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Předplatitelé Chipu i čtenáři digitálního Chipu  

mají přístup k On-line DVD, což je kompletní 

Chip DVD na internetu. Více na S55.

Seznam programů 
v Chipu 10/2022

OS Tails

Úplná anonymita
Udržet si soukromí v on-line prostředí není úplně 

snadné. Díky rozsáhlé sadě nástrojů pro zachování 

anonymity v operačním systému Tails, to ale možné 

je. Všechny programy a síťové služby jsou navíc už 

předkonfigurované. Pomocí návodu se dozvíte, jak 

si vytvořit bootovací flash disk se systémem Tails. 

Navíc také Chip DVD je vytvořeno jako bootovací 

disk. Takže pomocí něj lze počítač přímo spustit, 

aniž byste museli sami cokoliv připravovat. Tails 

je open-source operační systém, který lze používat 

zdarma bez omezení. Více se dozvíte také na S 120.

Kompletní DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55.

Svět okolo počítačů je stále více propoje-

ný s mobilními telefony. Spousta činností 

se dá řešit mnohem elegantněji na mobi-

lech. Tak proč toho nevyužít? Jen si kaž-

dý musí najít svou hranici, co mu vyhovu-

je. Mobilní aplikace ABBYY TextGrabber

zvládne během chvilky převést vyfocený 

text do editovatelné podoby a hned ho 

také přeložit. S plnou podporou češtiny. 

iPhone Data Recovery dokáže obnovit 

smazaná data z iPhonu i jeho záloh.

  martin.kucera@chip.cz martin.kucera@chip.cz S
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Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
Data Chip DVD a On-line DVD byla 5. 9. 2022 prověřena  

osmi antiviry s negativním výsledkem. V případě, že vaše 

zabezpečení spustí poplach, může to být způsobeno skuteč-

ným nebezpečím, které se v datech objevilo po aktualizaci 

antiviru, nebo jen zapnutou heuristickou analýzou. Podezřelé 

soubory nepoužívejte. Doporučujeme www.virustotal.com.

Nečitelný disk DVD vyměňujeme poštou po žádosti 

na reklamacedvd@chip.cz. Plná verze AVG Internet 

Security dlouhodobě přináší čtenářům Chipu komplexní  

zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý měsíc prodloužit 

novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoli e-mail na adresu  

ZDE JE VYTIŠTĚNA ADRESA, obratem obdržíte licenci.
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Ashampoo WinOptimizer 19

Maximum výkonu
Program Ashampoo WinOptimizer 

přináší v přehledném uživatelském 

rozhraní nástroje na vyčištění počíta-

če od zbytečných záznamů v registru 

Windows, odstranění nepotřebných 

dat z pevných disků, zrychlení in-

ternetového připojení i zvýšení sou-

kromí a zabezpečení dat v počítači. 

Soubor optimalizačních nástrojů je 

připraven diagnostikovat aktuální 

problémy snižující výkon vašeho 

počítače a rovnou provést příslušná 

opatření. Správu počítače lze přitom 

provádět ručně, s pomocí přehled-

ných průvodců, nebo zcela automatic-

ky po aktivování příslušných funkcí. 

Majitele počítačů s Windows 10 a 11 

bude jistě zajímat i speciální nabídka 

funkcí na omezení telemetrických 

funkcí operačního systému. Více se 

dozvíte na S 130.

Licence pro Chip: Časově neomezená 

plná verze programu v ceně 1 200 ko-

run. Registrace do konce října 2022, 

detaily najdete v popisu na Chip DVD 

a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno 

pro Windows 7–11.

AVG Internet Security pro Chip

Zabezpečení počítače bez časového omezení
AVG Internet Security zajišťuje kom-

pletní ochranu počítače před škodli-

vým softwarem a útoky z internetu 

v přehledném uživatelském rozhraní. 

Automaticky probíhá jak kontrola sou-

borů a síťové komunikace na pozadí 

operačního systému, tak samozřejmě 

i aktualizace virových definic nebo 

pravidel pro rozpoznávání nevyžádané 

pošty a phishingových e-mailů. 

Díky nadstandardním vztahům 

časopisu Chip a výrobce AVG mohou 

čtenáři zdarma používat špičkové za-

bezpečení AVG Internet Security bez 

časového omezení. Licenci stačí každý 

měsíc prodloužit novým licenčním klí-

čem z Chipu. Stačí si vždy napsat o li-

cenční klíč. E-mailovou adresu najdete 

pravidelně na této stránce v rámečku 

dole. O funkcích programu se více do-

zvíte na S 134.

Licence pro Chip: Plná verze programu 

v ceně 1 349 korun. Detaily najdete 

v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 

Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7–11.

Ashampoo WinOptimizer nabízí v úvod-

ním okně přehled aktuálního stavu po-

čítače, společně s hlavními funkcemi na 

jeho kontrolu, vyčištění a optimalizaci. Po 

úvodní analýze stačí jen kliknout na volbu 

„Optimalizovat“ a program se už o vše 

postará.

Po spuštění AVG Internet Security se zob-

razí ovládací panel programu, kde rychle 

zjistíte aktuální stav zabezpečení vašeho 

počítače, resp. aktivitu jednotlivých mo-

dulů. Ochrana reaguje i na hrozby ransom-

warových útoků, takže program obsahuje 

i funkci na ochranu důležitých souborů 

před jejich neoprávněným zašifrováním. 

Jste zvyklí na antivir od AVG? S trvalou 
a pravidelně aktualizovanou licencí od 
časopisu Chip můžete využívat nejnovější 
verzi AVG trvale.

Díky automatizovaným funkcím zvlád-
nou s WinOptimizerem spravovat svůj 
počítač i méně zkušení uživatelé.  
Nechybí ale ani pokročilé nástroje.
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Apeaksoft iPhone Data Recovery

Obnova dat z iPhonu
Program iPhone Data Recovery umí 

prohledat úložiště iPhonu a obnovit 

z něj smazaná data, která jste si nestihli 

či zapomněli uložit do iCloudu nebo 

zálohovat do iTunes či kamkoli jinam. 

Typicky může jít o fotografie, videa, 

kontakty, zprávy nebo třeba poznámky, 

o které jste přišli například při resetu 

iPhonu do továrního nastavení, nechtě-

ným smazáním či jiným nedopatřením. 

Soubory, které lze zachránit, vám 

program iPhone Data Recovery ukáže 

v náhledu, takže se můžete snadno 

rozhodnout, jaký obsah si z úložiště 

smartphonu zkopírujete do počítače. 

Program dokáže rovněž otevřít zálohy 

vytvořené programem iTunes a vybrat 

z nich data k obnově, stejně jako se 

připojit k iCloudu a po zadání přihla-

šovacích údajů získat potřebná data 

z tohoto cloudového úložiště. Tvůrci 

programu iPhone Data Recovery slibují 

dokonce až 80% úspěšnost při obnově 

ztracených dat. 

Abyste mohli s programem vyhle-

dávat a obnovovat data, je nezbytné 

mít v počítači instalovanou aplikaci 

iTunes. Více se dozvíte na S 142.

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-

gramu v ceně 1 000 korun. Registrace 

do konce října 2022, detaily najdete 

v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 

Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7–11.

Donemax DMclone

Klonování pevných disků
Výměna stávajícího magnetického 

pevného disku za moderní a výrazně 

rychlejší SSD představuje nejjedno-

dušší a často také nejlevnější způsob, 

jak podstatně zvýšit výkon staršího 

počítače. S programem DMclone je 

možné vytvářet přesné kopie obsahu 

celých pevných disků a vybraných od-

dílů za účelem zálohování nebo insta-

lace nového disku do počítače.

A když už hovoříme o přesné kopii 

disku, pak se samozřejmě nabízí i mož-

nost vytváření záložních kopií, se kte-

rými je v případě havárie disku možné 

prakticky okamžitě vrátit počítač do 

funkčního stavu. DMclone přitom 

podporuje nejen kopírování celých 

pevných disků, ale také dílčích disko-

vých oddílů. Poradí si s kopírováním 

USB flash disků, paměťových karet 

a datových úložišť v kamerách, fotoa-

parátech a mobilních telefonech. To se 

hodí například i při rekonstrukci po-

škozených a smazaných dat. Novinkou 

této verze je možnost vytvoření booto-

vacího USB flash disku na základě Win 

PE s nástrojem DMclone, pomocí kte-

rého by bylo možné spouštět klonová-

ní a zálohování/obnovu dat bez ohledu 

na stav hostitelského systému. 

Licence pro Chip: Časově neomezená 

plná verze programu v ceně 750 ko-

run. Registrace do konce října 2022, 

detaily najdete v popisu na Chip DVD 

a On-line DVD. Jazyk AJ. Určeno pro 

Windows Vista–11 a macOS.

Po připojení iPhonu k počítači a spuštění 

programu iPhone Data Recovery můžete 

volbou „Začni skenovat“ spustit vyhle-

dávání ztracených dat v paměti chytrého 

telefonu. Vyhledávání může trvat i delší 

dobu, takže buďte trpěliví. 

Funkce „Partition Clone“ v nástroji DMclo-

ne slouží pro vytváření kopií jednotlivých 

oddílů pevných disků. Můžete ji použít 

například na zkopírování systémového 

oddílu s Windows a aplikacemi na nový 

pevný disk. S funkcí „Disk Clone“ můžete 

kopírovat obsah celých disků.

Pamatujte na to, že ve výsledcích vyhle-

dávání se nacházejí všechny fotky, videa, 

zprávy, kontakty i další obsah paměti va-

šeho iPhonu – tedy nejen smazaná data. 

Abyste vyfiltrovali jen smazaný obsah, 

zvolte „Zobrazit pouze smazáno“.

Novinkou této verze je možnost vytvoření 

bootovacího USB flash disku nebo CD/DVD 

na základě Win PE s nástrojem DMclone, 

pomocí kterého by bylo možné spouštět 

klonování a zálohování/obnovu dat bez 

ohledu na stav hostitelského systému ne-

bo dokonce na jiném počítači.

Ne vždy máme to štěstí, aby se nechtěně 
smazané fotky, videa nebo zprávy nachá-
zely v dříve vytvořených zálohách. Ani to 
ale neznamená definitivní ztrátu.

Naklonování celého obsahu pevného dis-
ku představuje nejrychlejší cestu, jak 
místo současného magnetického pevné-
ho disku instalovat rychlejší SSD.
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ABBYY TextGrabber Premium

Převody a překlady textu
S aplikací ABBYY TextGrabber můžete 

jakýkoli text vyfocený smartphonem 

převést do digitální, editovatelné podo-

by. A navíc jej můžete rovnou i přeložit.

Aplikace ABBYY TextGrabber pro 

mobily má dvě základní funkce. Tou 

první je digitalizace textů prostřed-

nictvím fotoaparátu nebo kamery 

chytrého telefonu s Androidem nebo 

iPhonu. Díky tomu můžete snadno na-

čítat různé dokumenty nebo třeba celé 

stránky z knih a časopisů, převádět je 

do editovatelného textu a s tím pak dále 

pracovat nebo jej rovnou sdílet. Mimo to 

ale ABBYY TextGrabber umí texty také 

překládat – dokonce v reálném čase, 

když na nějaký text namíříte kameru va-

šeho smartphonu. ABBYY TextGrabber 

za tímto účelem poskytuje překlady 

v desítkách světových jazyků – těch nej-

rozšířenějších i velmi exotických. 

Softwarové produkty společnosti 

ABBYY patří ke špičce v nástrojích na 

práci s dokumenty ve formátu PDF 

a především v rozpoznávání textů po-

mocí technologie OCR. Vlajkovou lodí 

je počítačový program ABBYY Fine-

Reader PDF. 

Licence pro Chip: Roční plná verze 

programu v ceně 200 korun. Registra-

ce do konce října 2022, detaily najdete 

v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 

Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Android 5.0 

a vyšší a iOS 13 a vyšší.

Chrome OS Flex

Šance pro starší hardware
Operační systém Chrome OS Flex před-

stavuje nástupce systému CloudReady 

kříženého s Chrome OS, který pohání 

chromebooky. Google tento systém 

poskytuje zcela zdarma, ale s upozorně-

ním, že se zatím jedná jen o vývojovou 

verzi, která může trpět chybami a není 

tedy vhodná pro každodenní běžnou 

práci. Nám to ale nemusí vadit, protože 

Chrome OS Flex funguje i jako tzv. 

live systém, takže se spustí z USB 

flash disku a nijak nezasahuje do 

současné instalace Windows v počí-

tači. Šikovné je, že si i bez instalace 

Chrome OS Flex pamatuje provedená 

nastavení a změny, takže při každém 

restartu nedojde k návratu do výchozí 

konfigurace. Chrome OS Flex je vy-

baven prohlížečem Chrome, klientem 

poštovní služby Gmail, aplikací Goo-

gle Meet na videokonference, aplikací 

YouTube a dalšími nástroji, propoje-

nými s internetovými službami Goo-

glu. V připraveném návodu se dozvíte, 

jak připravit Chrome OS Flex jako tzv. 

live systém, který můžete spustit pří-

mo z USB disku na zkoušku. 

Licence: Časově neomezená verze bez-

platného OS. Bez registrace. Podrob-

nosti najdete v popisu na Chip DVD 

a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ.

Aplikaci ABBYY 

TextGrabber je 

nutné povolit 

přístup k fotoa-

parátu a úložišti 

smartphonu a pak 

už můžete začít 

pořizovat snímky 

dokumentů k di-

gitalizaci, převodu 

na text a případně 

i pro překlad do 

jiného jazyka.

Prostředí Chrome OS Flex v mnohém při-

pomíná systém Windows 11 – především 

pokud jde o ikony umístěné na střed 

hlavního panelu a také ovládací tlačítka 

na panelu vyvolávaném v pravém dolním 

rohu pracovní plochy.

On-line překlady 

mají velkou výho-

du v tom, že jsou 

daleko přesnější 

a smysluplnější 

než překlady pro-

váděné na základě 

slovníků stažených 

v aplikaci ABBYY 

TextGrabber. Po-

kud není zdrojový 

jazyk rozpoznán 

automaticky, mů-

žete jej sami zvolit 

z rozsáhlé nabídky.

Operační systém Chrome OS Flex je vyba-

ven aplikacemi od Googlu na práci s in-

ternetem, e-maily nebo dokumenty, které 

samozřejmě intenzivně využívají připojení 

k síti. Další aplikace a třeba i hry je možné 

instalovat z obchodu Chrome s doplňky 

pro tento prohlížeč.

Je vám líto rozloučit se se starším note-
bookem nebo počítačem? Nenáročný mo-
derní operační systém mu může vdech-
nout nový život.

Potřebujete si přečíst jídelní lístek v ci-
zím jazyce? Nebo třeba digitalizovat, 
upravit a znovu poslat papírový doku-
ment? Pomůže vám speciální aplikace.
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Spidla.cz Sedm bran

Dobrodružná hra
Hra Sedm bran je jedno velké dobro-

družství, ve kterém se řešením logic-

kých úloh a vlastním důvtipem snažíte 

získat klíč k bájnému pokladu pradáv-

né civilizace. Mocný císař 

Traianus si po urputných 

bojích podrobil celou říši 

Dáků. Po této civilizaci zů-

staly jen neurčité vzkazy 

a legendy. Jedna z nich vy-

práví o svatém místě, na kterém leží po 

staletí ukryté cennosti nevyčíslitelné 

hodnoty. Před lidskými zraky je ukryli 

sami bohové. Objevit je může jen ten, 

kdo nalezne kouzelný klíč. 

A to je přesně váš úkol. 

Cesta je však protkaná 

mnoha překážkami a lo-

gickými úlohami. Na za-

čátku úrovně na vás čeká 

hrací pole poseté různými 

barevnými symboly. Ty lze 

přesouvat a spojovat do ře-

tězců a posouvat se dál. 

Licence pro Chip: Časově 

neomezená plná verze 

programu v ceně 169 korun. Registrace 

do konce října 2022, detaily najdete 

v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 

Jazyk ČJ. Určeno pro Windows XP–11.

Abelssoft PhotoSort

Správa fotoalb
Udržet si přehled v albech fotografií je 

obtížné. Fotoaparát ve smartphonu je 

vždy po ruce, a tak se denně hromadí 

další a další snímky a rychle se ztratí 

přehled. Pomocí programu 

PhotoSort snadno vnesete 

do pořízených snímků řád. 

Aplikace zvládne rychle 

vytvářet a pojmenovávat 

alba a kategorie snímků a barevně 

je odlišit, což výrazně napomáhá 

přehlednosti. Definovat si můžete až 

30 barevných kategorií na jedno foto-

album. Ty si pojmenujte 

podle svých představ. Až 

budete mít všechny po-

třebné kategorie, můžete 

je přiřadit k fotografiím. 

To provedete tak, že je 

buď označíte a zařadíte do 

kategorie, nebo jednoduše 

přetáhnete kategorii myší 

na obrázek. 

Licence pro Chip: Časově 

neomezená plná verze pro-

gramu v ceně 250 korun. Registrace do 

konce října 2022, detaily najdete v popi-

su na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 

AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–11.

Do Your Data Recovery Pro 7.8

Obnova ztracených dat
Příčin ztráty dat může být celá řada. Od 

nechtěného smazání a vysypání koše, 

přes zbrklé přeformátování celého dis-

ku až po zhroucení souborového sys-

tému pevného disku nebo 

havárie Windows, po které 

nelze běžným způsobem 

spustit počítač a dostat se 

k datům. Aplikace Do Your 

Data Recovery Pro 7.8 si 

poradí s rekonstrukcí dat na pevných 

discích a datových úložištích s běžnými 

souborovými systémy. Navíc obnoví 

ztracená data i na USB flash discích, 

paměťových kartách nebo 

z úložišť různých zařízení, 

a dokonce i ze síťových dis-

ků. Nemusí jít přitom jen 

o jednoduše smazané sou-

bory, ale také data zničená 

formátováním disku nebo 

odstraněním diskového 

oddílu. 

Licence pro Chip: Roční 

plná verze programu 

v ceně 1 600 korun. Regis-

trace do konce října 2022, 

detaily najdete v popisu na Chip DVD 

a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 

pro Windows XP–11 a macOS.

Sedm bran je logická hra s nádechem 

mystiky. Obsahuje dobrodružný příběh 

postavený na zábavném herním konceptu, 

který vás pohltí a nepustí do té doby, než 

zvítězíte.

Obrázky můžete do programu PhotoSort 

načíst buď prostřednictvím Průzkumníku, 

nebo je jednoduše přetáhnout myší. Stačí 

několik kliknutí a můžete vytvořit nové 

album, které pojmenujeme například „Do-

volená“.

Přestože není uživatelské rozhraní pro-

gramu Do Your Data Recovery Pro přelo-

ženo do češtiny, je práce s aplikací velmi 

snadná. V hlavním okně zobrazí Recovery 

Pro přehled disků, na kterých lze hledat 

smazaná data. Kromě pevných disků to 

mohou být i další paměťová média připo-

jená k počítači.

Pokud se vám líbí hry, kde 
se k cíli nemusíte prostřílet 
akčními scénami, ale řeše-
ním logických úloh, je tato 
hra přesně pro vás.

Vrátili jste se z dovolené 
a máte paměťovou kartu ne-
bo úložiště smartphonu plné 
skvělých fotografií? S pro-
gramem PhotoSort je během 
chvilky roztřídíte a uložíte.

Smazali jste si důležité fot-
ky či dokumenty? Zformáto-
vali jste si pevný disk? Se-
lhal hardware nebo soft-
ware vašeho PC? Ještě ne-
musí být vše ztraceno.
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Digitální Chip - dvě možnosti nákupu

AnyMP4 Blu-ray Player

Kino v počítači
AnyMP4 Blu-ray Player je přehrávač 

filmů na Blu-ray i DVD a v souborech 

všech běžných formátů, který podporuje 

i moderní formáty prostorového zvuku.

V záplavě bezplatně dostupných 

videopřehrávačů a softwarových me-

diacenter má aplikace AnyMP4 Blu-ray 

Player hned několik zásadních před-

ností. Především v rozporu se svým 

názvem program samozřejmě přehrává 

nejen filmy na Blu-ray discích, ale po-

radí si i s DVD a také soubory s videem 

ve všech běžných formátech, stejně 

jako se všemi formáty hudby. Blu-ray 

i DVD přitom AnyMP4 Blu-ray Player 

přehrává bez ohledu na jejich region či 

kódování, což by v klasickém stolním 

přehrávači nebylo možné. Samozřejmě 

si také můžete vybrat zvukovou stopu 

i titulky. Filmy z DVD a Blu-ray disků 

je navíc možné přehrávat i z jejich ISO 

obrazů. Oproti běžným softwarovým 

přehrávačům podporuje AnyMP4 Player 

například i dekódování prostorového 

zvuku ve všech moderních formátech až 

do konfigurace 5.1 zvukových kanálů.

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-

gramu v ceně 1 200 korun. Registrace do 

konce října 2022, detaily najdete v popi-

su na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 

AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–11.

Operační systém Windows není příliš 
dobře vybaven na přehrávání filmů na 
Blu-ray a DVD nebo jejich ISO obrazů.  
Budete potřebovat speciální přehrávač.

Přehrávač AnyMP4 Blu-ray Player se vám 

samozřejmě bude hodit i v případě, že váš 

počítač žádnou Blu-ray nebo ani DVD me-

chanikou vybavený není. Poradí si totiž i se 

soubory ve všech běžných formátech videa 

a zvuku, uloženými ve vašem počítači ne-

bo třeba na NAS serveru.

Podle poměru stran obrazu přehráva-

ného filmu a displeje počítače je možné 

v přehrávači AnyMP4 Blu-ray Player obraz 

oříznout, roztáhnout či jinak upravit. Na 

playlist je možné přidat videa i hudební 

skladby.

Digitální Chip koupený v e-shopu www.chip.cz/digi je možné 

číst na počítači přímo v browseru a zároveň i v aplikaci Chip CZ 

na mobilu, tabletu a počítači. Uživatelský účet zajistí přístup 

nejen pro čtení, ale i do služby On-line DVD. 

Druhým způsobem je možnost koupit časopis přímo v mobil-

ní aplikaci Chip CZ pro iOS či Android. Číst je ale pak možné 

pouze na mobilu. Přístup do služby On-line DVD je zajištěn 

vložením e-mailu do rámečku níže a uplatněním DVD kódu.

Zadejte váš e-mail a obratem obdržíte DVD kód, kterým odemknete přístup do On-line DVD na adrese www.chip.cz/dvd. 
Zadáním a odesláním e-mailu souhlasíte s obchodními podmínkami vydavatelství Burda International CZ s.r.o. Více na www.chip.cz/soukromi

Chip DVD      a On-line DVD
On-line DVD na adrese www.chip.cz/dvd je inter-

netová verze fyzického disku Chip DVD. Po přihlá-

šení pomocí uživatelského účtu můžete procházet 

obsah a stahovat programy jako na DVD.

www.chip.cz/dvd

www.chip.cz/digi

1. Přístup k On-line DVD mají do svých účtů automaticky přidělený 

všichni předplatitelé tištěného a kombi předplatného od distributorů 

tisku SEND (ČR) a Magnet Press (SR). Stačí se jen přihlásit.

Další informace o fungování digitální části kombinovaného předplatné-

ho a řešení problémů: kombipredplatne@chip.cz.

2. Přístup mají do svých účtů automaticky přidělený také všichni čtenáři  

digitálního Chipu koupeného na e-shopu www.chip.cz/digi.

3. Čtenáři digitálního Chipu, kteří si ho zakoupili přímo v mobilní  

aplikaci Chip CZ pro iOS/Android, se k On-line DVD dostanou zadáním 

svého e-mailu do rámečku výše. Doručený DVD kód odemkne přístup.

4. Čtenáři digitálního Chipu z Alza Media dostanou do 24 hodin po náku-

pu časopisu na e-mail registrovaný u Alzy automatickou zprávu obsahu-

jící DVD kód, který odemkne přístup k On-line DVD. 

   TIP    Informace a řešení problémů s On-line DVD: onlinedvd@chip.cz.
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