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SAD DREAM
ATP tour simulator
KRTEK a autíclco

AKNADACH
TOM JONES

URCENO PRO POC'TACE: DELTA
SINCLAIR ZX - SPECTRUM /+/128
DIDAKTIK GAMA. DIDAKTIK M

INSTRUKCNÍ

lVIANUÁL

<9 1991

Soubor her "HAD DREAM"

@ 1992 PROXIMA Ústí nad Labem

Ctete pozorne licencní podmínky firmy PROXIMA predtím, než porušíte obal
diskety (kazety). Pocítacový program zaznamenaný na diskete (kazete) je autorským
dílem chráneným ustanoveními cs. autorského zákona a mezinárodními smlouvami.
Porušením obalu diskety (kazety) se zavazujete dodržovat ustanovení následující
smlouvy mezi Vámi a firmou PROXIMA.

1.
Uživatel je oprávnen instalovat a provozovat pocítacový program na
jediném pocítaci a smí si porídit jedinou bezpecnostní kopii obsahu nosného média.
2.
V prípade zakoupení multilicencní dodávky pocítacového programu je
uživatel oprávnen instalovat a provozovat program na takovém poctu pocítacu, jaký
je uveden v multilicencní smlouve.
3.
Firma PROXIMA nerucí za bezvadný chod programu na amatérsky
upravených pocítacích a pocítacích spolupracujících s nestandardními perifériemi
vcetne interface vlastní výroby.
4.
Je zakázáno porizovat kopie manuálu k programu.
5.
Nehodláte-li respektovat ustanovení této smlouvy, vratte software v
neporušeném obalu tam, kde jste jej získali. Bude Vám vrácena cástka, kterou jste
zaplatili. Podmínkou je vrácení do 10 dnu od zakoupení a pri vrácení je nutno
predložit doklad o zaplacení.
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Aneb Zlý sen Františka Koudelky

Vás zavádí do zvláštního sveta podivných létajících plošin, který pronásleduje
našeho hrdinu Františka v jeho zlých snech. František totiž trpí jistým druhem
deprese, která vzniká každý den znovu vždy, když v práci musí pomáhat svému
spolupracovníku Karlovi. Karel je sice silák, ale strašný popleta a tak ho František
musí stále kontroloval, pomáhat mu a hlavne za nej casto rešil siluace, do kterých se
Karel vlastní zbrklostí dostal.
Asi by neškodilo, kdybych Vám trochu vysvetlil, kde vlastne Karel a František
pracují. Oba jsou prístavní delníci a nakládají bedny na lode. Obvykle se tak deje za
ponekud stísnených prostorových
podmínek a nekdy je potreba, si
rozmyslet, co mají naložil dríve,
nekdy
musí
dokonce
ruzne
rozestrkat nekolik beden, aby jednu
dostali tam, kam patrí. Karel je
navíc trochu tvrdohlavý a obcas
Františka
neposlechne,
postrcí
špatne nejakou bednu a potom
"Františku starej se". A František se
stará, nekdy je to pro nej strašne
moc obtížné, ale snaží se, aby
problém vyrešil a zatím se mu to
vždycky podarilo.
Tohle velké pracovní vypetí má ale na Františka neblahé dusledky, vecer vždy
trne, co zase zítra Karel natropí a co bude muset rešit. Každou noc se mu potom zdá
sen: Vznáší se uprostred noci na podivné plošine uprostred oceánu, v dálce svítí
mesíc, František musí prestehovat bedny na vyznacená místa, hladina se temne leskne
a na Františka padá podivná nálada, ví, že musí bedny odstehovat, prilom se ani
jednou nesplésta nespadnoutpritomdo vody František se totiž ješte nenaucil plavat
a tak by se utopil. Pokud František v noci problém nevyreší, zdá se mu další noc
naprosto stejný sen je na stejné plošine a reší stejný úkol. František s tímto
problémem navštívil psychiatra a ten mu poradil, at zmení povolání, to ale František
nechce a tak zašel ješte za jistou starou carodejnicí a ta mu z krištálové koule veštila,
že až tech problému vyreší 50, tak bude mít pokoj a znovu nalezne klid v duši. Kolik
nocí to ale bude trvat, to mu neporadila.

-

-

Váš úkol je trochu jednodušší než ten Františkuv. Máte situaci zjednodušenou
tím, že nejste na plošine mezi bednami, jako František, ale vidíte cást plošiny shora a
mužete si nechat vykreslit plánek plošiny (Fire + Down), nebo si plošinu otocil a
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dívat se z libovolné strany (Fire + Left, Fire + Right). Také si mužete uložit stav
beden na plošine do pameti a vyvolat jej zpet, když prijdete na to, že jste od té doby
udelali chybu. Problém ale nastane v prípade, že ta chyba bude už v té uložené cásti.
Na zacátku každého problému se uloží výchozí situace, pokud udeláte chybu, mužete
zacít znovu tak, že stisknete obnovení pozice a zacnete od zacátku. Po dokoncení
každé úlohy se dozvíte heslo pro další úlohu. Heslo pro vstup mužete odeslat stiskem
Fire nebo Enter, pokud budete používat k ovládání klávesnici, použijte radeji Enter.
V programu jsou dve pekné melodie od PETERSOFfu, první si poslechnete
pri každém spuštení programu, druhou a mnohem delší si mužete poslechnout za
odmenu po dohrání všech 50 místností. Hru má na svedomí fIrma UNlVERSUM,
nepopírám jistou velmi silnou inspiraci, necím, co existuje nekde jinde.
Preji Vám mnoho štestí pri rešení všech 50 úrovní. Neztrácejte hlavu, opravdu
všechny úrovne lze dohrát, nekdy je to opravdu obtížné ale jde to!

Aneb Jak se stát jednickou

ATP tour simulator je strategická hra. Zavede Vás do sveta rychlých mícku a
velkých penez, do sveta tvrdé driny a odríkání, do sveta, kde jenom ti nejlepší z
nejlepších mohou stanout na slunci, do sveta profesionálního tenisu. Stáváte se
managerem, trenérem a také hrácem v jedné osobe.
ATP tour simulátor mohou
hrát jeden až dva hráci. Na zacátku
hry si zvolíte obtížnost hry, potom
si vyberete sponzora, což je pro Vás
vedle zisku za vítezství nebo za
umístení na turnaji velice duležitý
zdroj príjmu
sponzor velice
bedlive hodnotí Vaše výsledky a
podle toho se rozhoduje, kolik
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financí Vám pridelí

- a hra

už muže

zacít. Celý tenisový rok se skládá z
množství turnaju, na kterých se
mužete ale také nemusíte, nebo
dokonce nemužete (to když nemáte
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na startovné) zúcasblit. V prípade, že se turnaje nezúcasblíte, si mužete alespon vsadit

na víteze.V dobe,kdy nestartujetena nejakémturnaji,mužetetrénovat- do trénování

mužete vložit jen urcitou cást prostredku - v omezeném case se zázraky delat nedají,
pokud vložíte prostredku víc, prijdete o ne a nic nezískáte. Trénovat mužete herní
dovednosti, sílu, taktiku a další vlasblosti, které každý opravdový profesionál nutne
potrebuje. Vždy po turnaji se mení Vaše pozice na žebrícku ATP. Pred turnajem si
volíte obutí (to zní trošku zvláštne obutí) a to v závislosti na tom, jaký povrch je na
dvorci, kde turnaj probíhá. Pred každým turnajem si také musíte rozmyslet. s jakou
taktikou pujdete do boje. Když se budete rozhodovat, jestli se turnaje zúcasblíte, ridte
se jeho cenou na levnejší turnaje chodí méne zdablí jedinci a jen tam máte šanci se
postupne probojovat v žebrícku ATP nahoru, jinde ne.

-

-

Hru mužete ovládat z klávesnice nebo pomocí Kempston Joysticku. Preji Vám
mnoho štestí a úspechu pri dobývání tenisového Olympu (treba casem porazíte i
Lendla). Hru má na svedomí fIrma MADMAX.

Aneb Bratr slavného Indiana Jonese na cestách za slávou

Krácíte spolu s Tomem Jonesem za dobrodružstvím,hledáte Zlatou sošku
Inku. Víc Vám o deji hry neprozradím,zbytecnebych Vás pripravilo radost z jejího
poznávání.
Jedná se o klasickou textovou hru, ovládání je z klávesnice nebo Kempstonu
pomocí nabídek. Program obsahuje peknou hudbu od fmny BLACKSOFf a
samotnou hru spáchala fmna MADMAX

- nejsem

si stoprocenble jist, jestli jsem se

náhodou nespletl, jestliže ano, pak moc prosím všechny a hlavne autory o to, aby mi
to prominuli. Ostable to, kdo hru vyrobil, se zcela jiste dozvíte až si ji zkusíte zahrát.
Obligáblí prání mnoha úspechu pri hraní
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Aneb Krtek a autícko

Krtek a autícko je jedna z her, na jejichž vzniku jsem mel tu cest se alespon
cástecne podílet, mám k ní zvláštní vztah protože když se mi podarilo prekreslit
úvodní obrázek z papíru na obrazovku (trvalo to celý den), musel jsem se na nej dívat
dobrých deset minut, abych uveril, že jsem to udelal já. Navíc jsme strávili pri
dokoncovacích pracech dva dny a dve noci v perné drine, na to se také hned tak
nezapomíná. Mimoto jsem se také hrozne ztrapnil pred kamarádem ukazoval mi
jednu z úrovní, kterou vymyslel a prohlašoval, že na to využil veškerý svuj duvtip, po
prvnún pohledu jsem sebevedome poznamenal, že tam toho duvtipu moc není, jaké
však bylo jeho zadostiucinení, když
se mi nepodarilo místnost dohrát
ani po dvou hodinách, a mohl mi
vítezoslavne ukázat rešení
GGGRRRRRRR!

-

o co tedy ve hre vlastne jde
fIrma PROXIMA se rozhodla
angažovat nekoho, na nakládání
programu na nákladní auto. Protože
zamestnanci firmy mají cosi, jako
smysl pro humor, rozhodli se, že
krtkovi práci trochu stíží, nedalo
jim to ani moc práce, stacilo
zachovat puvodní stav naprostý chaos. A tak se krtek musí snažit a opravdu hodne
premýšlet a behat, aby bedny naložil. Pomáhá mu trochu to, že ve svete, v nemž žije
jsou jiné prírodní zákony a všechno tam probíhá ponekud pomaleji, jen on sám
dokáže behat stejne rychle jako v obvyklém živote, umožnuje mu to obcas bednu
shodit a ješte na ni dole pockat. V krtkove svete se také vyskytují nekteré zvláštní
potvurky - krtek jim ríká pružíci
když se s krtkem setkají, odnesou to oba dva.

-

-

Nekterí pružíci jsou hloupí a s krtkem se srazí jenom náhodou,jiní jsou dokonce
jacísi "kamikaze",ti mají cich a jakmile se krtek dostaneprílišblízkok nim, docista
zblbnoua vydají se k nemu. Aby se mohl krtek alespontroškubránit,má k dispozici

-

rýcky, které muže po pružících házet když pružík jednu koupí rýckem, upadne do
strnulého stavu a chvíli se nehýbá. Nekdy ovšem musí nejakého pružíka odstranit na
takové úcely má krtek k dispozici jablka. Když krtek chce pružíka zlikvidovat, musí
se dostat nad nej, opatrne ho prišlápnout a použít jablko (apple), pokud používáte
joystick, stisknete dolu a pal. Stejný postup musíte použít, když budete chtít odstranit
nejakou bednu se softwarem obcas je to jediná cesta k cíli.

-
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Hru mužete ovládat definovaný1IU klávesa1IU a Kempston joystickem. Po
každé úrovni se dozvíte heslo pro tuto úroven, a budete moci zacít hrát príští úroven.
Pri novém nahrání hry si tedy budete muset posledne dohranou místnost zopakovat
aspon se ji doopravdy porádne naucíte.

-

Hru má na svedomí firma KYBERSOFf, hudbu napsal Miroslav Hlavicka a
úvodní obrázek a obrázek autícka, které krtek postupne získává, mám na svedomí já.

to!

STUU.

Se škodolibým úsmevem Vám preji pevnou vuli a hodne moc trpelivosti - jde

P.S. Heslo do poslední místnosti se skládá z písmen A E F L L N O O O S S S

Aneb Hra pro malé i velké

Aknadach patrí mezi hry, které procvicují pamet. Váším úkolem je dukladne si
prohlédnout rozložení celkem 18 rozto1IUlých barevných obrázku a hlavne si
zapamatovat, kde se který nachází. Pocítac je potom opet otocí a bude se Vás ptát,
kde se který obrázek nalézá, nebo se Vás také muže ptát, jaký je na kterém míste za
obrázek to záleží na tom, který typ
hry si zvolíte.

-

Další parametry hry, které
mužete ovlivnovat, jsou obtížnost
zadání, což je doba, po kterou Vám
pocítac obrázky odkryje, a obtížnost
odpovedi, což je casový interval, za
který musíte odpovedet. Pokud se
Vám podarí trefa do cerného, tak
Vám pocítac
zahraje
znelku
kladnou, pokud se trefíte vedle,
dozvíte se to z druhé znelky obe
jsou napsány tak, že musíte
okamžite pochopit, jak jste dopadli.
Navíc pri správné odpovedi Vám pocítac ukáže obrázek. V pravé cásti obrazovky
jsou dva ukazatele celkový pocet odpovedí a pocet odpovedí správných jsou to

-

-

-
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sloupecky, které rostou - pokud dostanete oba dva až nahoru, podaril se Vám malý
zázrak uhádli jste všechno a správne - výborne.Pokudne, nevadí,pokuste se o to
príšte, urcite budete mít mnohem lepší výsledky.

-

-

Hra Vás také muže naucit, jak se který obrázek nazývá je to duležité, když
hádáte podle polohy a musíte tedy vybrat správný název. Když si obrázek zafixujete
pod názvem jiným, mužete mít zbytecné problémy - pustte si tedy výuku jako první.
Ješte k autorum programu

- program vytvorila známa firma MS-CID, o grafiku

a ozvucenípak cm. V obouoblastechsi autoriudrželisvujtradicnevysokýstandard.
A na záver: Vsadún se, že se Vám nikdy nepodarí uhádnout všech 18 obrázku!
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Zárucní a reklamacní podmínky na programy z
produkce PROXIMA - software Ústí nad Labem
1) veškeré dotazy zodpovídáme pouze písemne; telefonický servis k
programum nezajištujeme
2) na fyzické vady disket, kazet a manuálu které nebyly zpusobeny nevhodnou
manipulací uživatele poskytujeme záruku 1 rok. Vadné manuály (napr. s chybejícími
stránkami) vymenujeme pouze kus za kus
3) do 1 mesíce od zakoupení je nahrání nové verze programu nebo opravení
vadné nahrávky na kazete (diskete) zdarma
4) po této dobe úctujeme na nové nahrání programu poplatek 20,-- Kcs
-> cástku 20,- Kcs nám mužete zaslat jedním z techto zpusobu:
-> zelenou složenkou typu "A" na naši adresu, císlo úctuje 28846-411/0100 a
kontrolní ústrižek priložte (stací jeho kopie) nebo
-> priložte k zásilce v hotovosti (napr. papírovou dvacetikorunu), nebo
-> pokud nebude cástka poukázána nebo priložena, vracíme reklamovanou kazetu
(disketu) na dobírku, takže úctujeme 20,-- Kcs + 15,-- Kcs dobírkový poplatek
5) v prípade neoprávnených reklamací úctujeme stejným zpusobem jak bylo
uvedeno výše, manipulacní poplatek 20,- Kcs
Prosíme Vás o pochopení tohoto opatrení. Bohužel žádný autor programu a
tím také jeho distributor nemuže rucit za to, že v proj!;ramunebude jediná chyba.
Presto naše finna udelá maximum pro to, aby Vám program sloužil k Vaší
spokojenosti. Pro srovnání: nové verze programu (UPGRADE) se v oblasto "velkého
software" (ceny jsou zde rádove 20 až 50 krát vyššO prodávají vlastníkum starších
verzí za ceny rovnající se 1/2 až 2/3 plné ceny programu. Dále Vás prosíme, abyste se
na nás neobraceli s dotazy, které jsou dostatecne vysvetleny v instrukcním manuálu;
na takové dotazy nebude brán zretel.

PROXIMA - software, post box 2
~ošta

2, 400 21 Ústí nad Labem
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