
á podle v˘robce nejménû jedna-
dvacet vlastností, kvÛli kter˘m je
pro mnohé pfiitaÏlivûj‰í neÏ pes

opravdov˘. Tfieba Ïe: nekou‰e, nepáchne,
nezlobí, nemá blechy, neutíká, neniãí
pantofle, neplatí se za nûj poplatky
a hlavnû – nikdy neumfie...
V̆ robce pod ãarou upozorÀuje i na dvaa-
dvacát˘ pádn˘ dÛvod, proã si vybrat vir-
tuálního pejska. Vyjde v˘raznû levnûji.
Stojí totiÏ pouze 1490 korun na zaãátku
a po cel˘ svÛj dal‰í Ïivot nic. 

To nejlep‰í z nejlep‰ího 
pfiítele ãlovûka 
Tak by se dala struãnû charakterizovat
nová hra Nintendogs, urãená pro herní
konzole Nintendo DS. Jedná se o doko-
nalou a unikátní simulaci psího
Ïivota. Na zaãátku hry si vybere-
te ‰ÈûÀátko – mÛÏete si zvolit
nejenom plemeno, ale také pohla-
ví pejska. Na v˘bûr je ve tfiech
sadách vÏdy ‰est roz‰ífien˘ch a oblí-
ben˘ch plemen. Napfiíklad zlat˘
retrívr, jezevãík, mops, nûmeck˘
ovãák, pudl a dal‰í. Hlasové ovládání
herní konzole vám umoÏní, abyste své-
mu pejskovi vybrali jméno, na které sku-
teãnû usly‰í! 
V prÛbûhu hry se o pejska budete starat,
jako kdyby byl Ïiv˘ – budete ho krmit,
ãesat, koupat, venãit…, mÛÏete jej nauãit
poslouchat va‰e slovní povely a nemu-
síte se rozhodnû omezovat jen na kla-
sické sedni ãi lehni. Budete jej uãit nej-
rÛznûj‰ím kouskÛm od chytání
frisbee aÏ po zdolávání záludné drá-
hy agility. A spoleãnû se mÛÏete
vypravit i na soutûÏe. 

Chová se jako ‰tûnû
Hra dost vûrnû kopíruje psí fyzio-
logické potfieby a pfiirozené reak-
ce, takÏe se vám mÛÏe klidnû stát, Ïe
si s vámi pejsek odmítne dále hrát nebo
jít na procházku tfieba proto, Ïe je una-
ven˘ nebo pfietrénovan˘. Pozná, jestli si
s ním hrajete ve dne, nebo jestli jej
budíte v noci, dá vám jasnû najevo, Ïe
má hlad, ÏízeÀ a podobnû. Umí b˘t
dokonce náladov˘! 
Díky dotykovému displeji Nintenda DS se

se ‰tûnûtem mÛÏete také
mazlit! Bude vás opût
odmûÀovat typicky psí-
mi reakcemi: pohladí-

te ho a zavrtí ocáskem,
podrbete ho na
koÏí‰ku a provo-

kativnû se pfievalí
na záda, abyste mu

mohli po‰imrat bfií-
‰ko, polechtáte ho za

ou‰kem a zakloní hla-
vu, protoÏe bude chtít

polechtat i na druhé
stranû.

Ve‰ker˘ ãas a péãe, kte-

rou svému psímu kamarádovi vûnujete,
se odrazí v jeho schopnostech a doved-
nostech. âím více kouskÛ a povelÛ své-
ho svûfience nauãíte, tím ‰ir‰í pole zába-
vy se vám otevfie. 
V prÛbûhu hry máte ‰anci za nejrÛznûj‰í
disciplíny (napfiíklad za házení míãkem,
zdolání pfiekáÏkové dráhy) sbírat finanãní

prémie. Po naspofiení urãité ãástky pak
mÛÏete opût nav‰tívit virtuální obchod
a nakoupit si rÛzné psí potfieby nebo
dokonce nové ‰tûÀátko!
ProtoÏe jsou herní konzole Nintendo DS
bezdrátovû propojitelné, mÛÏete se
s pokroky svého mazlíãka pochlubit
kamarádÛm pejskafiÛm. S ostatními cho-
vateli pejskÛ Nintendo si budete moci
navzájem vymûÀovat nejenom hraãky,
ale také psí doplÀky a dal‰í nezbytnosti.
Jen si pfiedstavte hromadné venãení
sv˘ch miláãkÛ v teple va‰eho oblíbené-
ho podniku!

Pejsek naneãisto
Kdyby nûkdo vypracoval statistiku, kte-
ré pfiání se v dopisech dûtí JeÏí‰kovi
objevuje nejãastûji, ‰tûÀátko by se urãi-
tû umístilo hodnû vepfiedu. 
Rodiãe ale mají oprávnûn˘ strach
o hloubku zájmu sv˘ch ratolestí a sílu
jejich zodpovûdnosti. Nintendogs
umoÏní podrobit dûti malému testu.
Buì záhy zjistí, Ïe je nebaví se o pejska
starat, nebo rodiãe pfiekvapí a budou
tak zodpovûdné, Ïe jim Ïivého mazlíãka
po ãase pfiece jenom pofiídí.
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Virtuální pejsek
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Virtuální přítel člověka
Jistû se najde celá fiada lidí, ktefií po psovi na jedné stranû
touÏí, ale na druhé mají stále celou fiadu dÛvodÛ – a nûkdy
docela rozumn˘ch – proã si ho nepofiídit. Nejen pro nû je
urãena novinka od firmy NINTENDO – virtuální pejsek.
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