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Legální stahování filmů a hudby je pro nás Evropany často tabu, neboť američtí poskytovatelé 
zbytek světa důsledně bojkotují. Pomocí našich tipů však web znovu učiníte použitelným 
skutečně „world wide“.
ANDREAS HENTSCHEL

 Anonymní nákupy – 
stahování bez hranic

PENĚŽNÍ POUKÁZKY

Jak obejít závoru v iTunes
Americký iTunes-Store poskytuje mnoho 
výhod: má na skladě ohromné množství 
filmů a videoklipů – a díky slabému dolaru 
tam hudba vychází téměř o 30 % levněji 
než v našich končinách. Nakupovat na 
iTunes-Store však můžete jen s americkou 
kreditní kartou – nebo pomocí našeho 
triku. Kupte si v Americe vystavenou 
dobro pisovou poukázku. Získáte ji u eBay, 
vyhledáte-li si zde pojem »iTunes Voucher«. 
Příplatky činí přijatelných pět až deset 
procent. Obnos na kartě pak použijte takto: 
otevřete klienta iTunes a přejděte v něm 
na US-Store (na úvodní stránce dole). 
Vpravo nahoře pak zvolte »Redeem«, 
zadejte kód své poukázky a založte si 
účet. Na ten se pak obnos převede – 
a můžete začít nakupovat. 
INFO: www.itunes.com

STAHOVÁNÍ HUDBY Z AMAZONU

MP3 bez protikopírovací ochrany
Amazon v Americe už několik měsíců prodává „musicdownloads“ – 
MP3 ve vynikající kvalitě, bez protikopírovací ochrany, reproduko-
vatelné v každém přehrávači, a dokonce docela levně. Koupit si tam 
hudbu však může jen ten, kdo má kreditní kartu se zúčtovací adre-
sou v USA. Můžete ji však získat i z ciziny. U služby Yankit si za jed-
norázových 25 USD zřiďte americkou adresu. Že se za ní skrývá jen 
poštovní schránka, to víte jen vy a nikdo jiný. Pak už stačí jen tuto 
adresu zadat svému vydavateli kreditních karet, a máte vystaráno. 
Budete-li touto kartou platit u Amazonu, můžete tam nakoupit 
nechráněné hudební soubory. Upozornění: Vyúčtování kreditní karty 
pochopitelně přijde na vaši americkou adresu. Proto pokud možno 
přejděte na elektronické faktury přes e-mail. Přeposílání vaší papí-
rové pošty ze Spojených států se totiž účtuje zvlášť. Pokud máte 
zájem o koupi klasického CD (či DVD), lze využít služeb celé řady 
firem (například www.shipito.com).
INFO: www.yankit.de
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PANDORA

Bezplatná hudební služba
Pandora je webové rádio kombinované s inteligentním systé-
mem doporučování hudby – jenomže se v současnosti dá použít 
jenom z americké IP adresy. Tuto překážku lze však překonat 
prostřednictvím anonymizačních proxy serverů. Složité hledání 
vhodných proxy vám ušetří nástroj Charon. Software si stáhně-
te z adresy www.project2025.com/charon.php a ZIP soubor 
rozbalte; instalace není nutná. Detailní nastavení proveďte pod-
le návodu na www.project2025.com/Charon%200.6.pdf. Po 
nastavení začne Charon samočinně vyhledávat proxy servery – 
což mu ovšem potrvá několik hodin. Odměnou za trpělivost 
vám pak bude seznam výsledků, který nabídne mnoho anony-
mizačních serverů v USA. 
INFO: www.project2025.com

INZERCE

STREAMOVÁNÍ TELEVIZE

Příjem amerických televizních seriálů
Americké televizní seriály jako „Dr. House“ a jiné běží na zdejších kaná-
lech až s několika měsíčním zpožděním. Na internetu jsou však ihned – 
a nemyslíme tím třeba výměnné burzy nebo videoportály. Samy americ-
ké televizní stanice prezentují své seriály on-line; například NBC a Fox 
na společném portálu www.hulu.com, abc na službě www.abc.go.com. 
Z toho ovšem v Evropě nic nemáme. V přístupu k těmto kvalitativně 
hodnotným videostreamům nám zabraňuje naše IP adresa. Obvyklé ano-
nymizační proxy severy zastírající náš pravý původ v tomto případě 
nepomohou, neboť streamy používají vlastní přenosové protokoly, které 
se vždy spojují s cílovým počítačem – a s maskováním je konec. 

Východiskem může být virtuální soukromá síť (Virtual Private 
Network, VPN) k nějakému počítači v USA, který se u hulu nebo abc 
identifikuje svou vlastní IP adresou. Zní to složitě, ve skutečnosti je to 
však jednoduché. Takovou „vépéenku“ si zřídíte několika kliknutími 
myší v bezplatném nástroji Hotspot Shield. Navštivte www.hotspot-
shield.com a klikněte tam na tlačítko »Download Hotspot Shield«. Pak 
spusťte instalační program, a vše je zařízeno. Vpravo dole v hlavním 
panelu nyní uvidíte červenou ikonu Hotspot Shield. Klikněte na ni pra-
vým tlačítkem myši a zvolte »Connect«. Jakmile se ikona zbarví do 
zelena, jste připojeni přes VPN. 
INFO: www.hotspotshield.com
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