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Nejlepší aplikace pro Android
Asi každý po koupi komunikátoru s operačním systémem Android shání pro své potřeby ty nejlepší programy
a pokud možno zadarmo. Na Android Marketu naleznete stovky programů, jak placených, tak i zdarma. Díky
otevřenosti operačního systému Android je opravdu z čeho vybírat.
Vzhledem k tomu, že do Marketu může přispět každý, kdo umí trochu programovat, jsou zde programy jak dobré,
tak i špatné. Některé z těchto aplikací si rychle našly cestu k uživatelům a dnes nesmí chybět snad v žádném
telefonu. Pro názornost jsem připravil seznam aplikací, které se natrvalo usídlily v mém telefonu.
Komunikace
●

IM+ - IM klinet Skype, Facebook, AOL/AIM/iChat, MSN, Yahoo!, ICQ, Jabber, Google Talk and MySpaceIM v reálném

čase.
●
●
●
●

Meebo IM - Další skvělý kecálek.
Remote RDP Lite - Připojení k serveru pomocí protokolu RDP.
Remote VNC w/Ad - Vzdálená správa jakékoliv PC na, kterém běží některý z VNC serverů (realvnc, ultravnc).
AirDroid - AirDroid je rychlá a bezplatná aplikace, která vám pomůže spravovat váš Android z prohlížeče a bez

kabelů.
●
●
●

TeamViewer - TeamViewer umožňuje připojení k jakémukoli počítači nebo serveru na světě v několika sekundách.
IP Cam Viewer Lite - Program umožňuje sledovat nastavené IP kamery.
IP Webcam - Pomocí této jednoduché aplikace uděláte ze svého telefonu IP kameru. Připojením z jiného počítače

pak můžete sledovat dění před objektivem vašemo (skrytého) telefonu.
Aplikace
●

●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

LauncherPro - Výborný a rychlý launcher, který plně nahradí Sense. Pokud si připlatíte, dostanete přístup k

widgetům kalendář, boomarks, lidé a messages.
Jorte - Program zobrazuje a synchronizuje Google Calendar (lze připojit více kalendářů) a Google Tasks. Široká
škála widgetů na plochu.
Barcode Scanner - Skenuje EAN kódy a vyhledává produkty. Skenuje QR kódy, které obsahují URL, kontaktní
informace, kalendář akcí apod.
Documents To Go - Prohlížení a úprava (jen u placené verze) dokumentů MS Office.
Note Everything - Aplikace pro poznámky typu: text, kreslené, zvukové, fotografie, zaškrtávací a nákupní seznam
(je verze PRO). Aplikace umožňuje zálohovat poznámky na paměťovou kartu, buď ručně nebo v pravidelných
intervalech.
Evernote - Další skvělá aplikace pro poznámky typu: text, kreslené, zvukové, fotografie, zaškrtávací a nákupní
seznam. Poznámky také můžete spravovat s vašim účtem na domovské stránce aplikace a následně
sychronizovat telefonem.
RealCalc Scientific Calculator - Jedna z nejlepších vědeckých kalkulaček, která zvládne i převody jednotek.
Color Palette - Míchání a zobrazení barev v RGB, HSB, HSL, HTML.
TV Program - Televizní program on-line na 7 dní pro 100 TV stanic.
Dropbox - Klient pro přístup k vašim on-line zálohám a sdíleným datům.
iReader - Čtečka elektronických knih. Podporuje formáty TXT, CHM, UMD, PDB (Palm formát).
handyConverter - Převody jednotek.
PowerAMP Music Player - Multimediální přehrávač formátů mp3, mp4/m4a (including alac), ogg, wma*, flac, wav,
ape, wv, tta (* some wma pro files may require NEON support). 10 band graphical equalizer pro všechny
podporované formáty.
Narozeniny - Jednoduchý a elegnatní widget, který na ploše zobrazí blížící se narozeniny uživatelů, u kterých máte
vyplněný datum narození. Na výběr máte z několika druhů widgetů.

Cestování a navigace
●

●

●

SMS jízdenka - Nakupujte pohodlně sms jízdenky pro MHD v několika českých městech. Aplikace vás navíc

upozorní na konec platnosti jízdenky a umožní vám mít přehled o již projetých jízdenkách.
NaVlak - Nádražní tabule - NaVlak je aplikace a widget pro zobrazování nádražních informačních tabulí s aktuálními
informacemi o odjezdech a příjezdech vlaků. Skvělý pomocník pro ty, kteří denně jezdí vlakem.
Jízdní řády - Aplikace Jízdní řády je oficiální aplikací celostátních jízdních řádů iDNES.cz. Jejím autorem je František
Hejl, tvůrce starší aplikace Pubtran, který ji pro iDNES.cz rozšířil o nové funkce. Hledejte dopravní spojení
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jednoduše. Kompletní vlakové, autobusové a městské spojení po celé ČR. Detail trasy se zobrazením přímo na
mapě. Najdete i zastávkové jízdní řády. Možnosti upřesnění hledání, které znáte z nejpoužívanější webové služby
jizdnirady.idnes.cz.
Pubtran - Hledání dopravních spojení v Praze, Brně a dalších městech. Inteligentní našeptávač zastávek řadí podle
vzdálenosti zastávky a dalších faktorů.
CG Transit - Aplikace legálně používá oficiální data jízdních řádů z portálu IDOS, jemuž se svojí funkčností podobá.
Vyhledávání dopravních spojení probíhá kompletně offline, takže není nutný žádný datový tarif. Stačí si stáhnout
jízdní řády, které používáte. Nechybí upozornění na aktualizace jízdních řádů.
Locus Map Pro - GPS outdoor navigační aplikace pro pěší turistiku, geocaching, sportovní aktivity a váš každodenní
život. Aplikace nabízí mnoho druhů cyklistických a turistických map pro off-line použití. Chytrý systém pro
geocaching - hledání a logování cache s Locusem je tak rychlé. Aplikaci lze rozšiřit řadou dopňků. Stahování
online map pro offline použití.
TrekBuddy - TrekBuddy zobrazuje vaši polohu na vlastní mapě. Pomocí aplikace MapGrabber nebo Mobile Atlas
Creator si můžete pohodlně vygenerovat vlastní mapy.
Google Maps - Skvělé mapy od Google. Zobrazení polohy, plánovač trasy.
Google Earth - 3D mapa světa složená z družicových snímků.
My Traks - Program zaznamenává vaši trasu z GPS. Trasu pak zakreslí do mapy a zobrazí další statistiky trasy.
c:geo - Neoficiální aplikace pro geocaching od českého autora. Pro ty, kteří začínají s Geocachingem se možná
bude hodit tento seriál.

Nástroje
●
●

●

●

●

●
●

●

EStrongs File Explorer - Souborový manager. Připojení k FTP. Editace textových souborů a další funkce.
Locale - Nastavení profilů na základě podmínek, jako je místo (vaše poloha), čas, stav baterie, síla signálu a další.
Alternativy Llama.
Apps Organizer - Třídění programů do kategorií. Součástí programu je widget na plochu. Na ploše pak můžete

zobrazit např. složku Hry.
Car Mode - Jednoduchý program, který nedělá nic jiného, než že po přijetí hovoru aktivuje hlasitý odposlech. Proto
je vhodný pro použití zejména v autě.
Extended Controls - Výborný nástroj, pomocí kterého si můžete vytvořit widget s vlastními přepínači (WiFi, GPS,
BT, APN a další).
Silent Boot - Aplikace umožňuje vypnout (velmi otravný) zvuk při bootování telefonu.
Samsung Remote - Pokud vlastníte televizor značky Samsung a máte televizor zapojený do routeru, můžete přes
WiFi televizor plnohodnotně ovládat.
HP ePrint - Jednoduchý a rychlí tisk dokumentů (fotky, Word, Excel, PDF, TXT) na tiskárny HP zapojené do sítě
nebo s WiFi.

Hry
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

Angry Birds - Jednička mezi hrami nejen pro Android, která nikdy neomrzí. Cílem hry je v roli ptáků získat zpět svá

vejce, která jim byla odcizena nepřáteli - zelenými prasaty.
Labyrinth Lite - Jedná se o hru, kde nakláněním telefonu kontrolujete pohyb ocelové kuličky, jejímž cílem je dostat
kuličku labyrintem do cílového důlku.
Jewels - Zábavná logická hra, ve které musíte do svislé nebo vodorovné řady seskupit alespoň 3 kameny stejné
barvy.
BattleSea - Klasické lodě.
Tetronimo - Tetris.
Andoku - Sudoku.
2 Player Reactor - Hra pro dva hráče. Jedná se o kvíz a kdo první správně odpoví získává body.
Air Control (Ad) - Navigování letadel na přistávací dráhu.
Robo Defense - Stavba obranných věží proti útočícím robotům.
Bonsai Blast - Pokud znáte PC hru Zuma, pak jistě neodoláte její Android verzi! Jedná se o střílení kuliček mezi ty,
které jsou stejně barevné.
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