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Freeware měsíce: PC

Hudební přehrávač

 Ashampoo WinOptimizer Free 1.0.0 
Při neustálých instalacích nových progra-
mů, surfování po internetu i  používání 
běžných aplikací se generuje velké množ-
ství zbytečných dat i nepotřebných zázna-
mů v  registru Windows. V  důsledku při-
cházíte nejen o cenné místo na disku počí-
tače, ale mohou se také začít vyskytovat 
problémy s výkonem a stabilitou operač-
ního systému.

Kromě mnoha variant placeného soft-
waru jsou na internetu k dispozici i čisti-
cí a  optimalizační nástroje použitelné 
zdarma, jako je známý CCleaner nebo 
právě Ashampoo WinOptimizer Free s ce-
lou řadou užitečných funkcí a nástrojů.

Ihned po instalaci programu Ashampoo 
WinOptimizer Free můžete využít funkci 
pro celkovou kontrolu počítače na výskyt 
zbytečných dat a  různých pozůstatků, 
chyb v  registru nebo neoptimálních na-
stavení. Tyto problémy pak lze vyřešit 
jedním kliknutím myší.

K dispozici máte samozřejmě i jednot-
livé moduly – například pro vyčištění dis-
ku a  registru, odstranění pozůstatků po 
surfování na internetu, zrychlení startu 
počítače nebo třeba defragmentaci dat. 
Vhod přijdou také nástroje na obnovu 
smazaných souborů, nebo naopak na je-

jich spolehlivou likvidaci opakovaným 
přepsáním. Ve výčtu funkcí programu 
Ashampoo WinOptimizer Free bychom 
mohli pokračovat ještě dlouho, sami si jej 
však můžete snadno vyzkoušet.

TIP 1 Ashampoo WinOptimizer Free au-
tomaticky zálohuje důležité změny v re-
gistru a nastavení počítače, abyste mohli 
vše snadno vrátit do původního stavu. 
Najdete je pod nabídkou »Backups«.
TIP 2 Kontrolu a vyčištění jedním kliknu-
tím myší nemusíte vždy spouštět přímo 
z  programu Ashampoo WinOptimizer 
Free – příslušného zástupce najdete i na 
pracovní ploše Windows.

Vzpruha pro vaše Windows

Operační systém: Win XP/Vista/7/8
Jazyk: čeština

Tvorba rodokmenu

Operační systém: Win XP/Vista/7/8
Jazyk: čeština

Operační systém: Win XP/Vista/7/8
Jazyk: angličtina

Operační systém: Win XP/Vista/7/8
Jazyk: angličtina, němčina, slovenština

 Labography 6 
Bezplatně použitelný grafický program 
Labography vhodným způsobem kombi-
nuje nástroje na klasické úpravy digitál-
ních fotografií (bitmapové grafiky) s vek-
torovou grafikou. Vedle individuálních 
úprav fotek v něm proto můžete vytvářet 
i celá fotoalba, kalendáře a další výstupy.
TIP Domovská stránka programu na adrese 
axpha.com je sice pouze ve francouzštině, 
přesto můžete využít alespoň videonávody 
a ukázky ze sekce »Démo & Tuto«.

Grafický editor
 Gaia Family Tree 1.2.4 
Program Gaia Family Tree nabízí přehled-
né nástroje na vytvoření rodokmenu vaší 
rodiny, doplněného nejen informacemi 
o  jednotlivých příbuzných, ale také foto-
grafiemi a  videozáběry. K  dispozici jsou 
různé způsoby zobrazení rodokmenu 
a bohaté možnosti přizpůsobení.
TIP Výsledky svého genealogického výzku-
mu můžete prezentovat nejen na webu, 
ale také ve formě PDF či HTML výstupů 
a sdílet je s ostatními členy vaší rodiny.

 AIMP 3.51 
Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje 
hudební přehrávač Winamp, vyzkoušejte 
jeho alternativu od ruských programátorů. 
AIMP podporuje všechny běžné formáty 
hudby, včetně přehrávání internetových st-
reamů, vestavěný editor tagů vám navíc 
pomůže uspořádat vaši hudební sbírku.
TIP Na domovské stránce programu aimp.ru 
najdete v sekci »Addons« řadu užitečných 
rozšíření, skinů a plug-in modulů pro další 
doplnění funkcí přehrávače.
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 SystemRescueCd 3.7.1 
Sada nástrojů na opravu nefunkčního po-
čítače a záchranu dat se s novou verzí do-
čkala drobných vylepšení. Vytvořit si mů-
žete jak záchranný USB flash disk, tak i CD/
DVD. Základem je Linux a sada nástrojů na 
práci s pevnými disky a jejich oddíly.
sysresccd.org

 Calligra Suite 2.7.2 
Calligra je zajímavá alternativa open-source 
kancelářských balíků, která kromě standard-
ních aplikací pro práci s textovými soubory, 
tabulkami a prezentacemi nabízí i pokročilé 
nástroje na práci s grafikou. Přehledné uži-
vatelské rozhraní bohužel není v češtině.
calligra.org

 Format Factory 3.1.1 
V  nové verzi oblíbeného nástroje na kon-
verzi obrovského množství multimediál-
ních formátů se kromě oprav chybiček do-
čkáte také vylepšených profilů automatic-
ké konverze videa a  úpravy uživatelského 
rozhraní směrem k designu Windows 8.
pcfreetime.com

Čerstvé aktualizace

Linux pro začátečníky Prohlížeč PDF

Operační systém: Linux
Jazyk: angličtina

Operační systém: Win XP/Vista/7/8
Jazyk: angličtina, němčina

Operační systém: Win XP/Vista/7/8 
Jazyk: angličtina

 ChanSort 2013-08-21 
Majitelé nových televizí s automatickým 
laděním kanálů se často potýkají s  opti-
málním uspořádáním televizních stanic. 
Správa většího množství televizních ka-
nálů prostřednictvím dálkového ovlada-
če je zdlouhavá, proto se vám vyplatí vy-
zkoušet aplikaci ChanSort, která vám po-
může poskládat programy v počítači.
TIP Aktuálně jsou v  programu ChanSort 
podporovány vybrané modely televizí 
LG, Samsung a Toshiba. V počítači musíte 
mít instalovaný .NET Framework či vyšší.

 Multi Commander 3.2.1 
Správci souborů se dvěma nezávislými pa-
nely se mezi uživateli těší stále velké oblibě. 
Jedním z nich je i Multi Commander, dobře 
ovladatelný souborový manažer pro běž-
nou práci se soubory a složkami, vybavený 
funkcemi pro hromadné přejmenovávání, 
vyhledávání duplicit nebo kompresi dat.
TIP Souborový manažer Multi Comman-
der je k dispozici ve verzích pro 32- i 64bi-
tové varianty operačního systému Win-
dows, zvolte si tedy správnou verzi podle 
vaší edice OS.

Správa TV kanálů Souborový manažer

Operační systém: Win XP/Vista/7/8
Jazyk: angličtina, němčina

Operační systém: Win XP/Vista/7/8
Jazyk: čeština

 Zorin OS Core 7.0 
Linuxových distribucí existuje dlouhá řa-
da – pro začínající i  náročné uživatele. 
Mezi nejsnadněji použitelné linuxové 
operační systémy patří Zorin OS Core, 
který uživatelům nabídne běžné nástro-
je, jako je prohlížeč Chrome, GIMP nebo 
kancelářský balík LibreOffice.
TIP Na Chip DVD najdete ISO obraz operač-
ního systému Zorin OS Core. Bez jakéhokoli 
zásahu do vašeho počítače si jej můžete vy-
zkoušet například ve virtuálním stroji.

 Perfect PDF Reader 8 
Užitečná náhrada klasického prohlížeče PDF 
souborů Adobe Reader nabídne především 
funkce pro komentování obsahu PDF doku-
mentů nebo nástroj na jejich převod do tex-
tových souborů. Prostředí programu je tro-
chu přehlednější než u  jiné oblíbené alter-
nativy – programu PDF-XChange Viewer.
TIP Pokud používáte Windows 8 nebo RT 
na počítači s dotykovou obrazovkou, najde-
te šikovný prohlížeč PDF souborů pro Mo-
dern UI mezi aplikacemi ve Windows Store.

 WizTree 1.06 
I pevné disky s kapacitou v řádu terabajtů se 
velmi rychle zanesou obrovským množ-
stvím dat. Abyste odhalili největší konzu-
menty prostoru ve vašem počítači, můžete 
zkusit jednoduchou aplikaci WizTree. Snad-
no odhalíte nejvíce zaplněné složky, stejně 
jako jednotlivé největší soubory.
TIP Analytický program WizTree si v aktuál-
ní verzi poradí pouze s pevnými disky, které 
jsou naformátovány souborovým systé-
mem NTFS. Mohou však být i externí.

Analýza disků
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Alternativa Chromecast Práce se soubory Ovládací panel

Operační systém: Android
Jazyk: angličtina

Operační systém: W8
Jazyk: čeština

Operační systém: Android
Jazyk: angličtina

 Appsi sidebar 
Především na tabletech s  operačním sys-
témem Android se vám může hodit apli-
kace Appsi sidebar, která vytvoří postran-
ní panel se zástupci běžných aplikací 
i  funkcí operačního systému, který bude 
dostupný z každé spuštěné aplikace. Appsi 
sidebar si můžete všestranně nastavit, aby 
vám jeho funkce maximálně vyhovovaly. 
TIP Zdarma použitelná je pouze základní 
verze aplikace Appsi sidebar, za několik de-
setikorun si však můžete dokoupit rozšíření, 
která vám zpřístupní další užitečné funkce.

 Repix 
Různých aplikací pro úpravy fotek ve 
smartphonech a tabletech existuje dlou-
há řada, počínaje oblíbeným Instagra-
mem. Zajímavou výjimkou je však bez-
platně použitelná aplikace Repix od fin-
ských vývojářů, určená pro zařízení 
s operačními systémy iOS a Android. Na 
rozdíl od nástrojů na jednoduchou korek-
ci expozice, úpravu barev či jiná drobná 
vylepšení se Repix specializuje na skuteč-
ně kreativní práci s  pořízenými záběry. 
K tomu vám dává k dispozici na tři desít-
ky různých kreslicích nástrojů a necelou 
dvacítku filtrů a rámečků. Samozřejmě se 
přitom nemusíte obejít ani bez běžných 
funkcí pro ořezávání či otáčení fotek 
a korekci jejich jasu, kontrastu či barev.

Nástroje aplikace Repix lze libovolně 
kombinovat a  nastavovat, včetně mož-

nosti vrátit provedené úpravy zpět. Kro-
mě klasického dotykového ovládání je 
podporováno i  použití ovládacích per 
a navíc i bezdotykové ovládání, které na-
bízí smartphone Samsung Galaxy S4.

Na facebookových stránkách aplikace 
Repix najdete mnoho zajímavých ukázek 
upravených snímků, kterými se můžete 
nechat inspirovat při vlastní tvorbě.

TIP 1 Základní verze aplikace Repix je 
k  dispozici zdarma, můžete si však do-
koupit další užitečné nástroje. Kompletní 
sadu funkcí získáte přibližně za 120 Kč, 
jednotlivé doplňky stojí od dvacetikoru-
ny výše.
TIP 2 Přímo z aplikace Repix můžete své 
upravené fotky vystavit na Facebook, In-
stagram, Twitter či Flickr nebo je odeslat 
e-mailem.

Kreativní fotoeditor

Operační systém: Android, iOS
Jazyk: angličtina

Freeware měsíce: smartphony a tablety

 CheapCast 
Google přišel se skvělou myšlenkou o pře-
nosu obsahu obrazovky zařízení s Androi-
dem do televize. Jelikož si Chromecast 
u  nás nekoupíte, zkuste jeho alternativu 
pro vzájemné propojení a  ovládání dvou 
zařízení, z nichž jedno je prostřednictvím 
HDMI připojeno k televizi.
TIP Obě zařízení využívající CheapCast 
musí být připojena ke stejné Wi-Fi síti. 
Chcete-li, aby se aplikace CheapCast spou-
štěla automaticky, označte v  nastavení 
předvolbu »Start CheapCast on boot«.

Průzkumník
Microsoft nenadělil základní výbavě ope-
račního systému Windows RT ani 8 aplikaci, 
která by v rozhraní Modern UI mohla pra-
covat se všemi soubory a složkami na disku 
počítače nebo v úložišti tabletu. Řešením je 
použití jednoduché aplikace Průzkumník, 
která nabídne běžné funkce jako kopírová-
ní, přesouvání, přejmenovávání atd.
TIP Často používané soubory či celé složky 
si můžete pomocí aplikace Průzkumník 
připnout na obrazovku Start, odkud k nim 
budete mít vždy rychlý přístup.
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Katastrální mapy Klient pro Instagram YouTube klient

Operační systém: W8
Jazyk: angličtina

Operační systém: W8
Jazyk: angličtina

 Floating Music Widget 
Také aplikace Floating Music Widget je 
vhodná především pro rozlehlejší obra-
zovky tabletů. Ty vám totiž poskytnou 
dostatečný prostor pro plovoucí okno 
s  ovládacími prvky přehrávače hudby. 
Kromě tlačítek přehrávače se v  plovou-
cím okně zobrazuje i  obrázek přehráva-
ného alba.
TIP Floating Music Widget nabízí různé 
způsoby zobrazení widgetu s ovladači hu-
debního přehrávače, proto není problém 
používat jej i  na menším displeji smart-
phonu.

Přehrávání hudby Ovládání PC tabletem

Operační systém: Android
Jazyk: angličtina

Operační systém: W8
Jazyk: angličtina

Operační systém: Android, iOS, W8
Jazyk: čeština

 iKatastr 
Šikovná aplikace iKatastr obsahuje nejen 
katastrální mapy celé České republiky, ale 
také dodatečné informace z  katastru ne-
movitostí. Kromě pohledu prostřednic-
tvím katastrálních map lze použít i  po-
hled letecký nebo geografický, respektive 
jejich různé kombinace.
TIP Aplikace iKatastr je dostupná pro 
všechny hlavní mobilní platformy, a  to 
pod stejným názvem, přestože mají vari-
anty pro iOS a  Android jiné autory než 
verze pro tablety s Windows 8.

 InstaPic 
Uživatelům tabletů s Windows 8 až done-
dávna chyběla skutečně funkční aplikace 
pro připojení k oblíbené službě Instagram. 
Nyní je k  dispozici InstaPic, alternativní 
klient, který umí fotky z Instagramu nejen 
prohlížet, ale také je, po různých „kreativ-
ních“ úpravách, na server nahrávat.
TIP Majitelé smartphonů a  tabletů s  iOS 
a Androidem mají samozřejmě velkou vý-
hodu v tom, že pro jejich operační systé-
my existuje oficiální klient Instagramu. 
Nemusí pátrat po alternativách.

 Hyper for YouTube 
Aplikace Hyper for YouTube zprostředku-
je majitelům tabletů a dotykových počíta-
čů s Windows 8 pohodlný přístup k obsa-
hu nejnavštěvovanějšího videoserveru. 
Samozřejmě nechybí funkce pro vyhledá-
vání obsahu, označování oblíbených videí 
nebo volbu kvality přehrávaných filmů.
TIP Také aplikace Hyper for YouTube vyu-
žívá šikovnou funkci Windows 8 pro připí-
nání obsahu do nabídky Start. Snadno si 
tedy můžete připnout dlaždice se svými 
oblíbenými videi nebo kanály.

 Yahoo! Počasí (iOS, Android) 
Aplikace zobrazující informace o  aktuál-
ních povětrnostních podmínkách a před-
pověď počasí potěší především stahová-
ním snímků míst, kde se právě nacházíte, 
ze serveru Flickr. Fotky jsou voleny tema-
ticky – podle počasí, denní doby či ročního 
období.
www.yahoo.com

 Nova Launcher (Android) 
Náhrada domovské obrazovky zařízení 
s  Androidem získala s  aktualizací nové 
možnosti nastavení widgetů, ovládacích 
prvků i  animací. K  dispozici máte téměř 
nevyčerpatelné možnosti vlastní konfigu-
race domovské obrazovky.
play.google.com

 Twitter (Windows 8) 
Nová verze oficiálního Twitter klienta pro 
Modern UI Windows 8 umožňuje spravo-
vat hned několik účtů v  této sociální síti 
současně. Své oblíbené uživatele Twitteru 
si můžete připnout do nabídky Start.
apps.microsoft.com

Čerstvé aktualizace

 PC Remote Windows 
Bezplatně použitelná aplikace PC Remote 
Windows vám umožní ovládat tabletem 
s Windows 8 váš domácí počítač, připoje-
ný ke stejné síti. Pro práci se vzdáleným 
strojem máte k dispozici i klávesnici a myš 
– ovládací prvky simulované dotykovou 
plochou tabletu. Na počítač je třeba insta-
lovat serverovou část aplikace. 
TIP PC Remote Windows nabízí speciální 
nástroje na ovládání různých aplikací – ať 
už multimediálního centra XBMC, Power-
Pointu, nebo třeba oblíbeného přehrávače 
VLC Player.


