je
tiež vyriešené docela dobre, a to využitím
masívneho UniSinku (kovová platňa
odvádzajúca teplo), ktorý odvádza teplo
od týchto komponentov a dosahujú

príjemných 65°C v záťaži.

PETAKTOVANIE
Nami testovaná grafika je OC verzia, to
znamená, že je od výroby pretaktovaná
o 50Mhz, preto dosahuje presne 1GHz.
Mnohým sa to však môže máliť, preto
určite budú mať záujem skúsiť, koľko
z nej dokážu "vymačkať". Preto sme sa to
rozhodli skúsiť aj my, bohužiaľ nás grafika
sklamala hneď na začiatku.
Na pretaktovanie sme použili pribalenú
utilitu Sapphire Trixx.
Pretaktovaniu grafiky sme venovali
asi dve hodiny času, bohužiaľ, takmer
bezúspešne. Dokázali sme ju pretaktovať
iba o 75Mhz s pridaním 22% VDDC offsetu,
akýkoľvek vyšší takt už vyústil k nestabilite.
Po dôkladnom preskúmaní grafiky sme
totížto narazili na to, že grafika využíva
referenčnú základnú dosku, kde sa
nachádza referenčná napájacia kaskáda,
ktorá si s pretaktovaním moc nerozumie.

VERDIKT
Na záver by sme grafiku chceli pochváliť
za vynikajúco spracované chladenie jadra,
pamätí či napájacej kaskády.
No na druhej strane za cenu takmer
400€ by sme radi uvítali nereferenčnú
dosku. Čo sa však týkalo prevadzkových
vlastností, musíme dať veľký palec hore,
Sapphire zvládli ste to na jednotku.
Po vzhľadovej stránke sa uričte nie je
na čo sťažovať, žltý plastový kryt chladiča
vyzerá v kombinácii s čierným plechom
skutočne vynikajúco ako aj čierné PCB.
Marcel Ilavský

Ďalej sme spravili tri testy
z najznámejších benchmarkov: 3DMarku,
Unigne Heaven a Unigine Valley. Všetky
testy boli uskutočnené na najvyšších
možných nastaveniach, s výnimkou
stereoskopického 3D. V 3DMarku sme
testovali sériu scén Firestrike Extreme.
Výsledky sú iba GPU score (nepoužili
sme celkové skóre zostavy).
Vďaka týmto testom si môžete
vyskúšať sami, ako si vedie vaša
grafika v porovnaní s touto.

BENCHMARK
Ďalej sme spravili tri testy
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RECENZIA Lenovo ThinkPad 8 HW

Lenovo ThinkPad 8

na bežnej počítačovej architektúre,
dokáže operovať s bežnými programami
na Windowse. Pri mnoho náročnejších
aplikáciách nám však výrazne chýba
klávesnica a myš, bez čoho sa stávajú
na tablete nepoužiteľnými. Teda na
zariadenie sa dá nainštalovať čokoľvek,
problém však nastane pri ovládaní. Klasické
MS Office nástroje to zvláda, jednoduchšie
aplikácie tiež nie sú problémom. Ak však
ide o niečo zložitejšie, bude treba pohľadať
medzi metro aplikáciami na Windows
Store, ktoré sú na dotykové ovládanie
prispôsobené. V skratke povedané, kým sa
pohybujeme v Metro prostredí, všetko ide
skvelo, pri bežnom desktopovom móde sa
stretneme s problémami pri ovládaní.
Na doladení systému by to ešte chcelo
troška popracovať, keďže sme sa z času
na čas stretli i s neslávnou modrou
obrazovkou smrti a to pri úplne
normálnych úkonoch.

Tablet či netablet. PC či nePC
základné info:
Zapožičal: Lenovo
Dostupná cena : 450 €

PLUSY A MÍNUSY:
+ rýchlosť
+ možnosti
+ 32-bitový
systém
+ displej
- cena
- desktopový
režim
- nedostatok
periférií

DEKÓDOVACÍ SYSTÉM

ŠPECIFIKÁCIE:
Rozmery (Š × H ×
V): 132 mm × 224,3
mm × 8,8 mm
Hmotnosť: 430 gramov
Obrazovka: 8.3
palca, FullHD, IPS,
LCD podsvietenie
CPU: Intel Z3770
- Quad Core
OS: Microsoft
Windows 8.1 Pro
RAM: 2 GB
Kapacita disku:
64/128 GB

Tablety sú na trhu ešte
pomerne krátko, no už stihli
mnohým prirásť k srdcu. Nie
každý však berie tablet len ako
multimediálne zariadenie na zábavu
a požaduje od neho i náročnejšie
úkony, na ktoré bežné androidové
či iOS tablety nestačia. Spoločnosť
Lenovo sa snaží v rámci
legendárneho radu ThinkPad rozšíriť
rodinu notebookov aj o tablety, ktoré
sú rovnako ako súrodenci zamerané
viac na biznis, ako na zábavu. Ako
dopadol tento experiment?

PRVÉ DOJMY

HODNOTENIE:

70%
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Jednoduchý dizajn poznačil
aj škatuľu, ktorá je v klasickom,
ThinkPad kartónovom štýle. Žiadne
zbytočné preštylizované obaly, len to,
čo je potrebné. Teda tablet, nabíjačka
a dokumentácia. Konštrukcia sa
nesie v duchu značky, jednoduchá,
ale zároveň prepracovaná a kvalitná.
Okrem prednej sklenenej strany je
celé šasi z plastu, ktorý je ale rovnako
ako pri notebookoch dostatočne
pevný a odolný. Celé zariadenie

pôsobí pevne a nestretávame sa
s vŕzganím či ohýbaním plastu. Boky
lemuje plast či guma, chrániaca
zariadenie pred vyšmyknutím z ruky.

FULL HD
Pri telefónoch sa často hovorí, že
hustota pixlov je až zbytočne vysoká
vzhľadom na veľkosť displeja, čo
sa negatívne odráža na batérii.
ThinkPad 8 je dôkazom, že FullHD
bohato stačí aj na 8,3-palca, nie
to na štyri, či päť. V hlavnej úlohe
hrá technológia IPS, ktorá sa stará
o skvelé pozorovacie uhly, verné a
sýte farby v kombinácii so slušnou
ostrosťou. Jednoducho povedané,
displej je priam ideálny. Pri čom
však troška poľavili je optimalizácia
softvéru pre takéto rozlíšenie
a mnohým ľudom sa budú zdať
ikonky a položky v systéme až
príliš malé. Rozhranie metro je
na to stavané, no v klasickom
desktopovom režime máme
s veľkosťou niekedy problém
a upravenie veľkosti textu je
na mieste.

ATOM JE SPÄŤ
Od éry netbookov sa
o procesoroch Intel Atom hovorilo len
zriedkavo. Sem-tam sa objavil nejaký
ten chýr o novom procesore
a raz za čas nám prišiel pod ruky
telefón ním vybavený. Keďže sa
Lenovo chcelo pridržať klasickej x86
architektúry, nemohlo osadiť Tegru
z dielne nVidie ani čipsety
Snapdragon. Klasické Intel Core
majú vyššiu spotrebu a tak skončil
ThinkPad 8 vybavený štvorjadrom
Atom na frekvencii 1,6GHz.
V spolupráci s dvoma gigabajtmi
operačnej pamäte bezproblémovo
zvláda Windows 8.1. Reakcie sú
bleskurýchle, nemá problém ani
s náročnejším multitaskingom
a dvojgigabajtová operačná
pamäť nám umožňuje mať naraz
spustených alebo pozastavených
na pozadí viacero metro aplikácií.

ŠŤASTIE V NEŠŤASTÍ WINDOWS 8.1
Keďže je zariadenie postavené

Ak sa vám tento hárdvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

Ak by ste predsa len z času
na čas potrebovali premeniť tablet
na plnohodnotný počítač, postačí vám bežný
USB 3.0 kábel, ktorý vám umožní si pripojiť
klávesnicu, myš či iné potrebné periférie.
Prácu vie uľahčiť aj samostatne predávaný
dok, ktorý značne rozšíri periférie tabletu.
Keď už hovoríme o perifériách, veľa toho
na tablete nenájdeme, okrem microUSB 3.0
konektora sa tu nachádza len HDMI a audio
jack. Prirátame Wi-Fi, šachtu na pamäťovú,
prípadne SIM kartu a náš zoznam tu končí.

BATÉRIA
Kompromisom medzi tabletom
a notebookom by sa dala nazvať i batéria.
Oproti bežným tabletom je výdrž o čosi
kratšia, väčšinu bežných notebookov
však hravo strčí do vrecka. Tablet nie je
stavený na hry a takáto činnosť ho dosť
rýchlo vyčerpáva. Výdrž pri práci texte je
však niekde úplne inde a tablet útočí na
hranicu ôsmych hodín, čo mu môže závidieť
nejeden notebook. Písanie na tablete
však nie je nijak pohodlné. Skôr by sme
ho pracovne nasadili na činnosti, kde
sa pracuje s množstvom údajov, ktoré
treba porovnávať, kontrolovať či čítať.

INTERNET NA CESTY
Aj v jednej z kľúčových vlastností má
miestami Android navrch, nie všetky
prehliadače sú prispôsobené na dotykové
ovládanie, a tak si budete musieť nájsť taký,
ktorý si rozumie

s posúvaním stránok prstom a podporuje
gestá, aby ste sa stále nemuseli snažiť
trafiať miniatúrnu šípku späť.

MULTIMÉDIÁ
Koho by už omrzeli filmy, ThinkPad 8
má vlastný, celkom solídny multimediálny
arzenál. Na oboch stranách zariadenia
nájdeme slušnú kameru, ktorá sa postará
a všetky fotografické požiadavky
na tablet. Na zadnej strane je ozbrojený
aj prisvetľovaciou diódou s veľmi
vysokou svietivosťou. Predná kamera
má rozlíšenie dva megapixle, zadná
osem. Fotografie a videá uložíte na 64alebo 128-gigabajtový interný ukladací
priestor doplniteľný o kartu SD.

VERDIKT
Ak potrebujete niečo malé šikovné
do ruky, kde budete vedieť vykonávať
úkony ako na bežnom počítači a nestačia
vám rádové tablety s androidom, ThinkPad
8 je skvelý spoločník, ktorý pomôže
nielen pri práci, ale i pri zábave. Sranda
však končí pri pohľade na cenovku, ktorá
niekoľkonásobne prevyšuje väčšinu
tabletovej konkurencie a cenovo by sme
tento kúsok mohli zaradiť niekde medzi
notebooky. Či vám to za tie peniaze stojí
alebo radšej ostanete pri androide, prípadne
notebookoch, už musíte zvážiť vy sami.
Ak chcete výkonný, šikovný a prenosný
kompromis, ThinkPad 8 je dobrá voľba.
Eduard Čuba
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RECENZIA Arctic breeze HW

Arctic Breeze

Domáce osvieženie počas horúcich letných dní
základné info:
Zapožičal: Arctic
Dostupná cena : 9,29 €

PLUSY A MÍNUSY:
+ dizajn
+ cena
+ regulácia otáčok
+ ohybný krk
+ tichý chod
- podstavec by
mohol byť
magnetický
ŠPECIFIKÁCIE:
Priemer ventilátora:
92 mm
Rýchlosť otáčok:
800 – 1800ot/min
Rozhranie: USB 2.0
Dĺžka USB kábla: 1,8m
Prepínač ON/OFF
Prepínač rýchlosti otáčok
Použitie pre desktop
PC a notebooky
Ohybný krk ventilátora

Aj napriek skutočnosti, že
počasie tomu nenasvedčuje,
ešte stále nám vonku panuje leto.
Počas tých pár zvyšných teplých
dní určite dobre padne schladenie,
ktoré si môžete zabezpečiť
napríklad aj prostredníctvom
stolného USB ventilátora z dielne
Arctic, s označením Arctic Breeze.

DIZAJN A PREVEDENIE
Dizajn a aj samotné prevedenie
ventilátora je naozaj na špičkovej
úrovni. Telo recenzovanej
farebnej verzie ventilátora je
ladené do sivo striebornej farby,
s bielou, 92mm "vrtuľkou", ktorá
v kombinácii s motorčekom
trochu pripomína veternú turbínu
(odmysliac si tvar lopatiek).
K dispozícii je celkovo šesť farieb,
ktoré boli toto leto doplnené
o dve špeciálne farebné edície.

HODNOTENIE:

99%
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Telo ventilátora je ku kovovej
základni pripojené prostredníctvom
flexibilného krku, vďaka ktorému si
môžete ventilátor nastaviť
do rôznych, neraz netradičných
a zábavných polôh.

Výška Arctic Breeze je približne
19cm a váha 265g, vďaka čomu
stojí na základni stabilne.

FUNKCIE
Vzhľadom na svoje rozmery
a hmotnosť je ventilátor prenosný
a využiť ho môžete kdekoľvek.
Keďže k zariadeniam sa pripája
prostredníctvom USB kábla, ľahko
ho pripojíte k počítaču, notebooku,
hernej konzole alebo jednoducho ho
pomocou USB nabíjačky zapojíte
do elektrickej siete.
Komfort pri používaní zvyšuje aj
kábel s dĺžkou 1,8m, ktorú si viete
kedykoľvek pomocou "predlžovačky"
prispôsobiť. V strede základne sa
nachádza otočný gombík, ktorým
sa ventilátor zapína a pomocou
ktorého je možné regulovať otáčky
v rozmedzí 800 – 1800ot/min.
Keďže spoločnosť Arctic nie
je na poli (najmä počítačových
ventilátorov) žiaden nováčik,
podarilo sa im v modeli Arctic
Breeze zabezpečiť takmer nehlučný
chod ventilátora. Pri 800 otáčkach
je skutočne nepočuteľný, no

zvyšujúcimi sa otáčkami rastie
aj jeho hlučnosť, ktorá je však
stále na veľmi slušnej úrovni.
Čo sa týka efektívneho využitia,
optimálna vzdialenosť je veľmi
subjektívna, no musíme povedať,
že do vzdialenosti 0,5m cítiť vánok
dostatočne, avšak zvyšujúcou sa
vzdialenosťou jeho účinnosť klesá.

VERDIKT
Čo dodať na záver? Zaujímavý
nápad, podarený dizajn, kvalitné
prevedenie, tichý chod ventilátora,
regulácia otáčok, zaujímavá cena,
za ktorú sa dá zohnať
na internete, postačujúci účinok
na letné osvieženie, čo je však
veľmi subjektívna veličina.
Jediným negatívom je snáď
základňa ventilátora, ktorá
na škodu veci nie je magnetická,
čo by možnosti využitia Arctic
Breeze rapídne zvýšilo, pretože
takto je odsúdený na použitie len
na nejakej podložke. nastavená
cena. Jasné dôvody na kúpu.
Podložke naozaj niet čo vyčítať.
Miroslav Konkoľ

Ak sa vám tento hardvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

www.magicbox.sk

RECENZIA Bitfénix FLÓ HW

Bitfénix FLÓ

Na akúkoľvek činnosť a pre kohokoľvek
základné info:
Zapožičal: Caseking.de
Dostupná cena : 50 €

TEST

PLUSY A MÍNUSY:

Na testovanie sme zvolili širokú
škálu hudby hier a prostredí.

+ dizajn
+ cena
+ kvalita zvuku
+ mäkké,
pohodlné
náušniky
(SoftFeel
materiál)
+ odnímateľný
mikrofón
+ pribalené
príslušenstvo

Keďže Flo sú herné slúchadlá, hrali sme
s nimi hry. Pri hraní kvalitných či menej
kvalitných titulov s perfektnými zvukmi,
napríklad Crysis, Far Cry, Battlefield
a ďalších, bol zvukový prejav slúchadiel
veľmi kvalitný. Výšky boli príjemné, nie
príliš prehučané, basy boli pri niektorých
scénkach také ohromné, že sme sa
pri výbuchu horľavých sudov zľakli.
Detaily ako prichádzajúca streľba a zvuky
bežiacich nepriateľov taktiež nechýbali.

- kvalita káblov

Počúvanie hudby bolo pohodlné
aj pri cestovaní, kedy bolo počuť mierne
okolitý ruch, ale ten sa dal prekryť
hlasnejším počúvaním. Noseniu
slúchadiel neprekážal mikrofón, pretože je
odnímateľný a jednoducho sme si ho
odpojili.

ŠPECIFIKÁCIE:
Štýl nosenia: na ušiach
Konštrukcia: uzatvorená
Hmotnosť: 200g
Farba: čierna, biela,
červená, modrá
Ovládanie na kábli: áno
Meniče: 40mm
neodýmové magnety
Frekvenčný rozsah:
20hz-20khz
Typ konektora : 3,5mm
pozlátený štvorpólový
a trojpólový
Dĺžka kábla:
2×1m/1×2m
Impedancia: 68 Ω

HODNOTENIE:

95%
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pogumované čiernym materiálom, ktorých
konce boli tvorené oválnymi striebornými
valčekmi. Jeden je klasický trojpólový 1m
na pripojenie k smartphonom
a podobných zariadení, druhý je taktiež 1m
štvorpólový kábel s potenciometrami
na ovládanie hlasitosti mikrofónu
a slúchadiel a tretí 2m štvorpólový kábel
samec – samica s vývodmi na mikrofón
a zvukový signál. Všetky vývody sú
pozlátené.

Pre niekoho menej známa
či populárna firma Bitfénix
prichádza so svojimi hráčskymi
slúchadlami, ktoré majú veľmi veľa
dobrých technických vlastností
a skvelý zvukový prejav.

PRVÉ DOJMY
Po rozbalení škatule nachádzame
poriadne upevnené slúchadlá.
V priestore pod slúchadlami
kabeláž s papiermi.

TECHNOLÓGIE
Ako meniče slúchadiel sú použité
neodýmové magnety oválneho
tvaru v priemere 40mm. Tieto
meniče majú výborné vlastnosti,
čo sa týka kvality i výkonu.
Slúchadlá disponujú s dvomi
3,5mm audio jack konektormi. Jeden

slúži na pripojenie signálu
a do druhého konektora pripájate
odpojiteľný mikrofón.

DIZAJN
Most slúchadiel tvoria dve časti.
Prvá z nich je pevná, spája oba
meniče. Je tvorená dvomi pevnými,
pri kraji zúženými a ku stredu
rozširujúcimi sa oceľovými drôtmi,
ktoré sú zapustené v konštrukcii
úchopu meničov. Druhá časť je
pohyblivá – je tvorená materiálom
z ohybného plastu, na ktorého
spodnej časti sú umiestnené plastové
vankúšiky, ktoré tvoria opierku hlavy.
40mm meniče slúchadiel majú
oválny podlhovastý tvar, avšak
špecificky je ich sklon vytočený
do jednej strany, a preto oveľa
lepšie sedia na ušiach. Ich vnútorná
časť je po obvode vystlatá mäkkým

materiálom, nazývajúcim sa SoftFeel.
Prechádzajúc cez strieborný rámček
sa dostaneme na ich vonkajšiu časť.
Tá je tvorená matným SoftTouch
plastom, ktorý je na dotyk veľmi
príjemný. Priamo v strede meničov
ešte nájdeme strieborné logo
Bitfénix, ktoré takto dotvára celkový
dizajn slúchadiel a pôsobí efektne.
Na ľavom meniči ešte nájdeme dva
audio jack 3,5mm konektory
na pripojenie audio
signálu a mikrofónu.
Mikrofón je tvorený troma
časťami. Všetky tri sú plastové. Prvé
dve časti smerom od konektora sú
potiahnuté gumovým materiálom.
V tretej časti je umiestený mikrofón.
Takto tvorený mikrofón je možné
do určitej miery ohnúť a prispôsobiť
si tak jeho používanie.
Káble sú tri a všetky sú

Ak sa vám tento hárdvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

Filmové efekty boli verné
a ohromujúce, dialógy emocionálne.
Ani po dlhšom čase hraní hier
alebo počúvaní hudby nám slúchadlá
nespôsobovali veľkú bolesť hlavy, bola
iba zanedbateľná, nakoľko je konštrukcia
slúchadiel veľmi ľahká a výstelka
náušnikov spolu s ich miernym odklonom
tiež prispela k vyššiemu komfortu
z ich nosenia.
Mikrofón nemal veľké skreslenie,
hlasitosť nahrávania bola dostatočne
vysoká a kvalita postačujúca.
Pri večerných seansách v hraní hier
a komunikácii cez TeamSpeak bol
mikrofón skvelým spoločníkom.

VERDIKT
Bitfénix vyrobil veľmi kvalitný
headset, ktorý má veľmi pekný dizajn
a prívetivú cenu, pohybujúcu sa okolo
50 eur. Zvukový prejav, ktorý dokázali

vyprodukovať 30mm meniče, bol veľmi
presvedčivý, ľahká nevídaná konštrukcia
taktiež prekvapila aj svojou pevnosťou.
Možno by to chcelo trocha lepšie káble,
ktoré by nepôsobili tak lacno. Plne však
postačujú k tomu, načo sú určené.
Headset sme si už od prvej chvíle
zamilovali až natoľko, že minimálne dvaja
známi, ktorí mali možnosť slúchadlá si
na chvíľku vyskúšať, boli nimi zaujatí
natoľko, že boli ochotní kúpiť rovnaké aj
pre seba. My sme mali rovnaký názor.
Slúchadlá určite odporúčame
na akúkoľvek činnosť
a pre kohokoľvek. Napokon výber
zo štyroch rôznych farebných
variantov headsetu je ďalšie plus.
Lukáš Libica
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RECENZIA Zowie FK1 HW

Zowie FK1

Nedomyslená inovácia pôvodnej verzie
základné info:
Zapožičal: Zowie
Dostupná cena : 60 €

PLUSY A MÍNUSY:
+ štyri
prepínateľné
tlačidlá
- cena
- materiál, dizajn
- nedomyslené
prvky
- balenie
ŠPECIFIKÁCIE:
Rozlíšenie :
400/800/1600/3200 DPI

nakoľko sme spravili otočku, v tom sa to
pozastavilo a pohyb išiel ďalej. Mierenie
na súpera z akejkoľvek zbrane bolo taktiež
veľmi obťažné . Buď bola senzitivita malá
alebo príliš vysoká. Po nejakej hodinke
používania sme si povedali, že nemá
cenu na myš tlačiť. Po niekoľkých dňoch,
keď naša zlosť voči tomuto nedostatku
opadala, sme sa na FK1-tku pozreli ešte raz.
Všimli sme si, že podložky, ktoré sú
na spodnej časti, sa nejako prehýbajú
a vytvárajú bubliny. Po povystieraní
a popritláčaní bublín myš začala reagovať
takmer perfektne. Vôbec na ňu nebolo
treba tlačiť a išla ľahučko. Začala fungovať
aj na takých podkladoch, ako napríklad
lakované drevo či plastová podložka,
kde predtým vôbec nereagovala.

sme si na ne zvykli.

Od toho momentu sa dala považovať
myš za "prevádzky schopnú". Zvykli sme
si aj na nepodarené prepínanie rozlíšenia,
hry nám už nerobili problém a pohyb
bol celkom plynulý . FK1 mala klasický
obojstranný dizajn, ktorý nebol nijak
zaujímavý alebo špeciálny, no v ruke sa
držal dobre. Tlačidlá na prepínanie krokov
dopredu a dozadu sú nízko zasadené oproti
okoliu, no po nejakom dni – dvoch

Za cenu okolo 60 eur si dokážete
kúpiť oveľa kvalitnejšiu myš s lepším,
pravdepodobne aj laserovým, senzorom,
ktorá bude mať oveľa lepšie spracovaný
povrch (nebude pôsobiť lacno a fádne),
bude mať dômyselne zapracované prvky,
ako je prepínanie DPI, či kvalitu samotných
tlačidiel a zároveň bude hodná svojho mena.

Hlavné tlačidlá boli trocha hlučnejšie
pri stláčaní, ale ich odozva bola primeraná
oproti koliesku, ktoré nám prišlo akési
spomalenejšie a ťažšie sa stláčalo.
Povrch pôsobil veľmi obyčajne,
ale aspoň sa myš v ruke nešmýkala
a nezanechávala veľmi viditeľné odtlačky,
pokiaľ sme nemali príliš mastné prsty.

VERDIKT
Príliš vysoká cena, iba optický senzor,
málo inovácií, nedomyslený dizajn a použité
materiály. Toto všetko stojí za vynovenou
verziou FK1 myši od spoločnosti Zowie.

Lukáš Libica

Senzor: optický
Avago 3310
Farba: čierna
Dĺžka kábla: 2m
Pripojenie: USB
pozlátený konektor
Podporované operačné
systémy: Window 8/7/
Vista/XP/2000 ; Mac
OS X v10.2 a novší
Rozmery: 128.0×
67.0×37.0mm
Hmotnosť: 90g

Na našom trhu veľmi málo
známa značka, Zowie,
prichádza s vylepšenou verziou
predchádzajúcej myši FK. Firma
sa síce snažila o vytvorenie novej
a zároveň vylepšenej verzie podľa
predstáv hráčov. Či sa jej to však
podarilo, to sa dočítate o kúsok
nižšie.

PRVÉ DOJMY
Po rozbalení škatule, v ktorej sme
cez priehľadný plast videli celú myš aj
jej tvar, nachádzame v priestore
pod myšou káble s papiermi.
Na prekvapenie sme museli celú
2m dĺžku kábla prevliecť cez dieru,
nakoľko inak nebolo možné kábel
myši vytiahnuť. Prišlo nám to ako
veľmi nepodarené a zbytočné.

TECHNOLÓGIE

HODNOTENIE:

40%
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Optický senzor Avago 3310
umožňuje meniť svoje rozlíšenie
od 400-3200DPI a nemal by mu
robiť problém akýkoľvek materiál
snímanej plochy.

Myš Plug and Play pripojíte
k akémukoľvek PC. Stačí mať
nainštalovaný podporovaný
operačný systém

DIZAJN

Uchopenie myši je vhodné
rovnako pre pravákov ako aj
pre ľavákov. Nachádzame tu klasické
tvary bez akýchkoľvek špeciálnych
záhybov či exkluzivít. Po oboch
stranách sú umiestnené dve tlačidlá
na posun dopredu a dozadu.
Celoplastová myš matnej
farby bez akéhokoľvek gumou
potiahnutého povrchu pôsobí
lacným dojmom. Z celého dizajnu
„vyniká“ jedine do žltej farby ladené
logo Zowie a koliesko myši.
Myš nie je ani nijak podsvietená,
farebné označenie nájdeme iba
na spodnej strane, kde sa nachádza
ďalšie žlté tlačidlo, ktorým meníme
rozlíšenie DPI. Po stlačení tlačidla sa
nám zmení rozlíšenie a zároveň aj
farba, ktorá je k nemu priradená.
Ďalšie nešťastné riešenie je, že

pri prepínaní rozlíšenia na menšie
musíte stlačiť tlačidlo trikrát a ešte
aj myš pretočiť na opačnú stranu.
Lacným dojmom pôsobia aj dve
podložky z plastu, ktorý ani nedrží
pevne a celý sa prehýba. Jedna
podložka je v prednej časti a druhá
v zadnej časti v tvare polmesiaca.

TESTOVACIA ZOSTAVA
Od prvého zapnutia myši sme mali
pocit, že je pokazená. Automatická
inštalácia ovládačov prebiehala
pomaly a pohyb samotnej myši
bol veľmi zlý. Po prepnutí
do akéhokoľvek rozlíšenia takmer
nereagovala. Zmenilo sa to iba
po položení myši na textilnú
podložku.
Plynulý pohyb, ktorý sme
očakávali, nebol vôbec možný.
Neskôr sme prišli na to, že ak sa
na myš poriadne pritlačí, tak reaguje
dobre. Tak sme sa teda pustili
do boja a to nielen v hre, ale aj
s myšou samotnou. Hrať Battlefield
s touto myšou bola naozaj výzva,

Ak sa vám tento hárdvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk
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RECENZIA GAMDIAS HEPHAESTUS USB HW

Gamdias Hephaestus USB
"Božský" zvuk do vašich uší

Jednou zo zaujímavostí je pasívne
chladenie oboch mušlí, ktoré je
zabezpečené hliníkovým chladičom,
umiestneným v dutine
na konci mušlí.

základné info:
Zapožičal: Gamdias
Dostupná cena : 71,70 €

PLUSY A MÍNUSY:
+ dizajn
+ prevedenie
+ kvalita zvuku
+ priestororvý
zvuk 7.1
+ "fičúrky"
+ dobre sedia
- cena
- softvér
- nižšia hlasitosť
ŠPECIFIKÁCIE:
Dĺžka kábla: 2,5m
Rozmery: 232 ×
100 × 216 mm
Hmotnosť: 483g
Frekvenčný rozsah:
20Hz~20KHz
Pripojenie: USB,
pozlátený konektor
Citlivosť: 117dB
+/- 4dB pri 1kHz
Impedancia: 32Ohm
Veľkosť reproduktora:
40mm
Magnet reproduktora:
NdFeB
Veľkosť mikrofónu:
6×5mm
Citlivosť mikrofónu:
-46dB +/- 3dB
Frekvenčný rozsah
mikrofónu: 10Hz~10KHz
Impedancia mikrofónu:
2,2 KOhm
Frekvenčný rozsah
vibrácií: 20Hz~200Hz
Citlivosť vibrácií:
82dB +/- 4dB
Impedancia
vibrácií: 8 Ohm

HODNOTENIE:

90%
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Spoločnosť Gamdias vznikla
len pomerne nedávno, no
svojím rozširujúcim sa portfóliom
herných periférií sa teší čoraz väčšej
obľube herných nadšencov. Jedným
z možných ťahákov je aj herný
headset označený názvom
Hephaestus, ktorý vychádza
z gréckej mytológie. Hephaestus,
resp. Héfaistos bol synom Dia
a Héry. Vďaka tomuto príkladu je
pekne vidieť paralelu medzi názvami
produktov Gamdiasu a gréckou
mytológiou. Okrem toho bol
Héfaistos bohom ohňa a kováčstva,
čo sa zase odzrkadľuje
na dizajnových prvkoch headsetu.

DIZAJN A PREVEDENIE
Ako už bolo naznačené, určité
prvky Héfaistovho "povolania"
sa nachádzajú aj v dizajnových
prvkoch headsetu. V prvom rade
je to kováčske kladivo v názve
Hephaestus, alebo červené svetelné
prvky na mušliach, pripomínajúce
oheň. Dizajnovo možno headset
zaradiť medzi čisto hráčsky doplnok,
čomu nasvedčujú hlavne jeho
hranatejšie a atypické tvary mušlí,
mikrofónu či rámu. Podľa popisu je
ťažké si to predstaviť, preto obrázky
napovedia viac.

Koho by to zaujímalo, rozmery
slúchadiel sú 232×100×216mm
a vážia približne 483g. Čo sa farieb
týka, headsetu dominuje biela farba
v kontraste so sivými koženými
ušnicami a mostíkom mušlí. Mušle
sú doplnené o podsvietené logo
výrobcu v žltej farbe a červený,
rovnako podsvietený pásik v tvare U.
Do bielo-sivej farby je ladený aj
ovládač umiestnený na opletenom,
2,5 - metrovom kábli. Na ňom sa
nachádza dvojtlačidlo
pre zvyšovanie/znižovanie hlasitosti
a dookola podsvietené tlačidlo
pre vypnutie mikrofónu, ktoré bliká
na modro v prípade zapnutého
mikrofónu, alebo svieti na červeno
v prípade vypnutého mikrofónu.
Na pravom boku je umiestnené
posuvné tlačidlo, ktorým sa ovládajú
vibrácie headsetu. Zospodu je
spona, pomocou ktorej je možné
ovládač pripnúť na oblečenie.

TECHNICKÁ STRÁNKA
A FIČÚRKY
Gamdias Hephaestus nie sú len
obyčajnými hernými slúchadlami.
Z davu vytŕčajú najmä vďaka
niektorým doplnkom či fičurkám.

To má za úlohu maximalizovať
komfort pri dlhodobom používaní,
keďže, ako vieme, za počítačom
beží čas neskutočné rýchlo, čím by
sa malo zabrániť nepríjemnému
poteniu uší. Kvalitné zvukové
prevedenie zabezpečuje dvojica
40mm neodymových reproduktorov
s frekvenčným rozsahom 20Hz20KHz. Herný alebo aj filmový zážitok
umocňuje virtuálny priestorový
zvuk 7.1 s možnosťou vibrácií, ktoré
vám napomôžu napr. pri odhalení
nepriateľa. Vibrácie fungujú
v nadväznosti na priestorový zvuk,
teda, ak nepriateľa počujete strieľať
z pravej strany, bude vám vibrovať
pravá mušľa, ak z ľavej strany,
bude vám vibrovať mušľa ľavá.
O maximálnu kvalitu hlasového
prenosu sa stará flexibilný
mikrofón, umiestnený na ľavej
mušli, ktorý navyše potláča
okolité ruchy, takže druhá strana
bude počuť len to, čo má.
Ako sme už spomínali,
na 2,5 - metrovom kábli headsetu
je umiestnený ovládač, pomocou
ktorého je možné ovládať zapnutie/
vypnutie mikrofónu, zvyšovať/
znižovať hlasitosť a takisto ovládať/
vypnúť intenzitu vibrácií. Ovládanie
vibrácií je trojpolohové, teda, vypnuté
vibrovanie, alebo stredná či vysoká
úroveň vibrácií. Kábel je pre zvýšenie
jeho životnosti opletený a na jeho
konci sa nachádza pozlátený USB
konektor. Ďalšou z maličkostí
je podsvietenie headsetu, konkrétne
jeho mušlí, na ktorých sa nachádza
podsvietené logo výrobcu
a červený pásik v tvare písmena U.

SOFTVÉR
Softvérom pre headset
od Gamdiasu je tzv. Gamdias-

Ak sa vám tento hárdvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

EOS, ktorý už tradične neohúri dizajnom
a v tomto prípade ani rozsiahlejšími
nastaveniami. Obsahuje päticu kariet,
hlavné nastavenie, mixážny pult, efekt,
karaoke/magický hlas a informácie.
V karte "hlavné nastavenie" si zvolíte
akurát systémový vstup (2, 4, 6 alebo 8
kanálov), DSP efekty (priestorový zvuk
7.1 a Xear surround) a režim výstupu.
Po rozkliknutí kladivka
pri režime DSP si môžete zvýšiť
alebo znížiť hlasitosť pre kanály.
Karta "mixážny pult" obsahuje len
základné nastavenia pre slúchadlá
a mikrofón. V karte "efekt" si vyberiete
jeden z profilov ekvalizéra, prípadne
si ho nastavíte sami, zvolíte si
prostredie a jeho veľkosť.
V karte "karaoke/magický
hlas" si zase môžete aktivovať
mikrofónové echo a podobne.

DOJMY Z POUŽÍVANIA
Pozitívne. Viac-menej. Najväčšími
ťahákmi headsetu Gamdias Hephaestus,
sú bezpochyby priestorový zvuk, možnosť
vibrácií či pasívne chladenie mušlí.
Na adresu priestorového zvuku niet čo
veľmi povedať, fungovať funguje, azda len,
pri voľbe 8 kanálového vstupu je potrebné
v nastaveniach režimu DSP zvýšiť hlasitosť
všetkých kanálov na maximum, inak
hrá zvuk dosť potichu. Vibrácie. Takisto,
fungovať fungujú, pomocou posuvného
tlačidla je možné ich vypnúť alebo zvoliť si
intenzitu vibrovania, nevýhodou môže byť,
že pri vibrovaní dochádza k rezonovaniu
mušlí, čo mne osobne vadilo. Pri sledovaní
filmov obzvlášť, ale každý má inak citlivé
uši, preto je to vysoko individuálne
a subjektívne.
Ďalším zaujímavým bodom je chladenie.
Opäť, ako v predošlom prípade. Každý má
iné uši, ja osobne som nejaké zázračné
účinky chladenia veľmi nebadal.
Pre objektívne porovnanie by ale bolo
potrebné porovnať naraz viacero modelov
slúchadiel od viacerých výrobcov, preto
tento aspekt pri výslednom hodnotení
nezohľadním.

VERDIKT
No a čo dodať na záver? Jednoznačne
treba Gamdias pochváliť, že aj napriek
tomu, že výrobe sa venuje len 2 roky, darí
sa mu rýchlo napredovať a konkurovať

ostrieľaným a overeným značkám.
V prvom rade ponúkne zaujímavý
a podarený dizajn či kvalitné materiály
a prevedenie. Hephaestus svojimi
funkciami vynikne najmä pri hraní, no
nestratí sa ani pri sledovaní filmov či
hudby. Ponúkne totiž kvalitne vyvážený
zvuk, ktorý si môžete doupravovať
v softvérových nastaveniach headsetu. No
na strane druhej, práve softvér je najväčšou
slabinou Héfaista. Nielen, že je graficky
nezaujímavý a nudný, no neponúkne
okrem základných nastavení nič naviac.
Chýba tu napr. upravenie podsvietenia
mušlí, širšie možnosti nastavenia vibrácií
a podobne. Menšími nedostatkami môžu
byť nemožnosť odpojenia kábla, čo by
viacerí hráči určite ocenili, vyššia cena,
alebo, čo mne prekážalo, nižšia hlasitosť
reproduktorov headsetu a potreba
nastavovania hlasitosti na maximum.
Miroslav Konkoľ
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RECENZIA Creative T3150 HW

Creative T3150

Síce bezdrôtovo, ale s káblami
základné info:
Zapožičal: Creative
Dostupná cena : 39,03 €

PLUSY A MÍNUSY:
+ cena
+ podpora
Bluetooth
+ zvuk
- stále pomerne
dosť káblov
ŠPECIFIKÁCIE:
Zvukové charakteristiky:
Výkon zosilňovača: 2x
2 W RMS (satelity) + 5
W RMS (subwoofer)
Frekvenčný rozsah:
40 ~ 20 000 Hz
Odstup signálu od
šumu:> 75 dB
Bezdrôtový prenos:
Verzia Bluetooth:
2.1 + EDR (Enhanced
Data Rate)
Podporované
profily: A2DP
Podporované
kodeky: SBC
Maximálny dosah: 10 m
Pripojenie:
3,5 mm stereo jack
Prevedenie:
Farba: čierna
Rozmery satelitov: 75 �
150 � 90 mm (Š � V � H):
Rozmery subwooferu:
184 � 225 � 190
mm (Š � V � H):
Hmotnosť satelitov:
319 g/ks
Hmotnosť
subwoofera: 1,8 kg

HODNOTENIE:

80%
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Spoločnosť Creative,
známa najmä ako výrobca
reproduktorov či zvukových kariet,
rozšírila svoje portfólio o malú, ale
šikovnú zostavu 2.1 s extra bonusom
v podobe možnosti bezdrôtového
pripojenia.

DIZAJN A KONŠTRUKCIA
Podobne, ako väčšina zostáv, aj
pri T3150 sú subwoofer a satelity
odeté čo možno najelegantnejším
spôsobom do čiernej farby
a plastu. Drevo by sme totiž v tejto
cenovej kategórii ťažko hľadali.
Konštrukciou však subwoofer až
taký typický nie je. Na prednej strane
je tzv. bassreflex a po samotnom
meniči musíme trocha pátrať,
nachádza sa totiž naspodku. Takéto
umiestnenie, spoločne s krátkymi
gumenými nožičkami napomáha
lepšiemu prenášaniu a rozliehaniu
basov.
Dvojica satelitov je prekrytá
priesvitnou textilnou mriežkou a je

napevno prepojená káblom, ktorý sa
následne pripája do zadnej strany
subwoofera. Práve tu nájdeme aj
tlačidlo pre spárovanie Bluetooth,
ktoré stačí podržať na pár sekúnd
a zostavu ľahko prepojíte s mobilom
či notebookom. Ak by vám tento
spôsob nevyhovoval, k dispozícii je aj
klasický 3,5 mm jack.
Pre ovládanie (žiaľ len hlasitosti)
slúži malý káblový ovládač. Tu by
sme naozaj ocenili bezdrôtové
riešenie a rovnako aj tlačidlo
pre spárovanie. Celkovo pôsobí
T3150 moderným vzhľadom
a zapadne hocikam.

ZVUK
Satelity sú prekvapujúco kvalitné
a dokážu zahrať pekné a čisté výšky
vo vysokej hlasitosti napriek tomu,
že maximálna hlasitosť je nižšia ako
sme zvyknutí. Zostava však stačí
na ozvučenie bežnej miestnosti.
Subwoofer plní svoju úlohu taktiež
pomerne dobre. Umiestnením

meniča na spodnej strane sa Creative
sa aspoň trocha snaží kompenzovať
nedostatky, no pri jeho rozmeroch
nemôžete očakávať otriasanie sa
vecí pri sci-fi trháku. Na to sú určené
iné reproduktory.
Kvalita zvuku je adekvátna cene,
ale pozor na spôsob pripojenia.
Cez Bluetooth nedosiahnete
to, čo cez 3,5mm jack, keďže aj
FLAC súbor musí byť pre prenos
komprimovaný. Taktiež pri
nastaveniach sa budete musieť
spoľahnúť na vlastný ekvalizér.

VERDIKT
Creative T3150 neuspokoja
milovníkov kvalitnej reprodukcie, no
pokiaľ ste bežný poslucháč či divák
a hľadáte dobrý set reproduktorov,
určite nebudete sklamaný.
Jednoduchá a dostupná funkcia
spárovania cez Bluetooth je
veľkým plus. Od kúpy neodradí
ani prijateľná cena.
Eduard Čuba

Ak sa vám tento hárdvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

RECENZIA BenQ XL2430T HW

BenQ XL2430T

eliminovať rozmazanie. Gaming Refresh
Rate Optimization Management mení
obnovovaciu frekvenciu podľa aktuálnej
potreby – prepína medzi 100, 120 a 144Hz.
Nechýba ani Auto Game Mode, ktorý ocenia
lenivejší hráči. Automaticky im zmení profil
s nastaveniami podľa hry, ktorú hrajú.
Monitor ju vie rozpoznať podľa databázy
a aktivuje príslušný režim. Skúšali sme to
pri niektorých populárnych hrách
a fungovalo to.

Koľkokrát stihnete zažmurkať?
základné info:
Zapožičal: BENQ
Dostupná cena : 377 €

VERDIKT

PLUSY A MÍNUSY:

Na záver doplňme možnosti prepojenia
monitora s počítačom. BenQ XL2430T má
VGA, DVI-DL, HDMI a DisplayPort. Ak chcete
nastaviť frekvenciu 144Hz, musíte ho
s počítačom prepojiť pomocou DisplayPortu
alebo DVI-DL.

+ 144Hz
frekvencia
+ profili
a možností
nastavenia
+ S Switch Arc
a hák
na slúchadlá

Na boku monitora nájdete 2 USB 3.0 porty,
jack na slúchadlá a šikovný hák, na ktorý si
môžete slúchadlá položiť. Šikovný
a užitočný detail, rovnako ako ovládač
S Switch Arc.

- s nastaveniami
farieb sa treba
pohrať

Adam Kováč

ŠPECIFIKÁCIE:
Uhlopriečka: 24
palcov, 16:9
Panel: TN
Svietivosť: 350cd/m2

Je rýchlejšie, výkonnejšie. Od herného
monitora sme preto očakávali
najlepšiu odozvu. Tá je 1ms a na
trhu nič rýchlejšie nenájdete. Iba
zrovnateľne rýchle obrazovky. Platí
to pre všetky herné monitory.

Odozva: 1ms GTG
Kontrast: 1000 : 1
Dynamický kontrast:
12 000 000 : 1
Pozorovací uhol:
170 °/160 °
Farby: 16,7mil
Rozhrania: 2× HDMI 1.4,
DisplayPort 1.2, D-Sub
Dual-link DVI-D, 2 ×
USB 3.0, audio jack

HODNOTENIE:

90%
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Je fascinujúce sledovať
vývoj počítačov ako hernej
platformy. Mladší z vás si na
to možno nespomínajú, avšak
pred pätnástimi rokmi, keď
začala herná scéna na Slovensku
výraznejšie kvitnúť – nadšenci tu
boli už pred 20 – 25 rokmi, o tom
netreba polemizovať – sme si
museli vystačiť s kancelárskymi
klávesnicami, myšami a monitormi.
Za nadštandardnú súčasť výbavy
sa považoval aj herný ovládač.
Dnes, v roku 2014, na nás
výrobcovia chrlia príslušenstvo
a komponenty, ktoré majú prívlastok
„herný“. Sľubujú lepšiu výdrž, pretože
sú vyrobené z najlepších materiálov.
Garantujú najlepší herný zážitok,
pretože sú navrhnuté špeciálne

pre hráčov. Prívlastok "herný" svieti
v každej kategórii a nie inak je
tomu aj v prípade monitorov. Nami
testovaný model BenQ XL2430T je
novinkou.
To, že tento monitor nie je
obyčajná výbava do kancelárie,
si všimnete už pri vybaľovaní.
Podstavec dopĺňa hliníkový
stojan, ktorý je ťažší než samotná
obrazovka. 24-palcový displej má
filmový pomer strán 16:9
a zaujímavé parametre. Inštalácia
je jednoduchá – monitor zaklapne
do stojana a ten pripevníte k
podstavcu potom skrutky.
Tým však výbava balenia nekončí.
Okrem HDMI a dôležitého DVI-DL
kábla nájdete v škatuli aj externý

ovládač S Switch Arc. Ten funguje
ako diaľkové ovládanie, pomocou
ktorého sa dajú meniť nastavenia.
Aj napriek tomu, že Switch Arc sa
pripája k monitoru pomocou kábla,
výrazne zjednoduší prepínanie
medzi režimami a nastavovanie
parametrov.
Ovládač má dokonca na podstavci
vyhradené svoje čestné miesto,
kam ho môžete odložiť. Ak treba,
tak si ho umiestnite bližšie k ruke.
S podobným ovládaním sme sa
zatiaľ nestretli a ani nám nenapadlo,
že by monitor potreboval takéto
diaľkové ovládanie. Počas používania
monitora sme ocenili jeho prínos.
Herné príslušenstvo ponúka oproti
bežnej výbave vždy niečo extra.

Ak sa vám tento hárdvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

Špecifikom novinky je frekvencia
144Hz. V minulosti ste sa mohli stretnúť
s monitormi s frekvenciou 120Hz, nové
modely idú ešte o krok ďalej.
Oproti bežným kancelárskym monitorom,
ktoré vykresľujú obraz 60-krát za
sekundu, je BenQ XL2430T viac ako
raz taký rýchly. Všimnete si to nielen
pri hraní akčných a dynamických
hier, ale aj v rozhraní operačného
systému pri niektorých efektoch.

pocitu dospeli k tomu, že pri hraní na 144Hz
obrazovke sa z nich stávajú lepší hráči.
BenQ XL2430T má pre hráčov pripravené
aj ďalšie zaujímavé vlastnosti. Môžete
použiť niekoľko predpripravených profilov,
ktoré prispôsobujú nastavenie farieb, jasu
a kontrastu konkrétnym herným žánrom,
ako sú stratégie alebo akčné hry.
Farby sú v týchto režimoch skreslené
a na bežné používanie pri prezeraní
internetu ich neodporúčame. Ale môžete
použiť režim štandard, ktorý zobrazením
farieb zodpovedá kancelárskemu monitoru.

144Hz je tým najdôležitejším dôvodom,
prečo by sa mali o tento monitor zaujímať
hráči. Prínos špičkovej obnovovacej
frekvencie je ťažké prezentovať.
Nenameriate ho, ale pri hraní ho pocítite.

Okrem toho si môžete do počítača
stiahnuť špeciálny program, pomocou
ktorého sa dá monitor nastaviť.
Z internetu sa dajú stiahnuť aj aktuálne
verzie šablón, ktoré údajne navrhovali aj
špičkoví hráči. Privítali sme, že Display
Pilot (ako sa program nazýva) vám
pomôže aj s vhodným nastavením
monitora. Zvládnu to aj úplní antitalenti.

Na rôznych internetových fórach však hráči
experimentovali s tým, ako dobre hrajú CoD
a ďalšie FPS tituly, keď používajú 60Hz
a 144Hz monitor. Na základe subjektívneho

Monitor sa chváli viacerými funkciami,
ktoré by mali zlepšiť herný zážitok.
Technológia Motion Blur Reduction
robí obraz plynulejším a snaží sa

Generation | 69

RECENZIA Creative Sound Blaster E1 a E3 HW

Creative Sound Blaster E1 a E3
Za dobrý nápad sa dobre platí...
Zapožičal: Creative
Dostupná cena :
E1: 40,50 €
E3: neznáma

PLUSY A MÍNUSY:
+ kvalita zvuku
+ výborný
zosilňovač
+ dobrý mikrofón

DOBRÝ SOFTVÉR
Softvér dodávaný so zariadeniami
musíme pochváliť za veľmi príjemné
prostredie, ktoré je prehľadné, a tak sa
v ňom určite nestratíte. Hneď na úvodnej
stránke máte najzákladnejšie možnosti
nastavení zvuku, mikrofónu, úrovne
hlbokých tónov (bassov) či dokonca
možnosti Smart Volume, ktorá sa nám
veľmi zapáčila pri používaní na počítači.

- zariadenie
by mohlo byť
vodotesné
ŠPECIFIKÁCIE:

E3: výstup: stereo
Možnosti pripojenia:
(hlavný)
microUSB
Výstup pre slúchadlá:
1x 3,5 mm konektor
Výstup pre slúchadlá
/ Vstup pre mikrofón
1x 3,5 mm konektor
Linkový vstup: 1x 3,5 mm
konektor (štvorpólový)
slúchadlový zosilňovač:
Až 600 ohmov
Max. kanálový výstup:
stereo
zvukové technológie:
SBX Pre Studio,
CrystalVoice, Prieskumný
režim Scout Mode
Podporované
operačné systémy:
Mac OS X v10.6.8 a
vyšší, Windows ® 8.1,
Windows ® 8, Windows
® 7, Windows Vista ®

HODNOTENIE:

80%
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Obe zariadenia sme testovali na starších
slúchadlách Creative Fatal1ty a novších
Steel Series Siberia Elite či dokonca
na doma zostavenej HiFi súprave.
Vytvorili sme si playlist muziky rôznych
žánrov a prehrávali sme ich zo smartphonu
Gigabyte Gsmart Roma 2, pričom telefón
mal nastavenú najvyššiu možnú hlasitosť
zariadenia a pripojené slúchadlá.
Pred každým testom sme zariadenie
nechali celú noc na nabíjačke vypnuté,
aby sme sa uistili že bude 100% nabité.
Test zariadení bol bez pauzy či vypnutia.

základné info:

E1: výstup: stereo
Odstup signál / šum:
106dB
Možnosti pripojenia:
(hlavný)
microUSB
Výstup pre slúchadlá:
1x 3,5 mm konektor
Výstup pre slúchadlá
/ Vstup pre mikrofón
1x 3,5 mm konektor
Linkový vstup: 1x 3,5 mm
konektor (štvorpólový),
slúchadlový zosilňovač:
Až 600 ohmov
Max. kanálový výstup:
stereo
zvukové technológie:
SBX Pre Studio,
CrystalVoice, Prieskumný
režim Scout Mode

METODIKA TESTOVANIA

Výkonný zosilňovač, s ktorým
ste schopní používať aj vaše
600-ohmové herné slúchadlá ako
Hands-free, na vašom smartphone.

PRVÉ DOJMY
Prvé dojmy z oboch zariadení
sme mali skutočne vynikajúce,
pôsobia veľmi pevným a ľahkým
dojmom, pričom ani pri pevnejšom
stisku v ruke nevŕzgali.
Obe zariadenia disponujú vlastným
zvukovým čipom, zosilňovačom
či dokonca mikrofónom.
Sound Blaster E1 disponuje
vstupom USB a audio-jack, USB slúži
na nabíjanie či pripojenie zariadenia
ako externej zvukovej karty pre váš
počítač, výstupy sú iba 2 audio-jacky,
jeden je určený pre slúchadlá
a druhý pre mikrofón alebo
kombo slúchadiel a mikrofónu.
Na bokoch zariadenia môžeme
ďalej nájsť analógové ovládanie
hlasitosti s posuvníkom, vypínač
a tlačidlo na zastavenie hudby
či prijímanie hovorov z vášho

smartphonu.
Sound Blaster E3 má prakticky
rovnaké možnosti pripojenia
ako E1, kedže však ide o drahší
model, môžeme nájsť možnosť
bezdrôtového pripojenia Bluetooth
a dokonca NFC. Výbava tlačidiel
rozhodne nie je chudšia, ba všetky
tlačidlá sú digitálne, oproti E1
pribudli tie, na rýchle preskočenie
pesničky, na zapínacom tlačidle
pribudla kombinácia zapínania
Bluetooth a zariadenia.
Skutočne zaujímavým je dodávaný
kábel USB – micro-USB, do ktorého
viete zapojiť napájací kábel
k zariadeniam Apple, a môžete tak
úplne obísť zvukový čip, ktorý
sa v nich nachádza a nahradiť
ho tým v Sound Blasteri.

NA ČO SÚ TIETO
ZARIADENIA VHODNÉ
Pri oboch zariadeniach
predpokladáme, že budú primárne
využívané spoločne so smatphonom,
v prípade, že vlastníte výkonné

slúchadlá, ktoré majú 300 či dokonca
600 ohmov. Tieto slúchadlá majú
veľmi vysoký odpor a preto, aby ste
ich mohli využívať plnohodnotne,
potrebujete na vašom PC zvukovú
kartu s posilneným napájaním,
avšak na smartphone takú možnosť
nemáte a zostáva vám buď možnosť
sotva počuť zvuk, alebo ich vôbec
nepoužívať, v prípade, že by ste ich
chceli používať ako Hands-free,
tiež zrejme neuspejete, pretože
smartphone nedisponuje dvomi
audio-jack konektormi, do ktorých by
ste zapojili prípadný mikrofón
zo slúchadiel či samotné slúchadlá.
Riešenie na toto obmedzenie
práve priniesla spoločnosť Creative
s týmito zariadeniami, pretože
majú vlastný zosilňovač, konkrétne
106dB pre E1 a E3 až 112dB, vlastný
mikrofón, takže nepotrebujete žiaden
prídavný. Týmto sme sa dostali
do bodu, v ktorom môžeme používať
veľké herné slúchadlá, rovnako ako
malé hands-free, ktoré dostávame
k smartphonom, samozrejme
s gigantickým rozdielom kvality
zvuku a zrejme aj pohodlia.

Ak sa vám tento hárdvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

Načo vlastne slúži? V prípade, že voláte
s niekým cez Skype alebo TeamSpeak,
a máte radi vypeckovanú hudbu naplno,
by ste, samozrejme, človeku, ktorý vám
niečo cez danú službu bude hovoriť,
nerozumeli prakticky vôbec nič, ale
v prípade, že máte zapnutú možnosť
Smart Volume, vám dodávaný softvér
automaticky zníži hlasitosť hudby, a vy
mu tak budete môcť normálne rozumieť,
potom čo dohovorí, sa hlasitosť hudby
opäť postupne vráti na pôvodnú hodnotu.

DETAILNEJŠÍ POHĽAD: E1
Zariadenie Sound Blaster E1 sme
si celkom obľúbili, kvôli jeho nízkej
hmotnosti, malej veľkosti a vysokej
výdrži batérie. Konkrétne zariadenie
váži smiešnych 25g , udávaná výdrž
na batériu v prípade vstupu cez audiojack je 25 hodín, nám však vydržalo
na batérii neuveriteľných 29 hodín.
Kvalita spracovania je aj napriek
plastovému prevedeniu vynikajúca, telo
nijako nevŕzga ani sa nekrúti, všetky
konektory sú skutočne pevné, takže
sa netreba obávať toho, že si omylom
vytiahnete kábel.
Kvalita zvuku je skutočne vynikajúca,
výborne vyvážený zvuk bez akýchkoľvek

nedostatkov v podobe šumu či chýb.
Pri integrovanom mikrofóne v zariadení
sme mali iba malé očakávania, no Creative
sa vytiahol a integroval skutočne výborný
mikrofón s dobrým softvérom
a pri volaní či skúšobnom nahrávaní zvuku
sme nepozorovali ani najmenší náznak
šumu či iných kazov. Inak bola kvalita zvuku
skutočne dobrá, hlas bol bez najmenších
problémov zrozumiteľný.

DETAILNEJŠÍ POHĽAD: E3
Sound Blaster E3 je prakticky rovnakým
zariadením ako menší brat E1. Na rozdiel
od E1 však má možnosť bezdrôtového
pripojenia Bluetooth a NFC, všetky
tlačidlá sú digitálne.
Konektorová výbava je rovnaká ako
na E1 s tým, že do Micro-USB konektora
je možné pripojiť redukciu, do ktorej
môžete pripojiť smartphone či tablet
od spoločnosti Apple a využívať naplno
vynikajúci zvukový čip Sound Blasteru.
Vstavaný zosilňovač by mal byť o trochu
výkonnejší, namiesto 106dB by mal
zvládať 112dB, my sme však pozorovali
minimálny rozdiel, ktorý si dovolíme nazvať
zanedbateľným. Integrovaný mikrofón
je rovnaký ako na E1, takže sa rozhodne
sťažovať nemôžeme.
Výdrž na batériu je však horšia,

výrobca udáva výdrž 8 hodín, s dvomi
pripojenými headsetmi a zariadením
pripojeným cez Bluetooth. My sme sa
však dostali na mierne horších 7 hodín.
Keď sme však využívali pripojenie
cez audio-jack zariadenie nesklamalo
a vydržalo pekných 17 hodín.
Konštrukcia zariadenia je opäť dobre
spracovaná, avšak za relatívne vyššiu
cenu by sme radi privítali kovové telo.

VERDIKT
Creative priniesol tieto zariadenia
na trh asi ako prvý známy výrobca,
a to mu musíme uznať. Kedže je prvý,
tak niektoré malé chyby sú celkom
pochopiteľné, rovnako ako vyššia cena,
zariadenia. Nám sa však aj napriek
tomu veľmi zapáčili. Ani jedno
zo zariadení sa nijako výrazne nezahrievalo,
poväčšine mali odhadom 30°C.
Na záver nemôžme urobiť nič iné, ako
pochváliť spoločnosť Creative za zaujímavé
zariadenia, ktoré sú navyše praktické,
ak už však máme niečo vypichnúť, bude
to zrejme to, že telo, aspoň v prípade
modelu E3, by mohlo byť kovové a
ideálne vodotesné, keďže zariadenia
budú väčšinu času využívané v exteriéri,
kde môžu byť vystavené dažďu.
Marcel Ilavksý
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RECENZIA GENIUS NX-6550 HW

GENIUS NX-6550

Jednoduchá myš pre každého
základné info:
Zapožičal: Genius
Dostupná cena : 10 €

PLUSY A MÍNUSY:
+ bezdrôtové
pripojenie
+ batéria
- absencia
tlačidiel
späť a dopredu
ŠPECIFIKÁCIE:
Pásmo: 2,40GHz
Snímač: infračervený
optický
Citlivosť myši: 1200DPI
Hmotnosť: 100g
Rozmery: 6,2×9,2×3,4
(š×v×h)
Typ napájania:
1x AA batéria
Výdrž: 18 mesiacov

Genius prichádza na trh
s veľmi jednoduchou
bezdrôtovou myšou, s dlhou výdržou
batérie a prijateľnou cenou.

DIZAJN A KONŠTRUKCIA
Dizajn myši je veľmi jednoduchý,
je krátka a nato, aby sa držala dobre
v ruke, je vyššia. Myš je vyrábaná
v dvoch farebných prevedeniach,
prvé je čierno-červené a druhé
čierno-modré. V balení nájdeme
držiak myši s obojstrannou páskou,
AA batériu a bezdrôtový vysielač,
ktorý sa zapája do rozhrania USB.

HODNOTENIE:

70%
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Základom myši sú dve hlavné tlačidlá,
koliesko a tlačidlo s funkciou,
po ktorého stlačení sa vo Windowse 8
prepnete do rozhrania Metro.
Na spodnej strane myši je umiestená

krytka, pod ktorou sa vkladá klasická
tužková batéria typu AA, tlačidlo
na zapnutie a vypnutie myši
a napokon vo vrchnej časti
úchyt určený pre držiak.

POUŽÍVANIE
Myš je symetrická, nebude tak
problém, aby ju používali praváci aj
ľaváci. Aj keď je celá myš plastová, jej
držanie v ruke je pohodlné.
Snímanie akýchkoľvek
krkolomných povrchov je vďaka
optickému snímaču presné, aj
keď sa stane, že myš pri pohybe aj
na rovnom povrchu, akým je
napríklad podložka, niekedy stratí
signál a na chvíľku nereaguje. Je to
však len malá zanedbateľná doba,
ktorá veľmi v používaní neprekáža.

VERDIKT
Optická myš NX-6550 je určená
predovšetkým pre tých najbežnejších
používateľov, ktorí ocenia veľmi
dlhú výdrž bez potreby nabíjania
a uskromnia sa iba so štyrmi
tlačidlami. Osobne by som ocenil,
keby výrobca pridal ďalšie dve
tlačidlá s funkciou späť a dopredu,
ktoré sa pri surfovaní po internete
či pracovaní s kancelárskymi
programami veľmi hodia.
Cena myšky je prijateľná, no ak si
ju plánujete zakúpiť a používať
k notebooku, berte na vedomie,
že myška je trocha vyššia
a môže vám pri uskladňovaní
v notebookovej taške vytŕčať.
Lukáš Libica

RECENZIA Sony Xperia T3 HW

Sony Xperia T3

a zvládanie i náročnejších aplikácií. Na svoju
triedu je to výkon adekvátny, no nedá sa
povedať, že by táto konfigurácia lámala
rekordy. Postačí i náročnému používateľovi,
no oproti Z2 je rozdiel dosť citeľný.

Z2 pre strednú triedu

KITKAT DO VRECKA
založený na osvedčenej technológii
Triluminos, ktorú firma Sony používa
i vo svojich vlajkových modeloch.
Displej nesie rozlíšenie 1280×720
pixlov, teda klasické HD. Oproti
vyšším modelovým radám o čosi
zaostáva a väčšina drahších modelov
týchto rozmerov už disponuje FullHD
rozlíšením. Hustota pixlov sa však
stále drží 277 pixlov na palec, čo je
ešte v strednej triede v rámci normy,
no nie je to žiaden luxus. Displej je
používateľsky príjemný, a to či už
na multimédiá alebo na čítanie.
Vďaka Triluminos podáva omnoho
vernejšie farby a ostrejší obraz ako
bežné displeje.

základné info:
Zapožičal: Sony
Dostupná cena : 350 €

PLUSY A MÍNUSY:
+ konštrukcia
+ vyladený systém
+ pekný displej
- cena
ŠPECIFIKÁCIE:
Chipset: Qualcomm
Snapdragon MSM8928-2

OCEĽOVÝ A ULTRATENKÝ

CPU: štvorjadrový 1,4GHz
GPU: Adreno
305
OS: Android 4.4 KitKat
Fotoaparát: 8MPx
+ FullHD video
Bezdrôtová komunikácia:
Wi-Fi, Bluetooth
4.0, NFC, LTE
Displej: 5.3" HD (1280
×720) TRILUMINOS™
RAM: 1GB
ROM: 8GB

HODNOTENIE:

70%
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Prvá Xperia T urobila do sveta
smartphonov dosť veľkú dieru.
Skvelý telefón v spojení s Jamesom
Bondom utkvel mnohým v pamäti
a dlho sa držal medzi elitnými
smartphonmi spoločnosti Sony. Keď
je raz modelová rada úspešná, tak
máloktorá spoločnosť sa rozhodne
v nej nepokračovať, a tak sa nám
pod ruky dostal už tretí
derivát radu T.
O novinky z dielne SONY v poslednom
čase núdza nie je. Spoločnosť má
ustálenú pozíciu na trhu
a charakteristický dizajn, pričom T3
nie je výnimka. Predná strana je
takmer identická s väčšinou novších
modelov a dala by sa prirovnať
k radu Z. Vzadu však nenájdeme
sklený panel ale bežný a zároveň
neodnímateľný plastový kryt, čo nie
je na škodu. Vďaka nemu telefón
lepšie drží v ruke či na akomkoľvek
povrchu a nešmýka sa ako povrchy

kovové.

PRVÉ DOJMY
Po otvorení jednoduchej
papierovej škatule sme si opäť raz
povzdychli, že oni s tými lopatami
pokoj nedajú. Displej nesie rozmer
5,3-palca a dá sa zhodnotiť, že keďže
ide o smartphone vyššej strednej
triedy, je trošku veľký. Nepomáha
tomu ani hranatý dizajn a ostré
hrany, ktoré znepríjemňujú držanie
v ruke. Okrem smartphonu sa
v balení skrýva i ekologickú
Greenheart nabíjačka, ktorá
okrem prostredia šetrí i vaše uši
tým, že po ukončení nabíjania
nepiští. Nezabudlo sa ani
na jednoduchý headset.

LCD NAŠE KAŽDODENNÉ
Pod rozsiahlym predným sklom sa
rozprestiera 5,3-palcový LCD panel

Kombinovať veľké rozmery
s malou hrúbkou je risk. Spoločnosť
Sony sa ale poistila oceľovou
konštrukciou, ktorá drží tohto
velikána s hrúbkou len 7mm pevne
pohromade. Konštrukcia je dosť
pevná, neohýba sa ani nevŕzga, no
o nejakej ergonomickosti sa hovoriť
nedá. V ruke sa drží dosť neprakticky,
jedným prstom sa ovláda len ťažko
a ostré hrany spôsobujú otlaky.
Hlavné tlačidlá boli trocha
hlučnejšie pri stláčaní, ale ich
odozva bola primeraná oproti
koliesku, ktoré nám prišlo akési
spomalenejšie a ťažšie sa stláčalo.
Povrch pôsobil veľmi obyčajne,
ale aspoň sa myš v ruke nešmýkala
a nezanechávala veľmi
viditeľné odtlačky, pokiaľ sme
nemali príliš mastné prsty.

ŠTVORJADRO
Výkonnostnú stránku zariadenia
má pod palcom štvorjadrový čip
Snapdragon 400 s taktom 1,4GHz
na jadro. Spoločne s dvomi
gigabajtmi operačnej pamäte
a s grafickým čipom Adreno 305
sa starajú o rýchly chod systému,
plnohodnotný multitasking

Ak sa vám tento hárdvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

O softvérovú výbavu sa ako obvykle stará
Android, tentokrát v najnovšej verzii 4.4 –
prezývaný KitKat. Systém je doplnený
o používateľskú nadstavbu od Sony, ktorá
značne upravuje prostredie, ovládanie, ale
pridáva aj množstvo funkcií. Prostredie je
skvele optimalizované a vyladené, predsa
len ho už spoločnosť má otestované
na množstve zariadení nižšej i vyššej triedy.
Systém si môžete prispôsobiť
množstvom widgetov, nastavení či dokonca
témami od výrobcu, ktoré upravujú vzhľad
celého rozhrania. Telefón prišiel zaprataný
množstvom preinštalovaných aplikácií,
ktoré väčšina z nás v živote nepoužije, no
nezostáva nám nič iné, ako si ich nevšímať
a povypínať si oznámenia.

FOTOAPARÁT
Od Xperie T2 nám rozlíšenie fotoaparátu
skočilo z 13 na 8MPx, čo, samozrejme, ešte
nič neznamená, pokiaľ by kvalita
bola úmerná tomuto rozlíšeniu.
Na ostrosť fotiek pri prehliadaní
bez zoomu sa nedá povedať nič zlé,
no pri menšom priblížení nie je kvalita práve
taká, ako by sme si predstavovali. Funkcie
i softvér fotoaparát T3 prevzala od Z2
a okrem menšej kvality a rýchlosti priemetu
obrazu nepozorujeme žiadnu výraznú
novinku. Video sa drží klasického FullHD
štandardu pri 30 snímkach za sekundu.

2500 mAH ...
S rozmermi telefónov rastú i kapacity
batérie. Pri T3 sa však rast zastavil
pri kapacite zodpovedajúcej 2500mAh, čo
je na telefón takýchto rozmerov dosť málo
a pri aktívnom používaní "potečie" batéria
dosť rýchlo. Pohotovostný režim zachraňuje
mód STAMINA, ktorý v niektorých situáciách
dokáže výdrž v pohotovosti až zdvojnásobiť.
V závislosti od používania vydrží
telefón jeden až tri dni.

MULTIMÉDIÁ
Pre vaše fotografie, hudbu či videá
prichádza T3 s 8GB interného úložiska,
rozšíriteľného o pamäťovú karty
typu microSDHC. Medzi bezdrôtovými

perifériami nechýba Wi-Fi, Bluetooth,
NFC či LTE. Pri videohovoroch pomôže
predná kamera s HD videom. Síce testy
porovnávajú jeho výkon s o niečo starším
Nexusom 4, stále nie je problém rozbehať
i novšie hry či náročnejšie aplikácie.

VERDIKT
V záplave smartphonov od spoločnosti
Sony nepredstavuje síce T3 nič prevratné,
no ponúka nám funkcie a špecifikácie vyššej
triedy s nižšou cenovkou, ako nájdeme
u konkurencii. Pre tých, ktorí hľadajú
veľký, štýlový a multimediálne zameraný
smartphone, ale nechcú
do neho investovať päť stoviek, predstavuje
kompromis medzi funkciami a cenou.
Je umiestený presne v strede medzi
radom Z a lacnejšími zariadeniami. Síce
neponúka toľko funkcií ako vlajkové lode
spoločnosti a nemôže im konkurovať ani
po výkonnostnej stránke, približuje sa k ich
kvalitám. Síce nemá nič, v čom by viditeľne
exceloval a potápal konkurenciu, zároveň
nemá žiadne citeľné slabiny, ktoré by mali
záujemcov odrádzať od jeho zadováženia.
Eduard Čuba
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RECENZIA Zalman ZM-GM4 HW

Zalman ZM-GM4

ďalšie tlačidlá, ako napríklad tlačidlo funkcie
umiestnené v ľavej dolnej časti, tlačidlá
späť a dopredu, umiestnené v ľavej hornej
časti myši, tlačidlo s dvojklikom mierne
vysunuté vedľa ľavého hlavného tlačidla
a tlačidlo DPI, ktorým meníte citlivosť
snímania umiestené nad kolieskom myši.

Rozmerovo prispôsobiteľná myš

TEST

základné info:

Na test sme zvolili hry rôznych
žánrov a vyskúšali sme ju aj
pri bežnej kancelárskej činnosti.

Zapožičal: Zalman
Dostupná cena : 50 €

PLUSY A MÍNUSY:

Spočiatku sme boli prekvapení, aká je
myš presná a v ruke sa drží dobre, no asi
po dvoch hodinách až do konca používania
sme nevedeli vyladiť jej vlastnosti podľa
našich predstáv. Nedokázali sme nastaviť
výšku myši podľa očakávaní, buď bola
privysoko alebo prinízko. Pri akomkoľvek
štelovaní nám prišla krátka.

+ štyri
pripínateľné
rozlíšenia
+ softvér
+ desať
nastaviteľných
tlačidiel
- materiály
- dizajn

Medzi ďalšiu vlastnosť, ktorá sa nám
nepáčila, patrila samotná hmotnosť. Myš
s vybranými všetkými závažiami nám
prišla rovnako ťažká ako so založenými
závažiami. Nerozoznali sme žiadny rozdiel
v jej hmotnosti. Tieto dozlata ladené
závažia ukryté pod kývajúcim sa uzáverom
nám prišli skôr ako okrasa a gýč než ako
funkcia, ktorá má spĺňať svoj účel.

ŠPECIFIKÁCIE:
Rozlíšenie : 800- 8200DPI
Senzor: Laser/
Avago A9800
Snímkovacia frekvencia:
12 000 FPS
Farba: čierna
Dĺžka kábla: 1.8m
s filtrom šumu
Pripojenie: USB
pozlátený konektor
Podporované operačné
systémy: Window
8/ 7/ Vista/ XP
Hmotnosť: 135+21g
(6×3,5g závažia)

Spoločnosť Zalman
vyrába viaceré počítačové
príslušenstvá. Tentoraz sa pozrieme
na myš, ktorú prezentuje ako
profesionálnu hráčsku myš
pod označením KNOSSOS. Ako myš
v našej recenzii obstála, sa dočítate
nižšie.

PRVÉ DOJMY
Po otvorení škatule nachádzame
na ľavej strane zobrazenú myš
s vysvetlivkami funkcií
a na pravej strane samotnú myš
s príslušenstvom, ukrytým
pod priehľadným plastovým vekom.
Po vytiahnutí veka sa dostávame
ku škatuľke slúžiacej na odloženie
závaží a myši. Pod ďalším plastovým
nepriehľadným vekom ešte
nachádzame brožúrky, CD
a viacjazyčný krátky manuál.

HODNOTENIE:

70%
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TECHNOLÓGIE
• Senzor Avago A9800 – laserový

senzor s presným snímaním
a maximálnou citlivosťou 8200 DPI
• Menenie DPI v reálnom čase –
po stlačení tlačidla môžete meniť
citlivosť snímania v štyroch
stupňoch od 800-8200 DPI
• Omron tlačidlá – myš disponuje
dvomi osadenými tlačidlami Omron,
ktoré majú veľmi dlhú výdrž – až 5
miliónov kliknutí
• Kustomizovateľnosť – myš
disponuje ingusovým kľúčom, ktorým
môžete meniť šírku z oboch strán
a výšku myši smerom dozadu,
navyše môžete meniť aj hmotnosť
myši pomocou šiestich 3,5g závaží
• Desať programovateľných
tlačidiel – pomocou špeciálneho
softvéru môžete naprogramovať
všetky tlačidlá podľa svojho gusta

DIZAJN
Myš je postavená
na mechanickom dizajne.
Cez stred myši prechádza dvojitá
línia strieborného lesklého materiálu,

podobajúca sa kovu, ktorá sa tiahne
po jej celej dĺžke. Celkovo je dizajn
viac-menej hranatý. Použité sú
prevažne plastové materiály
s rôznymi výstupkami, ktoré nájdeme
napríklad na samotnej základni myši
dotýkajúcej sa podložky.
Laserový senzor myši je
umiestnený mierne pod stredom
myši, smerom nadol. Okolo senzora
sa nachádza niekoľko teflónových
povrchov, ktoré slúžia na lepší sklz
medzi myšou a snímacím povrchom.
Vďaka možnosti úpravy rozmerov
myši je možné myš rozšíriť
do strán aj do výšky. Na to slúži
ukrytý ingusový kľúč v pravej
dolnej časti, ktorý vôbec pri držaní
myši neprekáža. Po odmontovaní
okrúhleho otvoru umiestneného
v strede myši sa dostaneme
ku šiestim závažiam, ktorým môžete
mierne prispôsobiť hmotnosť myši.
Navyše sa tu nachádzajú ešte

Ak sa vám tento hárdvér páči, môžete si ho kúpiť aj na www.prva.sk

Po určitom čase sme sa nejako zmierili
s tým, že myš proste nenastavíme tak, aby
nám padla do ruky i keď proporcie na to
mala. Spokojný sme boli aspoň
so softvérom myši, ktorý bol jednoduchý
a zároveň premakaný. Nastaviť sa dalo
veľa funkcií, ako napríklad priradenie
rôznych profilov, rýchlosti snímania,
nastavenia osí x, y či samotných tlačidiel.
Tieto nastavenia sa dali využiť hlavne
v hrách, kde bolo vhodné nastaviť si
rozlíšenie podľa vlastného meradla
a potom už len jednoducho, tlačidlom
na to určeným, rozlíšenia prepínať.
Napríklad pri streľbe bolo lepšie zvoliť
menšie DPI a pri lete vrtuľníkom zvoliť
vyššiu citlivosť. Samotné snímanie nám
prišlo dobré, myši nerobili problémy rôzne
povrchy. Nutnosťou snímaného povrchu
bola však jeho rovnosť. Pri akomkoľvek
hrbolčeku alebo jamke už snímanie
bolo nepresné a spomalené.
Pri kancelárskej činnosti nám prišlo
chytré pridanie tlačidla "dvojklik".
Po jeho stlačení sa otvorili aplikácie, ktoré
vyžadovali rýchle dvojité kliknutie za sebou
ihneď. Urýchlila sa tým práca za počítačom.

Tlačidlo funkcie sme tiež využívali
s opodstatnením. Napríklad pri surfovaní
na internete a stlačení tlačidla sa aktuálna
stránka vypla. Pri hraní hier a stlačení
tlačidla sa hra minimalizovala do Windowsu.

VERDIKT
Myš odporúčame prevažne menej
náročným používateľom, no vzhľadom
na množstvo funkcií, si svoje miesto
nájde aj u tých náročnejších.
Samotný dizajn myši môže taktiež
osloviť len malú časť ľudí, nakoľko
prispôsobiteľnosť myši je limitovaná
a ostré hrany spolu s plastovými materiálmi
nepôsobia vždy skvelým dojmom. Cena
myši nie je vysoká vzhľadom na jej
vlastnosti, ale v podobnej cenovej kategórii
nájdeme aj lepšie a prevedením
kvalitnejšie myšky.
Nakoniec tu máme ešte aj jednoduchý
softvér, ktorý Zalman plne prispôsobil
na vylepšenie funkcií myši.
Lukáš Libica
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RECENZIA GeForce GTX 980 HW

GeForce GTX 980

GeForce GTX 980 to ale bolo len 274 W,
pričom výkon bol vyšší približne
o 20 percent.

Nový kráľ High-endu

PRELOMOVÝ MAXWELL
Nvidia GeForce GTX 980 je založená
na novej rodine GPU čipov, ktoré využívajú
Maxwell architektúru. Tá je optimalizovaná
pre čo najmenšiu spotrebu energie, pričom
má až o 33 percent viac výpočtových
jednotiek s vyššou pracovnou frekvenciou
ako GeForce GTX 680. Nová GeForce
GTX 980 má TDP nižšie až o 30 W, no to
samozrejme neplatí pre všetky hry.

základné info:
Zapožičal: Nvidia
Dostupná cena : 539 €

PLUSY A MÍNUSY:
+ výkon
+ nízka hlučnosť
+ teploty
+ nízka spotreba

Vďaka čomu má byť čip GM204 tak
efektívny? Nvidia upravila SM jednotky
tak, aby jej CUDA jadrá boli využívané čo
najefektívnejšie, čím sa šetrí energia
a zvyšuje výkon. Okrem toho sa výrazne
zvýšila veľkosť vyrovnávacej pamäte vnútri
GM204 čipu. L2 cache má teraz 2 MB ( čo je
štvornásobná kapacita v porovnaní s čipom
GK104). Väčšiu cache pamäť automaticky
znižuje množstvo požiadaviek na prístup
k hlavnej pamäti karty, čo sa znova odrazí
v menšej spotrebe a vyššom výkone.

- žiadne

Je síce ešte len september, no
my, hráči počítačových hier
práve máme Vianoce. Zoznámte sa
s najlepšou grafickou kartou, akú si
môžete kúpiť do svojho nadupaného
herného počítača.

HODNOTENIE:

92%
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Už to poslednú dobu začínalo
vyzerať, že nám grafické karty
v počítačoch zapadnú prachom. Ten,
kto si kúpil GeForce GTX 770 alebo
780 veľký dôvod na výmenu nemal
a podobné to bolo aj v konkurenčnom
tábore AMD. Zlaté obdobie pre naše
peňaženky sa končí, keďže Nvidia
konečne uviedla na trh nové grafické
čipy, pri ktorých má zmysel vytiahnuť
našetrené stovky eur. A táto veta
platí aj v prípade, ak je vo vašom
počítači to najlepšie, čo ste si až
doteraz mohli kúpiť.
Nvidia našťastie neuvádza kartu len
jednu, ale okrem High-end modelu
je to zlatá stredná trieda, určená
pre náročných hráčov s Full HD
monitormi.

NAJRÝCHLEJŠIE GPU NA
TRHU
Samotná Nvidia označuje
novú GeForce GTX 980 ako
kartu s najrýchlejším a zároveň
najefektívnejším GPU na svete.
A toto nie sú len plané reči.
Spomeniete si, koľko energie
potrebuje vaša High-end grafická
karta? Je to totiž už pár rokov, čo
sa TPD tých najlepších modelov
nedostalo pod hranicu 200 W
a nie je problém naraziť na upravené
modely, ktoré si vypýtajú aj
o ďalších 100 W viac. A práve tento
problém má riešiť nová generácia
GPU s označením Maxwell.
Prvú ochutnávku sme tu už
mali, no bola to len stredná trieda
rodiny GeForce GTX 750. Ukázala
však všetko podstatné, aby sme si
dokázali spraviť prehľad o tom, čo
nám prinesú ďalšie čipy. Prvý
z nich, ktorý sa nám dostal

do rúk v karte GeForce GTX 980, má
podľa oficiálnych informácií od Nvidie
ponúknuť dvojnásobok výkonu
na jeden watt v porovnaní
s predchádzajúcimi čipmi.
Aby sme to upravili na správnu
mieru, v interných dokumentoch je
novinka porovnávaná s GTX 680, kedy
skutočne podáva sľubovaný výkon.
Ak sa pozrieme na výkon GTX
780, tak je situácia trošku odlišná
a nárast výkonu na jeden watt je
približne 50-percentný. Aj to je ale
slušný výsledok, za ktorý sa Nvidia
nemusí nijak hanbiť, skôr môže byť
na tak radikálne zníženie spotreby
hrdá. A konečne prezradíme, že TDP
novej karty je len 165 W (GTX 680
spotrebuje o 30 W viac). V tomto
smere určite nemá konkurenciu, iné
karty s takouto spotrebou skutočne
dosahujú výrazne nižší výkon.
Pre porovnanie, na našej zostave
sme s GeForce GTX 780 namerali 302
W pri hre Metro: Last Light. S novou
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GeForce GTX 980 má rýchle 7 Gbps
pamäte s celkovou kapacitou 4 GB
a 256 bit širokou zbernicou, pričom
za sekundu dokáže preniesť až 224 GB
dát. Kvôli zvýšeniu priepustnosti pamäte
je nový čip GM204 vybavený novou
kompresiou dát, ktorá je bezstratová
a znižuje nároky na šírku pamäťovej
zbernice. Nvidia zdvojnásobila aj počet
ROP jednotiek, čo v kombinácii s vyššími
pracovnými frekvenciami predstavuje fill
rate o hodnote 72 Gpixels za sekundu.
Pre porovnanie, GeForce GTX 680 má
fill rate len 32.2 Gpixels za sekundu.

v portfóliu Nvidie. Samozrejme, nie je
problém kartu pretaktovať, možnosti sú
veľké aj vďaka upravenému systému
napájania. Ten pri bežnom hraní berie
z každého zdroja (PCIe port a dva 6-pin
konektory) rovnaké napätie. No akonáhle
spustíte náročnú hru, môže sa pri bežnej
karte postupne vyťažovať niektorý
zo zdrojov na maximum, čo znamená
nestabilitu a problémy s funkčnosťou.
GeForce GTX 980 má celý systém
napájania upravený tak, že aj v prípade
problémov s niektorým zdrojom napätia je
karta stabilná. S dobre odvetranou skrinkou
by ste nemali mať problém dosiahnuť
hranicu 1,4 GHz pri jadre. Samozrejme
v tomto prípade bude karta
o niečo horúcejšia a aj hlučnejšia,
no stále to je stabilná frekvencia,
na ktorej sa môžete hrať hry.

VYZERÁ UŽITOČNE
V Nvidii sa netaja tým, že novú kartu
vytvárali aj s ohľadom na náročné oko
aktívneho hráča, ktorý za svoje peniaze
očakáva prémiový pocit. Použité sú exotické
materiály ako je horčík pri ventilátoroch,
hliník pri ráme a dokonca aj časť povrchu
z chrómu. Novinkou je špeciálna kovová
platňa nachádzajúca sa na spodnej strane
PCB, kde pomáha odvádzať teplo.
Navyše vyzerá veľmi pekne a v prípade
potreby môžete časť z nej bez obáv

odstrániť. Je to ale výhradne určené
pre prípad zapojenia v režime SLI, kedy
aj malá časť dokáže zlepšiť prietok
vzduchu medzi jednotlivými kartami.
A to je pre ich dostatočné chladenie
potrebné, keďže pri dlhodobom hraní
môže dochádzať napríklad pri trojici
kariet k neželanému prehrievaniu.
Zaujímavou zmenou prešla mriežka
s obrazovými výstupmi. Zväčša sa
o nej nijak nezmieňujeme, no táto nová
vyzerá veľmi, veľmi pekne a podľa
všetkého poskytuje lepší vývod horúceho
vzduchu. Klasické mriežky tu nahradili
trojuholníky, ktoré sú menšou prekážkou
pri vyfukovaní vzduchu. Obrazových
konektorov je celkom päť ( klasický DualDVI, jeden HDMI 2.0 pre 4K rozlíšenie
pri 60 Hz frekvencii a taktiež aj trojica
DisplayPort konektorov). Karta dokáže
súčasne poslať obraz na štyri monitory.
Samotný chladič nie je rozmerovo veľký
a karta vďaka nemu zaberá len dva sloty.
Základom sú dve medené heat-pipe trubice,
naplnené extrémne čistou vodou.
Tie teplo prevádzajú do hliníkovej časti,
ktoré ofukuje ventilátor. Mimochodom,
Heat-pipe trubice nie sú rovné, ale
prechádzajú čo najväčšou plochou.
Hlučnosť použitého chladenia je veľmi
malá, kartu sme testovali po nociach
a hoci bolo ticho v celom byte, tak karta
nebola vôbec hlučná ani po niekoľko
hodinovom hraní graficky náročných hier.

AŽ 2048 JADIER
Že sa vám to zdá málo? V porovnaní
s GeForce GTX 680 a 780 je počet jadier
zavádzajúci, keďže nová architektúra je
výrazne odlišná a čip dokáže s menším
počtom jadier dosiahnuť lepšie výsledky.
GTX 780 má totiž 2304 jadier a GTX 780
Ti až 280, pričom GTX 980 má len 2048.
Vďaka zmene vnútornej architektúry
to ale vôbec nevadí, karta je približne
rovnako výkonná, a čo je hlavné, aj
tichšia, chladnejšia a úspornejšia.
Základná pracovná frekvencia je
stanovená na 1126 MHz, v režime Boost
sa vyšplhá až na 1216 MHz.To z GeForce
GTX 980 robí kartu s najvyššou frekvenciou
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Viditeľné to je hlavne pri rýchlom pohybe,
kedy je časť obrazu mierne posunutá.
Pôsobí to rušivo a u niektorých ľudí to
môže dokonca vyvolať nevoľnosť.
Problematická je ale aj situácia, keď
vertikálnu synchronizáciu zapnete. Vtedy sa
s vykreslením obrázku čaká až na monitor,
pričom ak vykreslenie trvá trochu dlhšie,
musí sa s ďalším obrázkom čakať nezvykle
dlho. V extrémnych prípadoch je táto doba
tak dlhá, až má vplyv na hráčovo vnímanie
odozvy, keďže medzi vykreslením
a odozvou na pohyb myšou môže prejsť až
32 milisekúnd. Ak sa táto odozva navyše
rôzne mení, je pocit z hry veľmi zlý.

Navyše teploty nikdy nepresiahli
hranicu 80 stupňov, za čo môže systém
dynamickej úpravy pracovných frekvencií.
Tie sa zvýšia vždy, keď to dovolia
prevádzkové parametre, no akonáhle začne
teplota jadra stúpať, tak sa adekvátne
znížia. Na prvý pohľad jednoduchý,
no zároveň veľmi účinný systém.

TECHNOLÓGIE
Už to dávno nie je len o PhysX, či
stereoskopickom 3D. Nové karty od Nvidie
majú niekoľko užitočných funkcií, ktoré
môžete využiť nielen pri najnovších hrách.
Takou je aj Dynamic Super Resolution, čo
je funkcia určená hlavne pre hry limitované
na strane zobrazených snímok za sekundu.
Typickým príkladom je hra Dark Souls 2, kde
sa pri obmedzení na 60 fps grafická
karta veľmi nezapotí.
Dynamic Super Resolution pracuje
na princípe rátania obrazu vo vyššom
rozlíšení (4K pre hranie na Full HD
monitore) a jeho následnom zmenšení.
Týmto krokom docielime zvýšenie ostrosti
jemných detailov (napríklad steblo trávy),
čo sa hodí hlavne pri graficky priemerných
hrách. Pre zamedzenie grafických chýb
je využitá pokročilá metóda, ktorá ale
nemá výrazný vplyv na výkon karty.

DSR nemusí byť podporovaná hrou systém sa tvári, že má pripojený monitor
s daným rozlíšením a teda všetko je
už len v rukách grafického čipu.

NVIDIA G-SYNC
MSpolu s kartou nám do redakcie
prišiel aj 27 palcový monitor vybavený
technológiou NVIDIA G-SYNC. Ak ste ešte
o nej nepočuli, tak jej úlohou je odstrániť
všetky nežiadúce javy sprevádzajúce
vertikálnu synchronizáciu. Presnejšie
všetko zlé, čo sa stane keď ju vypnete, ale
aj keď ju zapnete. Pri vypnutej vertikálnej
synchronizácii sú vykreslované snímky
bez ohľadu na frekvenciu monitora.
Je to síce jediné riešenie pre dosiahnutie
čo najvyššieho počtu snímok, no
nežiadaným výsledkom sú chyby obrazu,
keď sa počas jedného cyklu monitora
karta snaží vykresliť dva obrázky.

Nvidia G-SYNC pristupuje k problému
od jeho základu a preto vyžaduje monitor
so špeciálnym modulom. Vďaka nemu sa
vykresľovanie snímok karty a monitora
zosynchronizuje, takže akonáhle je
pripravený nový obrázok, začne ho monitor
vykresľovať. Nehrozí tu žiadne oneskorenie,
nenájdete tu ani chyby v obraze. Najlepšie
na celej technológii je ale to, že umožňuje
monitoru pracovať až na frekvencii 144 Hz.
Na monitore sme sa hrali niekoľko
dní vkuse, skúšali sme viacero hier,
zhodne náročných na plynulé zobrazenie
- od akčných trhákov typu Bioshock
až po závodnú Trackmaniu, ktorá je
mimochodom hrou najháklivejšou
na plynulosť zobrazenia. S vypnutou
technológiou G-SYNC bolo hranie
príjemné, no aj napriek vysokému výkonu
sme cítili drobné trhanie obrazu hlavne
v zákrutách. Po zapnutí G-SYNC sme
sa cítili ako za úplne iným počítačom.
Rozdiel je obrovský a späť k normálnemu
monitoru sa už vrátiť určite nechceme.

modulu. My sme mali v redakcii model Asus
ROG SWIFT PG278Q, čo je 27 palcový model
s rozlíšením 2560x1440 bodov. Má skvelý
dizajn, matný povrch a kvalitou zobrazenia
je vhodný nielen pre hranie hier, ale aj pre
bežnú prácu. Cena nie je nízka, v obchode
zaň dáte skoro 800 eur.

URČITE ODPORÚČAME
Nvidia GeForce GTX 980 nie je lacná
karta, no s cenou 539 eur napráva povesť
drahého High-endu. Za túto cenu budú
na začiatku dostupné hlavne referenčné
verzie, no vybrať si môžete aj z výrazne
upravených modelov doplnených o rôzne
chladiče. Tu sa ceny budú líšiť v závislosti
od úpravy a zmeny pracovných frekvencií.
Hrubý výkon karty je skvelý a hoci
neprekonáva staršiu GeForce GTX 780 Ti
s prehľadom, tak má čo ponúknuť. Tým
hlavným dôvodom je skvelá spotreba,
keďže TPD karty je stanovené na 175 W.
Nízka spotreba so sebou prináša aj tichú
prevádzku, keďže pre schladenie jadra
na 80 stupňov už stačia nižšie otáčky.
Podtrhnuté a sčítané je nová GeForce
GTX 980 nielen špičková High-end karta, je
to jedna z najlepších grafických kariet,
aké sme tu kedy mali. Ak nebudete
od nej očakávať obrovský výkonnostný
náskok, budete určite spokojní.
Tie parádne prevádzkové vlastnosti
za to určite stoja. A ak vám v rozpočte
zvýši pár stovák, určite si ku karte dokúpte
monitor s technológiou G-SYNC. Tá
plynulosť pohybu je neopísateľná.

VÝSLEDKY TESTOV
Grafické karty testujeme na našej
novej zostave založenej na platfome
Intel. Štvorjadrový procesor Core i73770 a základná doska Gigabyte GAZ77X-UP7 je doplnená o 16 GB DDR3
pamäte a rýchly systémový SSD disk
od Intelu. Systém je Windows 8.1 Pro
v 64-bit verzii so všetkými dostupnými
aktualizáciami. Digitálny zdroj s príkonom
860 W zvládne aj trojicu hladných grafík.
3DMark: Je to síce len syntetický test,
no jeho výpovedná hodnota je stále
vysoká. V najnovšej verzii tu pribudol
ďalší grafický test, ktorý presne reflektuje
aktuálny stav na poli herných enginov.
Batman: Pozrite sa tu na najvýkonnejšiu
a najpomalšou kartu. Obidve sú založené
na architektúre Maxwell a obidve sú
energeticky veľmi úsporné.

Bioshock Infinite: Ukazuje veľký
výkonnostný náskok novej karty.
Nadupaný Radeon R9 290
od Sapphire nemal najmenšiu šancu.
Hard Reset: Akcia ako zo starej dobrej
školy má svoje limity a nová GeForce
GTX 980 tu je výkonnostne veľmi
podobná svojej predchodkyni.
Mafia II: V tejto hre je výkon veľmi
vyrovnaný, hlavne ak sa pozrieme
na výsledky kariet vo vysokom rozlíšení.
GTX 780 ale zjavne zaostáva.
Metro: Last Light: Je stále jednou
z najnáročnejších hier.
S vyhladzovaním hrán je aj novinka
plynulá len vo Full HD rozlíšení.
Matúš Paculík
Recenzia pripravená v spolupráci s pcnews.sk

Jediným problémom tejto technológie je
jej cena. Monitor musí G-SYNC podporovať,
čo znamená prítomnosť špeciálneho

Technológiu Dynamic Super Resolution
ale nepoužívajte pri extrémne náročných
hrách. Veľmi vysoké rozlíšenie má aj
adekvátne nároky na výkon a tu by
už nemusela stačiť len jedna grafická
karta. Dobrou správou je, že funkcia
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NOVINKA AXIS Q6000-E

Security

AXIS Q6000-E

Inovatívne riešenie s 360° záberom
Spoločnosť Axis
Communications, svetový
líder v oblasti IP kamier, oznamuje
uvedenie sieťovej kamery AXIS
Q6000A-E, vonkajšej sieťovej
kamery so zorným poľom 360°,
ktorú je možné bezproblémovo
integrovať s kopulovitými
sieťovými kamerami radu AXIS
Q60-E s funkciou PTZ (otáčanie/
nakláňanie/priblíženie) a vytvoriť
tak jedinečné dohľadové riešenia.
Jediným kliknutím si môžu operátori
s veľkou presnosťou opticky priblížiť
detailné zábery na požadovanom
mieste miesto a súčasne si môžu
udržať prehľad o rozsiahlych
plochách až 20.000 m2 - čo
približne zodpovedá rozlohe štyroch
futbalových ihrísk. Vďaka tomu je
kamera AXIS Q6000A-E ideálnou
voľbou pre použitie v mestských
dohľadových riešeniach, napríklad
pri monitorovaní verejných námestí
alebo parkovísk, či predajných
priestorov v nákupných centrách, ako
aj ďalších otvorených priestoroch.
„Kamera AXIS Q6000-E spĺňa
potrebu ľahko monitorovať rozsiahlu
plochu a súčasne mať možnosť
opticky priblížiť detaily,“ povedal
Erik Frännlid, riaditeľ manažmentu
produktov spoločnosti Axis
Communications. „Vzájomná úzka
integrácia s vonkajšou PTZ kamerou
AXIS Q60-E prináša praktické a
inovatívne riešenie, ktoré navyše
šetrí miesto a ponúka nové a
jedinečné možnosti video dohľadu."
Tento nový produkt otvára úplne
nové možnosti ako riešiť častý
problém, kedy napríklad pri dohľade
v meste je potreba mať súčasne PTZ
kameru, ktorá dokáže sprostredkovať
detaily, tak aj kamery s celkovým
prehľadom, ktoré pokryjú celú
oblasť. Teraz stačí ukázať na
akýkoľvek objekt v zábere kamery
AXIS Q6000A-E a kamera AXIS
Q60-E vďaka možnosti ovládať
funkcie PTZ jediným kliknutím
umožní operátorom opticky priblížiť
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konkrétne
miesto v
zábere. Pri
použití dvoch
monitorov je možné
mať naraz celkový
prehľad v celom zornom
poli 360° vďaka kamere
AXIS Q6000A-E a aj priblížený
detail z kamery AXIS Q60-E,
vďaka čomu majú operátori
k dispozícii veľmi detailný záber
a súčasne si zachovávajú prehľad
nad celou monitorovanou oblasťou.
Výstupom kamery AXIS Q6000A-E sú
viacnásobné, individuálne konfigurovateľné
video streamy s kompresiou H.264, ktorá
optimálne upravuje obrazové dáta pre čo
najlepšie využitie prenosového pásma a
ukladanie obrazu bez negatívneho vplyvu
na jeho kvalitu. Pre ešte väčšiu flexibilitu
je podporovaný aj formát Motion JPEG.
Akúkoľvek kameru z radu AXIS Q60-E je možné
ľahko a rýchlo namontovať dovnútra kamery
AXIS Q6000A-E, čím je možné napríklad ľahko
upgradovať existujúce inštalácie s kamerami
AXIS Q60-E na sledovanie rozsiahlych plôch, pri
súčasnom zachovaní možnosti zachytiť každý
potrebný detail - a to jediným kliknutím. Nie
je nutné použiť akékoľvek ďalšie montážne
úchyty alebo iné vybavenie, pretože kamery
AXIS Q6000A-E používajú rovnaké úchyty
aj sieťové káble ako kamery AXIS Q60-E, čo
minimalizuje čas a náklady na inštaláciu.
Kamery AXIS Q6000A-E navyše podporujú
napájanie cez sieť (protokol Power over

Ethernet
Plus
- PoE+) a
toto napájanie
možno prevziať od
kamery AXIS Q60-E,
takže odpadne aj potreba
ďalších napájacích káblov.
Kamera AXIS Q6000A-E
má podporu v najširšej
základni v danom odbore, ktorá
ponúka softvér pre správu a riadenie videa
prostredníctvom Partnerského programu
spoločnosti Axis pre vývoj aplikácií. Kamera
ďalej podporuje systémy a aplikácie AXIS
Camera Companion, AXIS Camera Application
Platform a špecifikácie ONVIF, ktoré zaisťujú
spoluprácu so sieťovými video produktami,
a hostingový systém AXIS Video Hosting
System (AVHS) s pripojením kamery jedným
kliknutím (One-Click Camera Connection).
Očakáva sa, že kamera AXIS Q6000-E
bude k dispozícii v 4. štvrťroku 2014
prostredníctvom distribučných kanálov
spoločnosti Axis.

RECenZIA

Labyrint: Útek

kino

Základné info:

Tme Maze runner, 2014, USA, 114 min
Réžia: Wes Ball
Predloha: James Dashner (kniha)
Scenár: T.S. Nowlin, Grant Pierce
Myers, Noah Oppenheim
Kamera: Enrique Chediak
Hudba: John Paesano
Hrajú: Dylan O´Brien, Aml Ameen,
Hong-ki Lee, Thomas Brodie-Sangster,
Will Poulter, Dexter Darden, Kaya
Scodelario, Chris Sheffield, Joe Adler,
Alexander Flores, Patricia Clarkson,
Don McManus, Blake Cooper

PLUSY A MÍNUSY:
+ napätie
+ herecké výkony
+ pocit ohrozenia
- skoro nič
nevysvetľujúci
záver

prečo ho koná. Takisto pri castingu bola
odvedená dobrá práca. Herci nie sú fešáci
vystrihnutí z dievčenských časopisov.
Najvýraznejší je v tomto Will Poulter
hrajúci najväčšieho drsňáka na pľaci, no
pritom má ešte stále chlapčenskú tvár

HODNOTENIE:

90%

Labyrint: Útek

Jedno prekvapenie za druhým
Labyrint má rating PG 13, teda je to
film vhodný pre siedmakov, ôsmakov
na základnej škole. To je vek, v ktorom
človek vraví, že autíčko hot wheels je
pre malé deti, ale vnútorne s tým stotožnený ešte nie je. Tento rating môže byť
dosť zavádzajúci, nakoľko Labyrint je
celkom mäso. Keby som mal 13-ročné
dieťa, asi by som ho do kina nezobral.
Alebo, možno aj hej a potom by som
so sadistickým úsmevom sledoval,
ako sa vystrašené krčí na stoličke.
Áno, snímok má atmosféru hustú ako
krupicová kaša mojej mamky. Mimochodom, nepozerajte žiadne trailery
ani teasery, pokiaľ nemusíte. Pokazia
vám zážitok. Nieže by prezradzovali
nejako priveľa, ale aj tak, vedomosti sú
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tentoraz na škodu. Nechcete si predsa
pokaziť prekvapenie. Hlboko vám postačí
informácia, že nejaký chalan sa ocitne
v strede podivného Labyrintu, spolu
s ostatnými chalanmi a labyrint vie byť
v noci pekne nebezpečné miesto.
Roku 2004 vypustil J. J. Abrams na televízne obrazovky seriál Nezvestní (Lost).
Bol o partii ľudí na opustenom ostrove,
na ktorom sa diali podivné veci. Sám som
bol veľkým fanúšikom, aj keď ku koncu
moje nadšenie opadlo a do mysle sa mi čím
ďalej, tým viac začala zarezávať myšlienka,
že tvorcovia vlastne ani netušia, ako chcú
príbeh ukončiť. Posledná sezóna bola
katastrofa, ale aj tak som si niekedy vravel,
že je škoda, že Lost sú len seriálom. Chcel
som si pozrieť niečo podobné, ale s väčším

rozpočtom. Labyrint nielenže moje prosby
vyslyšal, čo je fajn, ale rovno prekonal moje
očakávania.
Je to ten typ filmu, ktorý vás neustále
drží v napätí. Scenár chrlí jedno dramatické
odhalenie za druhým a hrdinovia neustále
balansujú na hrane života a smrti.
Mimochodom, snímok je režisérovou
dlhometrážnou prvotinou. Jeho ostatné
filmy, majú dokopy menej ako pol hodinu
(3 kraťasy). Preto nečudo, že meno Wes
Ball zatiaľ nikomu nič nehovorí. To sa ale
podľa môjho názoru časom zmení a Ballovi
prorokujem svetlú budúcnosť. Už pre nič
iné, tak minimálne pre to, akým spôsobom
vedie hercov.
Postavy sú prirodzené a emocionálne
uveriteľné. Poteší aj veľký podiel sivej
v charakteroch postáv. Jednoznačne zlú
postavu vo filme budete hľadať márne
a pokiaľ postava koná zlo, divák chápe,

Hudba z filmu mi medzičasom vyšumela
z hlavy, čo ale vôbec nemusí byť zlé,
keďže svoj účel si splnila. Slúži hlavne
na budovanie napätia a prvok napätia
funguje v snímku výborne, takže sa niet
na čo sťažovať.
Niektorí diváci môžu vidieť problém
v ukončení snímku. Ako predloha slúži
trilógia kníh od Jamesa Dashera a
po dopozeraní filmu síce bude mnoho
otázok zodpovedaných, na druhej strane
však vyvstane dvakrát toľko otázok
nových, na ktoré vám odpoveď zatiaľ
nikto nedá. Divák sa preto môže cítiť
trošku oklamaný, ale má smolu. Musí si
počkať na druhý diel
Labyrint bol pre mňa prekvapením tohto
roku. Neočakával som od neho absolútne
nič, no dostal som poriadny nášup. Čím
máte radšej prekvapenia a tajomno, tým
sa vám bude film páčiť viacej a ja som si
ho užil ako tento rok máločo.

„Labyrint je ako facka od Batmana.
Tajomný, neľútostný a hlavne, má
grády."
Adam Schwarz
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RECenZIA

Equalizer

DVD a BLU-RAY

kino

Základné info:
The Equalizer, USA, 2014, 132 min
Žáner: thriller, akční, krimi
Režie: Antoine Fuqua
Scénář: Richard Wenk
Kamera: Mauro Fiore
Hudba: Harry Gregson-Williams
Hrají: Chloë Grace Moretz, Denzel
Washington, Marton Csokas, Bill
Pullman, Melissa Leo, Johnny Messner,
Haley Bennett, Vladimír Kulich,
Robert Wahlberg, David Harbour,
Alex Veadov, Allen Maldonado,
Owen Burke, Dan Bilzerian

PLUSY A MÍNUSY:
+ kamera
+ hudba
+ zpracování
+ akce
+ rkový rating
ve své kráse

Zmutovaným hrdinom hrozí definitívny zánik...
Napriek tomu prichádzajú v plnej paráde na
DVD aj BLU-RAY

-slabší závěr

HODNOTENIE:

90%

Equalizer

Denzelova škola drsňáctví
Hollywood se snaží profitovat
na spoustě věcí, to je zkrátka fakt.
V současné době jsou sice největším
artiklem komiksy a předělávky starých
klasik, nicméně čas od času se dočkáme
i adaptace televizního seriálu. A právě
jedním z takových filmů je i filmový
remake v Americe téměř kultovního seriálu
The Equalizer, jenž běžel na stanici CBS
mezi lety 1985 až 1989 a který právě
vstupuje do českých a slovenských kin.
Seriál ovšem nepatří mezi ty známé u nás,
a tak se za hranicemi Spojených států musí
film pokusit zaujmout něčím jiným. A to se
mu daří doslova výstavně.
Znalost předlohy tu stejně moc roli
nehraje. Film si totiž z velké míry vyšlapává
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vlastní cestičku, a divákům se tak
v rámci dvou a čtvrt hodiny strávené
ve společnosti filmu v přítmí sálu
kina dostává zrození hrdiny, který své
schopnosti propůjčuje lidem ve svém
okolí, aby jim pomohl proti terorizujícím
kriminálníkům či zkorumpovaným
policistům. I když se však jeho nově zvolené
kariéry sice pravděpodobně dočkáme až
v oznámeném pokračování, tak dvě a
čtvrt hodiny, které ve společnosti Roberta
McCalla (Denzel Washington) strávíte,
vystačí hned na několik výstavních akčních
životopisů těch největších drsňáků.
Equalizer je totiž akční pecka (dokonce
se dá říci ze staré školy), která sice
na svoji délku neobsahuje kdovíjak velké

množství samotné akce, avšak když už
dojde na lámání chleba (a nejen chleba,
samozřejmě), umí za to ansámbl, který
vede režisér Antoine Fuqua, solidně zabrat.
Akční scény lahodí oku fanouška akčních
filmů především díky umně umístěné
kameře, skvělým hereckým výkonům a
především naplno využitému Rkovému
ratingu, kterým se snímek honosí. Tedy
žádný digitální kečup, žádné počítačem
dodělávané výstřiky krve, tady se jede
pěkně po staru a surově. Slabší žaludky tak
možná budou hned v několika momentech
odvracet svůj pohled, ti, kdo vyrostli na
akčních osmdesátkách a devadesátkách, to
v těchto momentech naopak přivítají jako
vítanou změnu.
Musím se samozřejmě přiznat, že jsem
na tento pokus předělat kultovní show,
které jsem sám viděl úplné minimum,
hleděl tak trochu mezi prsty. Ani ona

Tento mesiac vychádza:
vychádza
á

DVD X-Men: Budúca minulosť
2 DVD X-Men: Prvá trieda + X-Men: Budúca minulosť
BD X-Men: Budúca minulosť (2D+3D – dva disky)
BD X-Men Budúca minulosť steelbook (2D + 3D- dva disky)
2 BD X-Men: Prvá trieda + X-Men: Budúca minulosť
8 BD X-men: Cerebro Doors Kolekcia (kompletná kolekcia lmov)

DAVIDEM

S

RECenZIA

Equalizer

kino

STRATHAIRNEM

BRYANEM

A

CRANSTONEM

propagace mě moc nepřesvědčila. Možná
právě díky tomu si ode mě snímek vysloužil
až tak vysoké hodnocení. Z velmi pomalu
strukturovaných základů akcentujících
vnitřní svět našeho komplikovaného hrdiny
se postupně propracováváme k jeho zrodu
a k okamžiku, kdy se postupně smiřuje se
svým rozhodnutím a naplno jej akceptuje.
K tomu mu samozřejmě pomáhá výstavní
záporák jak vystřihnutý taktéž ze staré
školy, kterého si zde střihl Marton Csokas.
Těch několik momentů, kdy mu dá Fuqua
plný prostor, aby tento démonický ruský
mafián naplno ovládnul celé plátno, patří
k těm nejlepším částem filmu. Chloë
Grace Moretz naopak i na malém prostoru
dokazuje to, co tvrdím už delší dobu, tedy
že z ní neskutečným tempem roste další
velká tvář Hollywoodu pro budoucí
roky.
A když už jsem zmínil místy až příjemně
artovou kameru Mauroa Fioreho, která
brilantně posunuje Equalizera ještě
o několik úrovní výše, nemohu opomenout
silně působivou hudební kompozici, kterou
předvedl Harry Gregson-Williams. Místy
až hypnoticky elektrický, jindy příjemně
ambientní, ale ve všech momentech
vypilovaný k dokonalému doplnění toho,
co se děje na plátně.
Když navíc v průběhu finále dostane
prostor Zack Hemsey se svou, filmaři
oblíbenou, skladbou Vengeance, nejde nic
jiného, než si užívat tu parádu, která se
před vámi objevuje. Těch prvků, u kterých
by se dalo rozplývat, je tu mnoho, nicméně
jak se tak koukám po ostatních kriticích a
jejich přijetích tohoto snímku, asi jsem
v menšině.

TM

NA BLU-RAY 3D , BLU-RAY A DVD
TM

Equalizer je zkrátka filmem, který není
pro každého, a z velké části jde o to,
s jakými očekáváními na film vyrážíte.
To, co totiž v kinech nyní najdete, je ve své
podstatě akční béčko, které je natočené
jako áčkové akční drama s občasnými
sklony až k artovému filmu. A to rozhodně
není na škodu, neboť něco podobného
v kinech budete hledat jen velmi těžko.
Denzel Washington zkrátka dokazuje, že
i pár měsíců před šedesátkou můžete
být neskutečně badass a nepotřebujete
k tomu ani velké svaly, ani přepálenou akci.
Stačí jeden obchod s domácími potřebami
a parta naštvaných ruských mafiánů.
Pro někoho možná zklamání až průměr,
pro mě rozhodně jeden z nejpříjemnějších
filmařských zážitků letošního roku.

TM

1. OKTÓBRA
„Skvěle natočená a výborně
obsazená akční pecka, která i
v rámci dvou a čtvrt hodin docela
svižně utíká a zároveň ukazuje, že
filmy s ostřejší přístupností mají
zkrátka v srdcích diváků pořád
své místo."
		
Lukáš Plaček

Soundtrack Album on Sony Classical

GODZILLA TM & © Toho Co., Ltd. © 2014 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
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RECenZIA 38

kino

Základné info:
38, 2014, 87 min.

Réžia: Dano Dangl, Lukáš Zednikovič
Scenár: Lukáš Zednikovič, Dano Dangl
Kamera: Tomáš Juríček,
Tomáš Zednikovič
Hudba: Ľubica Čekovská
Obsadenie: Mária Demitrová, Pavel
Demitra, Ján Filc, Marián Gáborík,
Michal Handzuš, Marián Hossa,
Zdeno Chára, Tomáš Kopecký,
Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský

PLUSY A MÍNUSY:
+ úprimnosť
+ osobnosť Pavla
Demitru
+ pozitívny odkaz
- žiadne

HODNOTENIE:

--%
38

Pozitívne ladená pocta legende
Pred troma rokmi, 7. septembra
2011, pri leteckej havárii zahynul celý
hokejový tím KHL Lokomotiv Jaroslavľ.
Medzi obeťami bola aj veľká športová
osobnosť Pavol Demitra, ktorému je
venovaný tento dokument so symbolickým
názvom, 38. Ide o dokumentárny debut
Dana Dangla a Lukáša Zednikoviča, ktorí
sa snažili sentimentálnym spôsobom
vzdať poctu významnej slovenskej hokejovej legende. Dokument je určený ľuďom,
ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o živote
Pavla Demitru.
Do kina som išiel s vedomím, že neviem,
do čoho idem. Navyše, nie som vášnivý
fanúšik hokeja, no meno Pavol Demitra
je známe po celom Slovensku. Dokonca
aj tej časti slovenskej spoločnosti, ktorá
hokej nesleduje. Keď som uvidel meno
Dano Dangl tak som sa priam zhrozil. Moje
obavy sa však po niekoľkých minútach
sledovania dokumentu vytratili a aj
bláznivý Dano Dangl predviedol, že okrem
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sileného smiechu v Partičke vie narábať aj
s jemným humorom a sentimentom. Tieto
atribúty dali celému dokumentu príjemnú
a hlavne pozitívne ladenú atmosféru.
Musím spomenúť aj fakt, že slovenská
kinematografia je na stagnujúcej úrovni,
tak som bol rád, že si pozriem konečne aj
niečo slovenského pôvodu.
Dokument 38 sprevádzala aj búrlivá
diskusia v podobe zmýšľania, že autori sa
snažia zarobiť na nebohom hokejistovi,
ktorého poznalo celé Slovensko. Toto
tvrdenie z hľadiska našej spoločnosti
bolo opodstatnené, no nemyslím si, že
zámer autorov bol čisto zameraný
na zisk. Podľa môjho názoru by takéto
diskusie nemali sprevádzať dokument,
ktorý vzdáva poctu slovenskej hokejovej
legende. Zisk by mal byť na vedľajšej
koľaji. Myslel som si, že dokument budú
sprevádzať smutné rozhovory, plač,
opakované zábery havárie lietadla a
tvrdá manipulácia so sentimentálnou

stránkou diváka. Opak bol však pravdou,
z dokumentu bolo cítiť, že autori poňali
Pavla Demitru ako veselého, ctižiadostivého, horkokrvného, súťaživého a hlavne
rodinne založeného chlapíka, ktorý patril
do slovenskej hokejovej reprezentácie.
Dokument je obohatený osobnými zábermi z detských čias, ktoré mapujú Pavla
Demitru ako športovo založené dieťa, už
od mladosti so súťaživým duchom.
Zo sídliskového prostredia až po NHL
a slovenskú hokejovú reprezentáciu,
prezentuje dokument Pavla Demitru nielen
ako výborného hokejistu, ktorý si svojou
dravosťou a súťaživosťou získal úctu
po celom svete, ale aj ako príjemného,
bláznivého človeka, ktorý mal svoje chyby
ako každý jedinec.
V dokumente nájdete veľa príjemných
historiek, ktoré Pavol Demitra zažil nielen
so slovenskými, ale aj zahraničnými hráčmi
hokeja. Pozitívne historky a príjemné
chvíle sú podľa mňa najlepšie prostriedky
na vyjadrenie úcty, čo potvrdil aj tento
filmový projekt.

Samotné rozhovory so spoluhráčmi sú
taktiež ladené vtipne, kde napríklad Marián
Gáborík nikdy nevyhral súboj v žartíkoch
s Pavlom Demitrom. Emotívnejšia stránka
prichádza až pri rozhovore s jeho ženou
a rodinou. Z dokumentu som vycítil, že
Mária Demitrová je úprimná, nič nesilí, čím
sa stáva táto pocta viac sympatickejšia.
Rozhovor s Máriou Demitrovou je základná
štruktúra celého dokumentu, ktorá spája
hokejovú a rodinnú stránku Pavla Demitru.
Tento rozhovor je chápaný ako príbeh,
počas ktorého Mária cestuje na miesto
nešťastia a spomína na Pavla Demitru.
Bol som milo prekvapený z kvality obrazu,
ktorá bola na slovenské pomery na dobrej

úrovni, hlavne niektoré staršie zábery.
Niekedy sa mi nepáčila roztrasená kamera,
ale v tomto prípade to nie je podstatná
vec. Hudobný podklad hlavne na začiatku
zanecháva po tele zimomriavky a okamžite
vás naladí na nasledujúce zábery. Nikdy
by som nepovedal, že sa tak vžijem
do minulých úspechov, ale aj neúspechov
slovenskej hokejovej reprezentácie.
Koniec koncov je tento dokument
príjemná a emotívna pocta slovenskej
hokejovej legende. Hľadanie chýb
na projekte, ako je tento, považujem
za nepodstatné a ani by neboli odôvodnené, keďže tento dokumentárny film bol
naozaj dobrý a hlavne úprimný. 38 je

určite povinnosť pre každého hokejového
fanúšika, to však neznamená, že si
nezíska aj ľudí, ktorí si hokej pozrú len
príležitostne. Dokument sa na nič nehrá,
je naozaj spracovaný ako pocta, ktorá
zanecháva pozitívne spomienky na Pavla
Demitru. Rozhodol som sa, že hodnotiť
niečo takéto je veľmi náročné a myslím
si, že aj nemožné, preto vám len 38
odporučím.

„38 je úprimná pocta slovenskej
hokejovej legende, ktorá chytí
za srdce každého."
			 Adrián Líška
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RECenZIA Chlapčenstvo

kino

Základné info:
Boyhood, 2014, 166 min.

Réžia: Richard Linklater
Produkcia: IFC Productions,
Detour Filmproduction
Scenár: Richard Linklater
Kamera: Lee Daniel, Shane F. Kelly
Obsadenie: Ellar Coltrane, Patricia
Arquette, Lorelei Linklater, Ethan
Hawke, Evie Thompson, Tamara Jolaine,
Lupe Trejo, Nick Krause, Zoe Graham

PLUSY A MÍNUSY:
+ vynikajúci herci
+ pointa, významová
rovina a
psychológia
postáv
+ réžia
+ soundtrack

raz veľmi mladý. Pritom sa vyhýba klišé
prvkom z filmov o tínedžeroch, akými je
prvý bozk či strata panictva. K psychologickej stránke filmu je tiež nutné pridať
konštatovanie, ktoré Linklater veľmi
výstižne demonštruje: Dospelí občas sami
zabúdajú, že kedysi boli deťmi.

- tuctová
výpravná hudba
- čierno-biely
náhľad na históriu
a jej okolnosti

Linklater je taktiež pravdivý aj vo vykresľovaní nie vždy primeraného vzťahu detí
k rodičom. Nechcem prezrádzať detaily
životnej púte, ktorú s Masonom divák
absolvuje, no každý si vo filme nájde
moment, ktorý mu osobitne sadne. Ukáže
mu krásnu spomienku na vlastné detstvo
alebo ponúkne možnosť zastaviť sa a
porozmýšľať nad tým, že čas skutočne
beží neuveriteľne rýchlo.

HODNOTENIE:

95%

Chlapčenstvo

Dospievanie v priamom prenose
V priebehu filmovej histórie sa
natočilo veľa vskutku výnimočných
filmov, na ktoré sa len tak nezabudne,
či už kvôli problematickej produkcii
alebo jednoducho pre ich nadčasovosť.
(Staro)Nový film Richarda Linklatera
Chlapčenstvo sa k výnimočným filmom
pridáva taktiež, a to nielen kvôli
unikátnosti, svojej 12-ročnej produkcie,
ale najmä kvôli jej očarujúcemu výsledku,
ktorý ak niečo pripomína – tak len život
sám o sebe.
Mason (Ellar Coltrane) je na počiatku
kinolen matne
príbehu 6-ročný chlapec,
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vnímajúci problematický vzťah medzi jeho
rozvedenými rodičmi. Spolu so sestrou
Samanthou (Lorelei Linklater) sa často
sťahujú kvôli mame (Patricia Arquette),
usilovne sa snažiacej doštudovať a nájsť
si stabilnú prácu, a popritom aj nového
partnera. Napriek odlúčeniu, Mason a
Samantha zostávajú so svojím otcom
(Ethan Hawke) v blízkom a dobrom vzťahu.
Ako čas plynie a hrdina rastie, prechádzajúc
svojou mladosťou až do dospelosti...
Keď sa však táto 12-ročná odysea ukončí,
budete si priať sledovať Masona aj
naďalej. Pretože Chlapčenstvo je vo svojej

banálnosti prakticky bez príbehu. Je
to pohybujúca sa sonda do rastu a
dospievania po všetkých stránkach.
A zďaleka takáto časová reflexia nie
je uplatňovaná len na Masona. Ako
čas plynie, každá postava, či už detská
alebo dospelá či stará, aj tá potenciálne
najbezvýznamnejšia, prechádza istou
evolúciou, dospievaním svojím spôsobom.
Sledovať tieto okamihy na plátne, je ako
darček od človeka človeku zasahujúci
do srdca.
Richard Linklater jednoducho rozumie
ľuďom, ich emóciám a hlavne dospievaniu.
Vo výsledku, sledovanie Chlapčenstva je
odzbrojujúcou a potešujúcou skúsenosťou
pre každú vekovú kategóriu, pretože každej
generácii pripomenie dôverne známe
situácie či len ten fakt, že každý z nás bol

A práve tie banality, ktoré sú súčasťou
nášho bežného života, robia Chlapčenstvo
dôležitým a výnimočným filmom. Namiesto
dramatizácie ponúka len čistú, citlivú
naráciu, ktorá sa dotýka priamo svojich
divákov a ich skúseností – práve vo všetkej
tej banalite skutočného života. Vyskytnú
sa aj dramatické scény, no tie nehrajú prvé
husle. Vždy sú prvoradé len pocity postáv.
Navyše je z filmu cítiť, že sa film nenatáčal
so scenárom v pravom slova zmysle. Bol
to ohromný risk, no režisér mal jasno, aké
situácie sa prihodia a nechal v nich hercov
len improvizovať, s úspešným výsledkom
a cieľavedomou, bezchybnou réžiou,
za ktorú Linklater zozbiera minimálne
zástup nominácií.

sa tiež nespomenúť vynikajúca Patricia
Arquette, z ktorej postavy častá únava
priam vyžaruje.

Apropo, herci. Zaviazať sa dvanásťročnému projektu je výzva, no každý
zo zúčastnených hercov odviedol
vynikajúcu prácu. Z mladších hercov žiari
najmä Ellar Coltrane, predstaviteľ Masona,
ktorému skvelo asistuje Lorelei Linklater.
Z tých starších si zasa každú scénu
s prehľadom ukradne Ethan Hawke, ktorý
síce posledné roky hrá aj v béčkach, no tu
viditeľne potvrdzuje, že pokiaľ dostane
dostatok priestoru, vykúzli divy. Nedá

Chlapčenstvo je film, ktorý by si mal
pozrieť každý. Je zároveň aj filmom,
ktorý napriek svojej úctyhodnej dĺžke
nie je problém vidieť veľakrát a stále
v ňom môže človek objaviť niečo nové.
Richard Linklater totiž na plátna priniesol
dvanásťročný diamant bohatý na prepracované postavy, ich psychológiu a v neposlednom rade na emócie vychádzajúce
zo skúseností, ktorými si už každý
pri dospievaní isto neraz prešiel.

Oceniť tiež musíme perfektný soundtrack. Vo filme síce nie je prakticky žiadna
skomponovaná originálna hudba, no výber
piesní ju kvalitne nahrádza a pomáha
k budovaní atmosféry, či už zábavy,
detstva alebo dospievania.

„Banálny v príbehu, no
nezmerateľne výnimočný
vo význame."
			Jozef Andraščík
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RECenZIA Pod zemou

kino

Základné info:

As Above, So Below, 2014, 89 min.

Réžia: John Erick Dowdle
Scenár: Drew Dowdle, John Erick Dowdle
Kamera: Léo Hinstin
Hudba: Keefus Ciancia
Hrajú: Ben Feldman, Edwin Hodge,
Perdita Weeks, Théo Cholbi, Marion
Lambert, Ali Marhyar, Cosme Castro

PLUSY A MÍNUSY:
+ atmosféra
+ netradičné
spojenie žánrov
+ spievajúca sekta
- miestami chaotický
scenár
- slabá psychológia
vedľajších postáv
- málo strašidelné

Postava Scarlett je miestami príliš
„ukecaná", čím je občas otravná, no jej
akčným správaním si vás vo filme získa.
Niekedy som mal pochybnosti, či by v takej
panike a v takom stiesnenom priestore
hlavná postava dokázala nájsť z každej
situácie cestu von.
Vedľajšie postavy ničím nevynikali a
doslova plnili funkciu vedľajších postáv,
boli apatické a na niektoré podnety
vo filme reagovali neadekvátne. Navyše,
ich charaktery boli plytké a nedokážete sa
s nimi stotožniť. Zaujímavá bola scéna,
v ktorej sa vytvorila v katakombách
tlaková bublina, tvoriaca dojem, že skupina
smeruje stále hlbšie a hlbšie. Úplne ma to
vrazilo do sedačky a mal som zimomriavky
po celom tele.

HODNOTENIE:

65%

Pod zemou

Found footage našiel lovcov pokladov
John Erick Dowdle sa pustil
do ďalšieho found footage projektu.
Po mrazivom Poughkeepsie Tapes (2007),
remaku Karanténa (2008) a atmosférickom
Diabol (2010) prichádza „klaustrofobická“
výprava za Kameňom mudrcov, ktorý sa
nachádza v parížskych katakombách.
Vzhľadom na to, že predchádzajúce filmy
Johna Ericka Dowdla mali pomerne úspech,
medzi hororovými nadšencami sa menej
nedalo čakať ani od projektu Pod zemou.
Mnohým sa môže zdať, že subžáner
found footage stratil svoj lesk, čo je
do určitej miery pravda. Ale práve to, že
podobných projektov je už vo filmovom
priemysle veľa, núti scenáristov písať
kreatívne príbehy, ktoré sa snažia
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prekvapiť. Niekedy príbeh, ktorý sa snaží
byť kreatívny a nápaditý, stráca to, čo by
dobrý horor mal obsahovať. Pod zemou je
však film, ktorý má podľa môjho názoru
výbornú atmosféru, ale scenár je slabší a
zbytočne sa snaží byť nasilu inteligentný.
Postarali sa oň bratia Drew Dowdle a
John Erick Dowdle. Filmu však chýba
strašidelnosť, pretože je skôr znepokojivý
ako strašidelný. Zo scenára som mal
pocit, ako keby sa strácal vo vlastnom
labyrinte prílišnej komplikovanosti. Príbehu
nechýbalo ani klišé charakteristické skoro
pre každý found footage film: stratenie sa,
zlé rozhodnutia, tvrdohlavosť, hádky.
Príbeh sleduje mladú archeologičku a
symbologičku Scarlett Marlowe, ktorú si

zahrala Perdita Weeks. Celý svoj život
hľadá Kameň mudrcov, ktorý vytvoril
Nicolas Flamel. Kameň mudrcov je
legendárny artefakt. Legenda hovorí, že
Kameň dokáže premeniť kov na zlato a
darovať večný život. Scarlettin otec sa
z prenasledovania tohoto artefaktu zbláznil
a spáchal samovraždu. Toto vedie hlavú
postavu Scarlett do extrémnych činov,
ktorými chce dokázať, že jej otec nebol
blázon.

Čo sa týka zvuku, bol spracovaný výborne.
Tajomné, strašidelné alebo nevysvetliteľné
zvuky boli tam, kde mali byť a dodávali
filmu nepríjemnú a mysterióznu atmosféru. Zaujímavou vložkou vo filme bola
sekta, ktorá spievala démonickú skladbu
nesúcu sa cez katakomby.

Film vás okamžite vtiahne do deja a
počas 90-tich minút sa nudiť nebudete.
Tým, že sa príbeh odohráva v skutočnom
svete a podáva divákovi príbeh alchymistu,
vytvára slušné napätie a mystériu. Temné
zvuky, putovanie v katakombách, hádanky,
pasce, to je to, čo by ste od poriadneho
labyrintu očakávali, a taktiež to dostanete.
Snaha vytvoriť originálny scenár a
originálne prvky vo filme občas vyvolávajú
pocit chaosu, ktorý znižuje vierohodnosť,
ale film to kompenzuje svojím prostredím
a atmosférou. Varujem ľudí, ktorí majú
klaustrofóbiu, určite to nebude film pre vás.
Ostatní, ak máte v obľube atmosférické
horory, históriu a hľadanie magických
artefaktov, určite snímku odporúčam, no
nečakajte nič prevratné.

„Pod zemou je mysteriózna a
atmosférická výprava, ktorá vás
zavedie do pekelných katakomb,
no zabúda na strašidelné prvky."
			Adrián Líška

Scarlett verí, že Kameň mudrcov je skrytý
v katakombách Paríža. Na pomoc si zavolá
dokumentaristu Benjiho (Edwin Hodge),
aby jej výpravu zdokumentoval. Pomoc tiež
hľadá u kamaráta Georga (Ben Feldman).
Jediné, čo im chýba, sú experti, ktorí by ich
po katakombách previedli. Zakrátko zoženú
posádku, ktorú tvorí Papilion (François
Civil), Souxie (Marion Lambert) a Zed (Ali
Marhyar).
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Súťaž s portálom

RECenZIA Nejhledanější muž kino

Základné info:
A most wanted man,
Velká Británie/USA/Německo,
2014, 121 min
Režie: Anton Corbijn
Předloha: John le Carré (kniha)
Scénář: Andrew Bovell
Kamera: Benoît Delhomme
Hudba: Herbert Grönemeyer
Hrají: Rachel McAdams, Philip
Seymour Hoffman, Willem Dafoe,
Robin Wright, Daniel Brühl, Nina Hoss,
Martin Wuttke, Mehdi Dehbi, Kostja
Ullmann, Grigorij Dobrygin, Rainer Bock,
Charlotte Schwab, Derya Alabora

skvělými hereckými výkony, které zde
celé osazenstvo podává s dokonalým
Hoffmanem v čele.

PLUSY A MÍNUSY:
+ atmosféra
+ herecké výkony
+ hudba
+ scénář
+ kamera

Nejhledanější muž však není filmem
pro každého. Jedná se totiž o pomalu
plynoucí špionážní thriller, který postupně,
kousek po kousku, buduje atmosféru a
dodává v dané chvíli jen ono minimum,
které je potřebné pro udržení kontaktu
s divákem a zabraňuje mu se začít
nudit. Poměrně velkorysá stopáž se sice
kousek za půlí filmu zdá trochu natažená,
ovšem pro vybudování atmosféry je
pravděpodobně nezbytná. A s přihlédnutím
k silně napínavému a překvapivě
adrenalinovému závěru i v celkovém
hledisku dostatečně vyvážená.

- dĺžka

HODNOTENIE:

80%

Nejhledanější muž
Mezi žraloky a špióny

Špionážní thriller Nejhledanější
muž na motivy knihy osvědčeného
autora Johna le Carrého, autora knižní
předlohy například také k filmu Jeden musí
z kola ven, je dalším režijním počinem
osobitého režiséra Antona Corbijna.
Jedná se také o jeden z posledních
filmů nedávno zesnulého herce Phillipa
Seymoura Hoffmana. Obě tyto věci by
samy o sobě sice už mohly být důvodem,
proč tuto novinku navštívit, avšak ten
nejdůležitější důvod leží trochu někde
jinde. Nejhledanější muž je totiž jedním
z nejlépe natočených špionážních snímků
posledních let, a proto by vám rozhodně
neměl uniknout.
Celá partie se přitom rozehrává
překvapivě opatrně. Corbijn v podstatě
nemá kam spěchat, a tak pečlivě umisťuje
postavy v rámci politického spektra filmu,
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zatímco buduje pěkně od základů prostor
pro hlavní příběhovou linku. Díky tomu se
postupně dostáváme ke všem hlavním
hráčům, na jejichž jednání ve výsledku stojí
úspěch celé protiteroristické operace, která
je jádrem tohoto filmu.
Už od prvních momentů je samozřejmě
jasné, na kom celá tahle hra stojí, a to
na hlavním hrdinovi Güntheru
Bachmannovi v podání právě Philipa
Seymoura Hoffmana. Ten celou operaci
na polapení mecenáše radikálních
islámských teroristů pojímá jako možnost
jak začít znovu poté, co jej v minulosti
americká CIA zradila, což stálo život jeho
bývalý tým agentů a informátorů. Jeho
současná opatrnost se tak prolíná
do hlavního příběhu, kde podtrhuje vratkost
vztahů nejen mezi oficiálními složkami a
špióny, ale také mezi špiony samotnými.
Tyto vztahové a politické čachry zde hrají
důležitou roli a jsou navíc ještě umocněny

Nejsou to však jen herci a skvěle
vystavěný scénář, ale i výtečné řemeslné
zpracování, opírající se o silný hudební
podkres Herberta Grönemeyera a parádní
kameru Benoîta Delhommeho, které
dodává téhle napínavé pecce potřebnou
podporu, aby se vyšvihla nad konkurenci
a dodala divákovi nezaměnitelný zážitek.
Je zkrátka vidět, že Anton Corbijn má
pro podobné látky cit a na audiovizuální
podobě snímku to je setsakramentsky
vidět.
Pokud jsou tak pomalu vrstvené
špionážní thrillery vaší parketou, nebo
jen chcete vidět další herecký koncert
z prostředí výzvědných služeb a protiteroristických jednotek, tenhle snímek
je rozhodně pro vás. Chytrá, napínavá a
silně atmosférická podívaná, nabízející
vše, co by snímek podobného ražení měl
obsahovat. A také něco navíc. To vše
v audiovizuálně vyladěném podání, které
nezůstává konkurenci nic dlužno.

„Nejhledanější muž je pomalým a
pečlivě vybudovaným špionážním
thrillerem, který osloví nejen
skvělým zpracováním a výtečnými
hereckými výkony.”
			Lukáš Plaček

 Objavte skutočný význam slova strach v
Alien: Isolation, hororovej hre postavenej do
atmosféry neustáleho strachu a smrteľného
nebezpečenstva. Pätnásť rokov po udalostiach
z Alien, dcéra Ellen Ripley - Amanda vstupuje do
zúfalého boja o prežitie, na misii za objavením
pravdy stojacej za zmiznutím jej matky.
 Ako Amanda budete prechádzať neustále viac
kolísajúcim svetom, kde budete konfrontovaní z
každej strany panikáriacim, zúfalým obyvateľstvom
a nepredvídateľnými a nemilosrdnými Alienmi.
 Slabí a nepripravení musíte zbierať zdroje, improvizovať
riešenia a použiť svoj dôvtip, nie len aby ste uspeli na
svojej misii, ale jednoducho aby ste dokázali ostať nažive.
 Prekonajte neustále smrteľné nebezpečenstvo
Prežite neustály strach, kde skutočne dynamický a reagujúci Alieni
využívajú svoje zmysly, aby Vás ulovili a reagujú na každý Váš pohyb.
 Improvizujte aby ste prežili
Hackujte systémy, zbierajte základné zdroje a vytvárajte veci, vďaka ktorým
sa dokážete popasovať s každou situáciou. Vyhnete sa svojim
nepriateľom, odlákate ich, alebo sa im postavíte tvárou v tvár?
 Preskúmajte svet záhad a zrád
Ocitnite sa v prepracovanom Sevastopole, vo vyradenej obchodnej stanici
na okraji vesmíru. Stretnete množstvo rozličných obyvateľov
vo svete zjazvenom strachom a nedôverou.

Súťažte na www.gamesite.sk

RECenZIA Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil kino

Základné info:

Sin City : A dame to kill for, USA, 2014,
103 min

Režie: Robert Rodriguez, Frank Miller
Předloha: Frank Miller (komiks)
Scénář: Frank Miller
Kamera: Robert Rodriguez
Hudba: Robert Rodriguez, Carl Thiel
Hrají: Mickey Rourke, Rosario Dawson, Eva
Green, Jessica Alba, Jamie Chung, Jaime
King, Dennis Haysbert, Alexa Vega, Joseph
Gordon-Levitt, Josh Brolin, Ray Liotta, Juno
Temple, Jeremy Piven, Christopher Meloni,
Bruce Willis, Stacy Keach, Julia Garner

PLUSY A MÍNUSY:
+ některé
stylizované
sekvence
+ hudba
- dialogy
- stylizace
- příběh
- některé herecké
výkony

upraveným obličejem Brolina, nedávají
navazující dialogy moc smysl. Pokud tedy
nejste osmileté dítě, které zmate trochu
jiná čupřina na Brolinově hlavě.

HODNOTENIE:

55%

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil
Nevstoupíš dvakrát do stejného Sin City
Když se před devíti lety Robert
Rodriguez a Frank Miller rozhodli
dotlačit na filmové plátno komiksovou
klasiku Sin City v originálním zpracování,
byl z toho docela poprask. Audiovizuálně
působivá adaptace zanechala sice
mezi některými diváky rozpačité dojmy,
avšak své místo si v srdcích filmových
fanoušků bezesporu našla. O pokračování
se začalo mluvit poměrně záhy, a nyní je
konečně tu. Jak tedy druhá výprava
do města hříchu dopadla?
Vracet se k látce po devíti letech je
docela riskantní počin. To, co totiž mohlo
tehdy letět, už dnes může být celkem
pasé. Ostatně i ono osobité zpracování,
na kterém první Sin City – Město hříchu
stavělo, se ukázalo jako poněkud vyčpělé
už o tři roky později, když, ve zpracování
Sin City ne nepodobném, nechal Frank
Miller pobíhat Gabriela Machta po městě

98 | Generation

ve filmu Spirit. Ono pokračování populární
komiksovky je ale přeci jen něco jiného než
snaha vzkřísit další komiks na podobném
základu. Filmy ale dělí dlouhých devět let a
to je ve filmovém světě příliš dlouhá doba.
A u komiksových filmů obzvláště.
Velkým pozitivem prvního snímku
byl fakt, že se jednalo o něco nesmírně
neokoukaného a na svoji dobu tato
komiksová adaptace nabízela relativně
hvězdné obsazení. A tak, i když druhý díl
přichází s něčím podobným a skomírající
star-power některých hereckých
představitelů se snaží nahradit čerstvou
krví, napodruhé by měl film přijít s něčím
novým, čím osloví dnes již o něco více
rozmlsaného filmového diváka. A přesně
to je ten hlavní bod, kde Sin City: Ženská,
pro kterou bych vraždil zklamává na plné
čáře. Čekáte-li totiž něco odlišného než
druhou várku víceméně toho samého,

co nabídla jednička, ale v poněkud méně
„fresh" balení, budete z kina odcházet
v rozpacích.
Miller a Rodriguez se napodruhé
s ničím nepářou a do města hříchu se
vrací ve stejném stylu, v jakém jej
před lety opouštěli. Jediným rozdílem je,
že se příběhy tvořící pokračování vzájemně
proplétají s těmi z minula, a díky tomu
je toto pokračování zároveň prequelem,
sequelem a sidequelem. Tenhle fakt by
nicméně moc nevadil, kdyby celá struktura
dávala větší smysl, a diváci tak neopouštěli
sál zmatení, co že to tam vlastně bylo.
Krásně je to vidět na postavě Dwighta,
kterého v původním filmu hrál Clive Owen
a zde jej má na starosti Josh Brolin, což
akcentuje změnu obličeje, která proběhla
u postavy i v komiksové předloze.
Vzhledem k tomu, že se v tomto díle
Dwight objevuje i po operaci s lehce

Ona zmatečnost je ale pro nový díl této
komiksové adaptace poměrně příznačná.
Tvůrci jako by totiž nevěděli, co vlastně
chtějí točit. Na jedné straně totiž máme
návrat do přesně toho samého, co
posledně, a to včetně nejmenších detailů.
Jenže ona důslednost v tomto snažení
prodat materiál stejně, jako by se časem
vytrácela. Z vizuálně specifické podívané
se tak místy stává jen digitálně silně
podpořený černobílý film s občasným
vizuálním fetišem v barevném kontrastu
či digitálním zaobalováním mužské, a
především ženské sexuality. Ona snaha
zachránit tu jedinečnost, která z jedničky
dělala až kultovní záležitost, působí pak
jako sebestředná snaha ukázat, že na to
filmaři pořád mají. Předtím byla ale pointa
někde trochu jinde.

ztrácí v sebestředných snahách o to
zaujmout a šokovat. Napodruhé to
zkrátka nevyšlo, a i když bude tato
výrazně nastavovaná kaše některým
z vás přesně po chuti, většina stejně
raději sáhne po prvním díle. Alespoň
tedy já nemám důvod, proč si tuto
podívanou ještě někdy zopakovat. A to
i přes zvýšený počet tanečků Jessicy
Alby a téměř všudypřítomnou nahotu
Evy Green. Tato dvě lákadla totiž kvalitní
filmařinu zkrátka nesuplují, ať už si
Miller s Rodriguezem myslí, co chtějí.

„Druhá výprava do města hříchu
se snaží nabídnout více toho
samého, nicméně po cestě
zapomíná, kde bylo kouzlo
jedničky. Dlouholetá odmlka
tomu navíc rozhodně
nepomohla."

			Lukáš Plaček

Audiovizuálně je to tak ve své podstatě
krok zpět, kdy je veškeré nové a nápadité
využití komiksové předlohy do vizuální
skladby záběru vyrovnáno naopak příliš
častým úkrokem směrem k béčkové
obyčejnosti podpořené přepálenými
digitálními triky. Hudebně to také kdovíjak
objevné není, ale zde bych v tom problém
až tolik neviděl.
Druhé Sin City je zkrátka zklamání.
Devítiletá pauza mezi díly je na autorském
rukopisu režisérské dvojice jasně znát
a tam, kde dříve působila svéráznost a
nápaditost jako surová lekce osobitého
zpracování, zde se spíš snaha vyrovnat
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RECenZIA

mafiánsky princ

RECenZIA

booksite.sk

Základné info:

je fikcia, Mafiánsky princ je biografia, teda
literatúra faktu. Preto dielo bude menej
napínavé či nečakané, viac orientované
na konkrétne udalosti a existujúce osoby.
Z počtu postáv sa vám môže zakrútiť
hlava a často si môžete pripadať stratene,
kto je vlastne kto. Automaticky to však
neznamená, že je kniha horšia alebo
dokonca nudná. V Mafiánskom princovi sa
taktiež objavujú pútavé pasáže, v ktorých
začne byť dosť horúco.

Mafiánsky princ, 2014
Vydavateľ: Ikar
Rok Vydania: 2014
Žáner: Literat[ra faktu
Na recenziu poskytol: www.bux.sk

PLUSY A MÍNUSY:
+ autentickosť
mafiánskeho
prostredia
+ charaktery Scarfa
a Leonettiho
+ mafiánske hlášky
+ príbeh „zlého
chlapca“
+ fotografická
príloha

K tomu treba pripočítať mafiánske
praktiky s drastickými podrobnosťami,
nevhodné pre jemné uši a citlivé žalúdky.
Naozajstní drsní chlapíci, ktorí sa nehrali na
kovbojov, oni nimi skutočne boli. Schopní
všetkého, a zároveň do krvi verní La Cosa
Nostre. Teda takmer. Bez toho „takmer“
by totiž nevznikla kniha Mafiánsky princ.

- veľa postáv
- viacnásobný
úvod, opakovanie

HODNOTENIE:

80%
Mafiánsky princ

Porušenie omertà

Po knihách z mafiánskeho prostredia
od Phillipa Carla (Mafiánsky
hrobár, Gaspipe, Mraziar) či
novinkách z tohto roku Sicílsky kmotor
a Klub U Sinatru prináša vydavateľstvo
Ikar ďalšiu novinku mafiánskeho
zamerania. Tentoraz nás uvedie do
podsvetia filadelfsko-atlantského
klanu a do praktík La Cosa Nostry.
Možno sa čudujete, že na obálke knihy
figurujú tri mená na mieste autorstva. Ide
o nezvyklú kombináciu autorov – bývalého
zástupcu bosa a dvoch novinárov. Rozbitý
začiatok si všimne aj menej pozorný
čitateľ, pretože vo viacnásobnom úvode sa
opakuje to isté. A teda, že Philip Leonetti
bol druhý najmocnejší muž v mafiánskom
klane filadelfskej vetvy a spolu so strýkom
Nickym Scarfom, vtedajším bosom, mali
pod palcom Atlantic City. Toto sa v rôznych
obmenách
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zopakuje. No keď sa cez túto časť
prelúskate, začína byť knižka viac zohratá.
Čitateľ sa zoznamuje najprv s históriou
filadelfského klanu, zameranú hlavne
na strýka Philipa Leonettiho, Nicholasa
Scarfa. Postupne začína vstupovať do
deja aj sám Philip Leonetti, najprv ako
dychtivý chlapec, bažiaci po informáciách
o La Cosa Nostre. Jeho strýko čoraz viac
zasväcuje mladého Philipa do záležitostí
mafie, až sa sám stane jej súčasťou...
V knihe udrú do očí dva odlišné
druhy písma, ktoré sú prítomné vo
všetkých úsekoch. Kurzíva značí prepis
výpovede Philipa Leonettiho, kým obyčajné
písmo znamená vstup novinárov, ktorí
pomáhajú vyrozprávať Leonettiho
príbeh. Práve Leonettiho rozprávanie
čitateľa zaujme najviac kvôli jeho napätej
atmosfére. Novinárske state objasňujú
niektoré skutočnosti, bez ktorých by
rozprávanie nemalo ucelenejšiu štruktúru.
Táto kniha žiadny Krstný otec (1969) nie
je a ani ním nemôže byť. V prvom rade
nemôžeme porovnávať dva odlišné žánre.
Kým svetoznámy román od Maria Puza
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PLUSY A MÍNUSY:
+ akčný koniec
+ téma

- nudný začiatok
- niekedy nudné
opisy a pasáže

Samotné dielo je rozdelené na tri
časti, ktorých názvy evokujú divadelné
predstavenie (Prvé, Druhé a Tretie
dejstvo). Prvé dejstvo predstavuje
postup Nickyho „Krpca“ Scarfa v podsvetí
a vražedné premiéry jeho synovca,
Leonettiho, prezývaného „Magor Phil“.
Spoločne preskáču cez obvinenia polície
v súdnom procese aj krízové obdobie
La Cosa Nostry, a Leonetti sa stáva
bone fide, čiže právoplatným členom
zločineckej organizácie. Z obyčajného
pešiaka to dotiahne až na zástupcu bosa.
Nič však nie je zadarmo a aj víťazstvo
môže mať horkú príchuť (krvi).
HODNOTENIE:

Prvý dôležitý zlom nastáva, keď „Krpca“
Scarfa odsúdia na pár rokov a „Magor Phil“
sa ocitne bez jeho cholerického sekírovania.
Môže konečne slobodne myslieť a sám
sa rozhodovať. Prestáva byť strýkovým
robotickým otrokom a uvedomuje si
existenciu aj iného života ako toho
mafiánskeho.

Ako z nudnej témy spraviť trhák

Preto keď strýka prepustia z väzenia,
ťažko si zvyká na zabehané koľaje.
Scarfovi evidentne pozícia bosa stúpla do
hlavy a myslí si, že môže všetko. Nastáva
porušovanie pravidiel a Leonettimu sa to
pozdáva čoraz menej. Cosa Nostra čiže
naša vec sa mení na Scarfovu, jeho vec.

Možno vás upútal samotný
názov knihy. Znie veľmi akčne
a dospelo. Nehovoriac ešte
o Útulku Spasiteľov, Spasiteľoch
samotných a o Obesenom Spasiteľovi,
ktorý bol akýmsi patrónom celej tejto
machinácie. Spásy sa tu veru nedočkáte.

Mafiánska problematika je medzi
čitateľmi čoraz populárnejšia. Možno by
nebolo neprimerané dať šancu knihám aj
z tejto oblasti, keďže dlhoprsté rozpätie
mafie neobišlo ani strednú Európu.

Hlavným hrdinom je Cale, paradoxne len
štrnásť/pätnásťročný chlapec, hoci by sme
podľa názvu čakali už dospelého muža.

Kristína Gabrišová
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S jeho dvomi priateľmi Kleistom a Henrim
žijú v kláštore, kde ich priviedli ako malých
chlapcov, nepamätajú si však ako a
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prečo. Vládne tu veľmi prísna výchova.
Za porušenie pravidiel čaká previnilca
fyzický trest, ktorý sa kľudne môže
skončiť smrťou. No to už spasiteľov,
mentorov chovancov, netrápi...
Príbeh sa začína možno trochu nudným,
no zároveň fascinujúcim opisom kláštora.
Cala má na starosti spasiteľ Bosco, ktorý
vie, že chlapec je výnimočný, pretože
necíti strach a vie predpovedať pohyby
súpera o sekundu skôr, ako ich vykoná.
Chlapci prechádzajú od menších šibalstiev
(kradnutiu jedla pánov, keďže chovanci
dostávajú len nestráviteľné zvyšky)
k väčším, až nakoniec utekajú z kláštora.
So sebou berú dievča Ribu, ktoré zachránili
spod rúk jedného zo spasiteľov. Len
náhodou zistili, že vedľa ich kláštora je ešte
jeden, kde vychovávajú mladé dievčatá.
No dve „vyvolené“ idú pod nôž spasiteľov,
a preto chlapci berú zachránenú Ribu so
sebou a utekajú čo najďalej, lebo veľmi
dobre vedia, že keby ich chytili, v kláštore
výstrahou pre ostatných by bola ich smrť.
Počas cesty sa ale chtiac-nechtiac ocitajú
v meste Memphis. Tu sa Cale zamiluje
do kráľovej dcéry, Arbell Labutej Šije.
Arbell však vidí v Calovi len chladného
zabijaka, i keď ju vyslobodil zo spárov
spasiteľov. Rozumieme, že sú postavy
vystavené krutým podmienkam, ktoré
ich prinútili chovať sa dospelejšie. Títo
pätnásťroční dorastenci sa však správajú aj
rozprávajú ako dospelí po celý čas, dokonca
si uvedomujú chyby svojho konania.
Toto sa nám zdalo trochu neuveriteľné,
a preto mohol autor postavám pridať
aspoň trochu „detskejšieho“ rozmýšľania.
Dejom, odohrávajúcim sa na pozadí je
neustále zúriaca vojna medzi spasiteľmi
a neveriacimi. Viera spasiteľov je ako inak
iba jediná a tá pravá. Ostatní sú zatratení
a treba ich zlikvidovať. Táto paralela
sa dá pekne preniesť na naše dnešné
náboženstvá a ich fanatických „spasiteľov“.
Nudnejší začiatok vystrieda akčnejší
a zaujímavejší koniec, kde autor konečne
využil svoj rozprávačský a veľmi pútavý
talent. Síce sa niektoré opisy a scény zdajú
byť zdĺhavé a zbytočné, sú potrebné na
pochopenie celého príbehu. Taktiež sa
až na konci dozvedáme, že Cale je Ľavá
ruka Boha Anjel smrti, no nedozvedáme
sa prečo, čo zaručene prinúti čitateľa
prečítať si aj ďalšie diely tejto trilógie.
Monika Záborská
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