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Freeware měsíce

 MediaCoder 0.8.18 
V programu MediaCoder rychle převede-
te prakticky jakýkoli mediální soubor do 
jiného formátu. Takto převedené soubo-
ry můžete navíc i  dále zpracovávat. Na-
příklad pod nabídkou »Funkce | Zpraco-
vání videa« lze několika kliknutími myší 
upravit jas, kontrast nebo saturaci videa.
TIP Instalátor vám nabídne instalaci ši-
kovné aplikace TuneUp Utilities 2013. Ta 
je však placená, takže ji raději zdvořile 
odmítněte.

Převody multimédií

 Freemium System Utilities 1.0 
Za nástroje na vyčištění počítače od růz-
ných zbytečností není třeba platit. Vedle 
výborného programu CCleaner existují 
i další aplikace s podobnou funkcí, použi-
telné zcela zdarma. Program Freemium 
System Utilities nabídne například vyčiš-
tění registru systému 
Windows od zbytečných 
a poškozených záznamů, 
vyhledání a  odstranění 
nepotřebných dat na 
pevném disku počítače 
nebo odstranění pozůs-
tatků po surfování na in-
ternetu. Další nástroje 
slouží k opravě nefunkč-
ních zástupců programů 
v nabídce Start a na pra-
covní ploše nebo k  od-

stranění potenciálně nebezpečných polo-
žek ze seznamu programů spouštěných 
společně se startem operačního systému. 
Zajímavá je jistě také funkce pro vyhledání 
a likvidaci špehovacího či jinak škodlivého 
softwaru. Jednotlivé nástroje programu 
můžete používat buďto samostatně, nebo 

hromadně – označením všech a kliknutím 
na »Scan For Issues«. Další možností je vy-
užití plánovače, který bude spouštět kont-
rolu a  opravu počítače v  nastavených in-
tervalech. K  dispozici je i  řada dalších 
funkcí, jako například šifrování a spolehli-
vá likvidace souborů nebo optimalizace 
využití operační paměti.
TIP 1 Při instalaci vám bude průvodce 
nabízet i nástrojový panel pro interneto-
vý prohlížeč. Doporučujeme vám žádný 
takový doplněk neinstalovat.
TIP 2 V nabídce »Options« najdete seznam 
nástrojů programu, které lze integrovat do 
kontextové nabídky pravého tlačítka myši 
a používat v Průzkumníkovi.

Optimalizace jedním kliknutím

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

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

 Wise Program Uninstaller 1.23 
Wise Program Uninstaller vyhledá na 
vašem počítači zbytečná data a zapome-
nuté záznamy v registru Windows, které 
za sebou nechaly špatně naprogramova-
né odinstalační procesy různých aplika-
cí. Smazáním tohoto odpadu uvolníte 
místo na disku a třeba i zvýšíte stabilitu 
svého počítače.
TIP Nástroj nejprve používá deinstalační 
rutiny programů. Pokud nemůžete pro-
gram odstranit volbou »Odinstalovat«, 
vyberte funkci »Násilně odinstalovat«.

Čistá odinstalace

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

 Cloudfogger 1.4 
Uživatelé oblíbených cloudových služeb, 
jako je SkyDrive, Dropbox nebo Google 
Drive, by měli zvážit instalaci šifrovací ap-
likace Cloudfogger. Program ochrání 
všechna data pomocí 256bitového AES šif-
rování, a  to ještě předtím, než jsou syn-
chronizována s cloudovým úložištěm.
TIP Pro majitele chytrých telefonů s An-
droidem existuje na obchodu Google 
Play aplikace, která umožňuje bezpečný 
přístup ke cloudu ze zařízení s tímto OS.

Šifrování v cloudu

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

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

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

 Zotero 3.0 
Tento nástroj na správu výsledků rešerší 
byl vylepšen v mnoha detailech. Tak by-
la mimo jiné přepracována integrace do 
programu Microsoft Word a do Firefoxu 
a opraveny četné chyby uvnitř uživatel-
ské správy.
zotero.org

 Sardu 2.0.6 
Software pro vytváření osobních zá-
chranných médií se objevil v aktualizo-
vané verzi. Bylo provedeno mnoho men-
ších updatů programu, jako Redo Bac-
kup a Syslinux, a výběr softwaru byl do-
plněn o několik nástrojů. 
sarducd.it

 PeaZip 4.8 
Ve své nové verzi podporuje tento oblí-
bený kompresní program už více než 
170 různých formátů. Vývojář přepraco-
val integrovanou e-mailovou funkci, 
takže nyní můžete odesílat archivy pří-
mo z kontextového menu.
peazip.sourceforge.net

Čerstvé aktualizace

Nové menu Start
 AdwCleaner 2.1 
Za mnohým freewarem se skrývají ná-
stroje, které vás po instalaci doslova 
bombardují reklamou – jde totiž o  tzv. 
adware. Malý prográmek AdwCleaner 
rychle a spolehlivě najde takové naruši-
tele a  umožní je velice rychle, jedním 
kliknutím myší, smazat.
TIP Program nemusíte instalovat – uložte 
jeho spouštěcí soubor kamkoli na pevný 
disk a  spusťte jej. Bez instalace můžete 
z USB flash disku čistit i další počítače.

 Start Menu X 4.55 
Nabídka Start systému Windows nenabí-
zí mnoho možností pro individuální kon-
figuraci – o  komplikované manipulaci 
ani nemluvě. Pomoci s tím může nástroj 
Start Menu X, pomocí něhož lze napří-
klad změnit velikost stromového zobra-
zení menu nebo shlukovat software do 
předdefinovaných skupin.
TIP Jako uživatel Windows 8 máte mož-
nost na začátku instalace přidat zpět na 
plochu tolik postrádané tlačítko Start.
 

 Chasys Draw IES 4.02 
Rozsah funkcí programu Chasys Draw 
IES, štíhlého nástroje na zpracování ob-
rázků, na vás určitě udělá dobrý dojem. 
Vedle mnoha filtrů a efektů pro úpravy 
a  deformace můžete, stejně jako třeba 
u  Photoshopu, pracovat ve více samo-
statných vrstvách jednoho obrazu.
TIP Pod »Soubor | Spustit aplikaci« na-
jdete tři dodatečné softwarové modu-
ly: prohlížeč obrázků, konvertor a RAW 
konvertor.

Náhrada Photoshopu
 Win System Control Center 2.1 
Praktický pomocník při hledání a instala-
ci systémových nástrojů pro operační 
systém Windows. Software WSCC v  sobě 
zahrnuje programy od firem NirSoft 
a Sysinternals, takže v případě problému 
můžete zvolit správný nástroj, stáhnout 
jej a následně nainstalovat.
TIP Na stránce vývojáře kls-soft.com/
wscc/downloads.php najdete přenos-
nou verzi programu, kterou nemusíte 
instalovat.

Windows pod palcem Správa multimédií

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

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

 Daminion 0.9.8 
Je těžké udržet si přehled v různých multi-
mediálních souborech v počítači. Podpo-
ru získáte v programu Daminion, protože 
tento nástroj je specialistou pro takové 
případy. Můžete si v něm důkladně po-
psat a roztřídit svoje soubory a vytvořit si 
tímto způsobem svůj privátní katalog.
TIP Klikněte na symbol ozubeného kola 
u vlastností a následně zvolte »Přizpůso-
bit«, abyste nastavili váš osobní výběr 
zobrazovaných tagů.

Operační systém: Win XP/Vista/7/8
Jazyk: angličtina
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 Emsisoft Free Emergency Kit 3.0 
Virová nákaza se do vašeho počítače do-
stane během okamžiku – stačí jen neopa-
trné stažení zavirovaného souboru. Pokud 
nepoužíváte klasický antivir, pomůže vám 
Emsisoft Free Emergency Kit, přenosná 
verze virového skeneru, kterou můžete 
spouštět bez instalace do počítače.
TIP Přenosný antivir byste měli mít při-
pravený na USB flash disku, abyste jej 
mohli v  nouzi okamžitě použít na zá-
chranu počítače před šířením nákazy.

 ToolWiz Pretty Photo 2.6 
Drobná aplikace obsahuje až nečekané 
množství nástrojů na úpravy digitálních 
snímků. Kromě běžných funkcí pro změ-
nu velikosti, ořezávání nebo korekci jasu, 
kontrastu a barev fotografií nabídne Too-
lWiz Pretty Photo ještě asi šest desítek fil-
trů pro vytváření kreativních výstupů.
TIP Na webu toolwiz.com je ke stažení 
i  přenosná verze programu, použitelná 
bez instalace z  USB flash disku na kaž-
dém počítači.

 OpenSlides 1.3.1 
Webová aplikace OpenSlides umožňuje 
uspořádat setkání členů týmu nebo tře-
ba účastníků konference z různých kou-
tů světa. Všichni účastníci mohou pro-
střednictvím internetového prohlížeče 
sledovat prezentaci či program setkání 
a také například hlasovat.
TIP Klientskou aplikaci není třeba insta-
lovat, stačí jen rozbalit ZIP archiv se vše-
mi komponentami a spustit jediný sou-
bor s koncovkou .exe.

Lovec virů Brilantní fotky Organizace mítinků

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

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

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

 CDBurnerXP 4.5 
Známý bezplatný vypalovací nástroj je 
pravidelně aktualizován a  vylepšován. 
Nejnovější verze například podporuje 
standard UDF 2.60 a  opravuje drobné 
chyby, ke kterým docházelo při vypalo-
vání hudebních CD. Nabídka funkcí spl-
ní všechny běžné vypalovací úlohy.
TIP Instalační průvodce vám nabídne 
i  zkušební verzi TuneUp Utilities 2013, 
namísto ní ale raději použijte popisova-
ný freeware Freemium System Utilities.

 Wipe 2013 
Program pro odstranění pozůstatků po 
surfování na internetu i  používání růz-
ných aplikací přichází v nové verzi s aktu-
álním letopočtem. Vylepšena byla pod-
pora mazání obsahu prohlížeče Google 
Chrome a  progam nově spolupracuje 
i s aplikacemi Skype 6 a Wise Care 365.
TIP Pod volbou »Settings | Delete me-
thod« si můžete zvolit bezpečnější způ-
sob likvidace nepotřebných dat jejich 
opakovaným přepsáním.

 Greenshot 1.0.6 
Nástroj na snímání obsahu pracovní 
plochy Windows nebo jednotlivých oken 
aplikací se konečně dočkal finální verze. 
Zajímavostí oproti podobným aplikacím 
je možnost nahrávání pořízených sním-
ků na weby Picasa či Flickr nebo do clou-
dových úložišť Box a Dropbox.
TIP Instalaci češtiny a plug-inů pro nahrá-
vání snímků do cloudu si musíte sami 
zvolit v instalačním průvodci, nejlépe vý-
běrem nabídky »Full Installation«.

Šikovný vypalovač Likvidace stop Snímání obrazovky

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

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

Operační systém: Win XP/Vista/7/8
Jazyk: angličtina, němčina
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 Free Music Converter 3.1 
Převodník standardních hudebních for-
mátů si poradí nejen se vzájemnou kon-
verzí souborů typu MP3, OGG, WMA 
a  dalších, ale umí také uložit zvukovou 
stopu videa do běžného hudebního sou-
boru. Samozřejmě nechybí ani detailní 
nastavení kvality výstupních souborů.
TIP Také instalátor aplikace Free Music 
Converter vám nabídne obohacení vašeho 
internetového prohlížeče o  zbytečný ná-
strojový panel – rozhodně to odmítněte.

 PhraseExpress 9.0 
Program PhraseExpress vám pomůže 
s rychlým vkládáním frází, celých vět či ci-
tátů do textových dokumentů nebo třeba 
e-mailů. Nejčastěji používané výrazy jsou 
v programu bohužel připraveny jen v ang-
ličtině, ty české, společně s odpovídající klá-
vesovou zkratkou, si musíte vytvořit sami.
TIP Na domovské stránce programu na 
adrese phraseexpress.com/download.
php najdete přenosnou verzi aplikace 
i řadu bezplatných rozšíření.

 Registrar Registry Manager 7.51 
Nástroj určený pro zkušené uživatele na-
hrazuje standardní editor registru, obsa-
žený v  instalaci Windows. Program má 
celou řadu užitečných funkcí, z  nichž 
jmenujme alespoň možnost vyhledávat, 
zvýrazňovat a  popisovat záznamy v  re-
gistru nebo celý jeho obsah zálohovat.
TIP Pod nabídkou »Tools | Registry Moni-
tor« najdete nástroj, který umí sledovat 
všechny změny provedené v  registru 
Windows.

Převod formátů hudby Rychlé psaní frází Editor registru

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

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

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

 Wise Auto Shutdown 1.10 
Jednoduchý program Wise Auto Shut-
down umí vypnout či restartovat počí-
tač v  přesně zvolený čas nebo po uply-
nutí nastavené doby. Rovněž je možné 
nastavit vypínání ve stejný čas každý 
den nebo nechat počítač hibernovat, 
uspat či případně jen odhlásit uživatele.
TIP Uživatelské rozhraní programu se 
automaticky nepřepne do češtiny. Pou-
žijte proto první ze tří tlačítek vpravo 
nahoře a pak nabídku »Languages«.

 Free Windows Cleanup Tool 1.2 
Aplikace Free Windows Cleanup Tool je 
další variantou nástroje na odstranění 
pozůstatků po surfování na internetu 
a práci s různými programy. Navrch při-
dává i funkce na vyčištění a defragmen-
taci registru i zastavení zbytečných, au-
tomaticky spouštěných  aplikací.
TIP V  nabídce »Options | Schedule« na-
jdete funkci automatického mazání po-
zůstatků po práci ve zvoleném intervalu 
nebo při každém spuštění Windows.

 Multi Commander 2.8.2 
Dvoupanelový správce souborů nabízí 
všechny potřebné funkce pro správu 
souborů a složek, šikovné filtry běžných 
typů souborů nebo nástroje pro práci 
s fotkami či soubory s hudbou a videem. 
Ve výbavě Multi Commanderu najdeme 
i funkci pro hromadné přejmenovávání.
TIP Na stránce multicommander.com/
downloads najdete i  přenosnou verzi 
souborového manažeru, použitelnou 
bez instalace na libovolném počítači.

Automatický vypínač Univerzální čistič Souborový manažer

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

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

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




