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Název akce:   Mobilní 
 
Termín vyhlášení:  1. června 2011
 
Místo konání:   PwC BusinessCommunityCenter
 
Pořadatel:   TUESDAY Business Network
 
Partneři:   Google.cz, Nokia, Seznam.cz, T
 
Mediální partneři: Lupa.cz, 

AndroidMarket.cz, Živě, MobilMania.cz
 
Za podpory:   PricewaterhouseCoopers

Počet účastníků:  121 

Cílová skupina: široká veřejnost

Nominováno bylo:   171 aplikací

Kategorie:  DOPRAVA
HRY A ZÁBAVA
KOMUNIKACE
ŽIVOTNÍ STYL
PRÁCE, OBCHOD, PODNIKÁNÍ
PENÍZE A NAKUPOVÁNÍ
MÉDIA 
MAPY A NAVIGACE
NÁSTROJE

 
Ocenění:  Vítězové jednotlivých kategorií, hlavní cena, cena odborné poroty a čestné 

uznání poroty
 

Hlasování veřejnosti:  proběhlo od 18. dubna do 

Hlasování veřejnosti:  4 868 hlasů 

Odborná porota:  Členové programového boa
(Rowan Legal)
(ATS Praha)
(Internet Info)
Republic)
Šmerda 
Miroslav Štoček 
Patrick Zandl 
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Mobilní aplikace roku 2011 

června 2011 

PwC BusinessCommunityCenter 

TUESDAY Business Network 

Google.cz, Nokia, Seznam.cz, T-Mobile Czech Republic 

Lupa.cz, Root.cz, Zdroják.cz, Svět Androida, SmartMania.cz, 
AndroidMarket.cz, Živě, MobilMania.cz 

PricewaterhouseCoopers 

široká veřejnost 

171 aplikací 

DOPRAVA 
ZÁBAVA 

KOMUNIKACE 
ŽIVOTNÍ STYL 
PRÁCE, OBCHOD, PODNIKÁNÍ 
PENÍZE A NAKUPOVÁNÍ 

MAPY A NAVIGACE 
NÁSTROJE 

Vítězové jednotlivých kategorií, hlavní cena, cena odborné poroty a čestné 
uznání poroty 

proběhlo od 18. dubna do 18. května 2011 

868 hlasů  

Členové programového boardu: Pavel Doležal (Ericsson)
(Rowan Legal), Frank Gotthardt (Capgemini Czech Republic)
(ATS Praha), Rostislav Kocman (Approach Communication)
(Internet Info), Petr Mitošinka (ARIGA), Viktor Nábělek 
Republic), Marián Nič (Crazy Tomato), Philip Staehelin 

 (Nokia Czech Republic), Vít Šoupal (T-Mobile Czech Republic)
Miroslav Štoček (Nokia Siemens Networks Czech Republic)
Patrick Zandl (Lupa.cz) 
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Root.cz, Zdroják.cz, Svět Androida, SmartMania.cz, Dotekomania,  

Vítězové jednotlivých kategorií, hlavní cena, cena odborné poroty a čestné 

(Ericsson), Josef Donát 
(Capgemini Czech Republic), Michal Horák 

Communication), Aleš Miklík 
, Viktor Nábělek (Vodafone Czech 

, Philip Staehelin (A.T. Kearney), Igor 
Mobile Czech Republic), 

(Nokia Siemens Networks Czech Republic), Martin Tax, 



 

 

Mobilní aplikace roku 2011 byla součástí 
 
Communication WEDNESDAY 
mediálních a technologických služeb a aplikací. Setkání slouží jako 
operátoři, vývojáři aplikací, poskytovatelé a agregátoři obsahu, výrobci koncových zařízení, konzultanti 
a další osoby zainteresované v oblasti telekomunikačních služeb, a vyměňují si informace, zkušenosti
a navazují nové spolupráce. Pravidelná setkání
šestkrát ročně, doplní je 2 neformální kulaté stoly
 
Anketa navazovala na Creative Communication Award
přenesen důraz na anketu otevřenou široké veřejnosti. Reagoval
aplikace pro mobily nepoužívají pouze technologičtí nadšenci a hračičkové, ale i desítky tisíc laiků
Cílem bylo najít nejen nejpopulárnější, ale také nápadité a inovativní, byť méně známé aplikace pro 
mobilní telefony v různých kategoriích, upozornit na ně 
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byla součástí seriálu akcí Communication WEDNESDAY

Communication WEDNESDAY jsou pravidelná setkání zaměřená na oblast telekomunikačních, 
technologických služeb a aplikací. Setkání slouží jako nezávislé fórum

operátoři, vývojáři aplikací, poskytovatelé a agregátoři obsahu, výrobci koncových zařízení, konzultanti 
by zainteresované v oblasti telekomunikačních služeb, a vyměňují si informace, zkušenosti

navazují nové spolupráce. Pravidelná setkání Communication WEDNESDAY se budou konat 
šestkrát ročně, doplní je 2 neformální kulaté stoly. 

ive Communication Award, ale z hlasování odborné poroty 
důraz na anketu otevřenou široké veřejnosti. Reagovalo se tak na změnu na trhu, kdy už 

aplikace pro mobily nepoužívají pouze technologičtí nadšenci a hračičkové, ale i desítky tisíc laiků
Cílem bylo najít nejen nejpopulárnější, ale také nápadité a inovativní, byť méně známé aplikace pro 

ch kategoriích, upozornit na ně a podpořit tak zejména české vývojáře. 
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Communication WEDNESDAY. 

zaměřená na oblast telekomunikačních, 
nezávislé fórum, kde se potkávají 

operátoři, vývojáři aplikací, poskytovatelé a agregátoři obsahu, výrobci koncových zařízení, konzultanti 
by zainteresované v oblasti telekomunikačních služeb, a vyměňují si informace, zkušenosti 

WEDNESDAY se budou konat 

, ale z hlasování odborné poroty byl 
tak na změnu na trhu, kdy už 

aplikace pro mobily nepoužívají pouze technologičtí nadšenci a hračičkové, ale i desítky tisíc laiků. 
Cílem bylo najít nejen nejpopulárnější, ale také nápadité a inovativní, byť méně známé aplikace pro 

a podpořit tak zejména české vývojáře.  



 

 

Program 

 
  Úvod 

Petr Koubský (programový 
 

  99 vteřin představení nového 
Daniel Piterák (ředitel) 
 

  Jako bychom si spletli rok aneb Dejavu na mobilním trhu
Patrick Zandl  (šéfredaktor Lupa.cz
 

  Představení 1. ročníku Mobilní aplikace roku
Petr Koubský  (programový
 

  Slavnostní vyhlášení 
    

 Panelová diskuse vítězů všech kategorií 
Moderátor: Petr Koubský  (TUESDAY Business Network

Všichni vítězové 
 

 Networking 
 

 Závěr akce 
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 ředitel TUESDAY Business Network) 

99 vteřin představení nového člena uLikeIT 

Jako bychom si spletli rok aneb Dejavu na mobilním trhu 
šéfredaktor Lupa.cz) 

Představení 1. ročníku Mobilní aplikace roku 2011 
programový ředitel TUESDAY Business Network) 

vítězů všech kategorií  
TUESDAY Business Network) 

 

 

Mobilní aplikace roku 2011 



 

 

Mobilní aplikace roku
 
Slavnostní vyhlášení ankety Mobilní aplikace roku 2011
PricewaterhouseCoopers za přítomnosti 121 účastníků.
TUESDAY Business Network Petr K
celé soutěže. Hlasovalo 4 868 lidí. Velkou zajímavostí je, že o vítězi rozhodlo pouhých 21 hlasů. 

V 99 vteřinách představil ředitel společnosti Daniel P
členství v TUESDAY Business Network.

Jedinou, ale za to vyčerpávající prezentaci nám představil Patrick Z
Lupa.cz. Samotný název prezentace Jako bychom si spletli rok aneb Dejavu na  mobilním trhu
vypovídal o dávce humoru, ale tak

Po prezentaci přišlo na řadu samotné vyhlášení a předávání cen za nejlepší mobilní aplikaci 
roku 2011. Z řad veřejnosti se hla
Komunikace; Životní styl; Práce, 
Nástroje) a vítěze hlavní ceny. Odborná porota potom udělila cenu čestného uznání a cenu odborné 
poroty. I hlasující veřejnost byla oceněna a to mobilními telefony, které věnovala společnost N
a společnost T-Mobile Czech Republic

Po slavnostním vyhlášení následovala panelová diskuse, které se zúčastnili všichni vítězové.
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Mobilní aplikace roku 2011 

Mobilní aplikace roku 2011 se konalo 1. června
za přítomnosti 121 účastníků. Úvodního slova se ujal programový ředitel 

TUESDAY Business Network Petr KOUBSKÝ, který krátkou řečí uvedl všechny přítomné do pozadí 
868 lidí. Velkou zajímavostí je, že o vítězi rozhodlo pouhých 21 hlasů. 

99 vteřinách představil ředitel společnosti Daniel PITERÁK svou společnost v rámci nového firemní
TUESDAY Business Network. 

Jedinou, ale za to vyčerpávající prezentaci nám představil Patrick ZANDL, šéfredaktor serveru 
Lupa.cz. Samotný název prezentace Jako bychom si spletli rok aneb Dejavu na  mobilním trhu

o dávce humoru, ale také odborné kvalitě Patricka ZANDLA. 

Po prezentaci přišlo na řadu samotné vyhlášení a předávání cen za nejlepší mobilní aplikaci 
řad veřejnosti se hlasovalo pro vítěze z devíti  kategorií (Doprava; Hry a zábava; 

l; Práce, obchod, podnikání; Peníze a nakupování; Média; Mapy a navigace;
a vítěze hlavní ceny. Odborná porota potom udělila cenu čestného uznání a cenu odborné 

I hlasující veřejnost byla oceněna a to mobilními telefony, které věnovala společnost N
Czech Republic. Oba telefony předali zástupci těchto společností.

Po slavnostním vyhlášení následovala panelová diskuse, které se zúčastnili všichni vítězové.

Mobilní aplikace roku 2011 

ervna 2011 v prostorách 
Úvodního slova se ujal programový ředitel 

, který krátkou řečí uvedl všechny přítomné do pozadí 
868 lidí. Velkou zajímavostí je, že o vítězi rozhodlo pouhých 21 hlasů.  

rámci nového firemní 

, šéfredaktor serveru 
Lupa.cz. Samotný název prezentace Jako bychom si spletli rok aneb Dejavu na  mobilním trhu 

Po prezentaci přišlo na řadu samotné vyhlášení a předávání cen za nejlepší mobilní aplikaci 
devíti  kategorií (Doprava; Hry a zábava; 

obchod, podnikání; Peníze a nakupování; Média; Mapy a navigace; 
a vítěze hlavní ceny. Odborná porota potom udělila cenu čestného uznání a cenu odborné 

I hlasující veřejnost byla oceněna a to mobilními telefony, které věnovala společnost Nokia 
zástupci těchto společností. 

Po slavnostním vyhlášení následovala panelová diskuse, které se zúčastnili všichni vítězové. 



 

 

Vítěz  kategorie DOPRAVA
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal zástupce společnosti Nokia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Doprava 

Pubtran 

František Hejl
Jednoduchá, ale velmi užitečná 
aplikace pro Android umí 
hledat vlaková, autobusová, 
letecká i MHD spojení v 
desítkách měst. Zná aktuální 
zpoždění a zaujme 
propracovaným rozhraním: ví, 
kde právě jste, učí se, kdy kam 
jezdíte a maximálně usnadňuje 
zadávání vstupních dat. Data 
čerpá z IDOSu.

Mobilní aplikace roku 2011

DOPRAVA 

Cenu předal zástupce společnosti Nokia Slavomír Vaškovič. 

 

Doprava – vítěz

František Hejl
Jednoduchá, ale velmi užitečná 
aplikace pro Android umí 
hledat vlaková, autobusová, 
letecká i MHD spojení v 
desítkách měst. Zná aktuální 
zpoždění a zaujme 
propracovaným rozhraním: ví, 
kde právě jste, učí se, kdy kam 
jezdíte a maximálně usnadňuje 
zadávání vstupních dat. Data 
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Vítěz v kategorii HRY A ZÁBAVA
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal zástupce společnosti  Nokia 
 
 

 
 
 
 

  

Hry a zábava 

Piškvorky

David Formánek

NEXTWELL, s.r.o

Piškvorky lze hrát
počítači i proti kamarádovi
GameCentrum. Hned
vypuštění se staly
aplikací v českém
porazily dokonce
Angry Birds.

Mobilní aplikace roku 2011

HRY A ZÁBAVA 

Cenu předal zástupce společnosti  Nokia Slavomír Vaškovič. 

 

Hry a zábava – vítěz

Formánek

s.r.o.

hrát na iPhonu proti
kamarádovi přes
Hned první den po

staly nejstahovanější
českém App Store, 

dokonce i obdivované 

Mobilní aplikace roku 2011 



 

 

Vítěz v  kategorii KOMUNIKACE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal zástupce společnosti Nokia 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Komunikace 

Oskárek

Luboš Mačenka

mobilecity.cz

Aplikace slouží k odesílání 
SMS zdarma do sítí 
Vodafone, O2 a T
Odesílá i tzv. aprílové SMS 
(jsou zpoplatněny částkou 
20Kč), kde lze určit jméno 
odesílatele namísto vašeho 
telefonního čísla.

Mobilní aplikace roku 2011

KOMUNIKACE 

Cenu předal zástupce společnosti Nokia Slavomír Vaškovič. 

 

Komunikace – vítěz

Luboš Mačenka

Aplikace slouží k odesílání 
SMS zdarma do sítí 
Vodafone, O2 a T-Mobile. 
Odesílá i tzv. aprílové SMS 
(jsou zpoplatněny částkou 
20Kč), kde lze určit jméno 
odesílatele namísto vašeho 
telefonního čísla.

Mobilní aplikace roku 2011 



 

 

Vítěz v  kategorii ŽIVOTNÍ STYL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal zástupce společnosti Seznam.cz 
 
 

 
 
 
 

  

Životní styl 

Meteoservis

Radim Fryč

Softimage, s.r.o.

Detailní a neobyčejně 
propracovaná aplikace pro 
sledování meteorologických 
dat i předpovědí. Již několik 
let pro Windows Mobile, 
nyní také pro Android.

Mobilní aplikace roku 2011

kategorii ŽIVOTNÍ STYL 

Cenu předal zástupce společnosti Seznam.cz Ivan Mikula. 

 

Životní styl – vítěz

Softimage, s.r.o.

Detailní a neobyčejně 
propracovaná aplikace pro 
sledování meteorologických 
dat i předpovědí. Již několik 
let pro Windows Mobile, 
nyní také pro Android.

Mobilní aplikace roku 2011 



 

 

Vítěz v kategorii PRÁCE, OBCHOD, PODNIKÁNÍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal zástupce společnosti Seznam.cz 
 
 

 
 
 

  

Podnikání 

AKatastr

Jiří Procházka

Nahlížejte do katastru 
nemovitostí 
prostřednictvím Vašeho 
Androidu. Součástí 
aplikace je manuální či 
automatické získání pozice, 
nastavení zobrazovaných 
vrstev katastrální mapy a 
vyhledávání míst.

Mobilní aplikace roku 2011

kategorii PRÁCE, OBCHOD, PODNIKÁNÍ

Cenu předal zástupce společnosti Seznam.cz Ivan Mikula. 

 

Podnikání – vítěz

Nahlížejte do katastru 

prostřednictvím Vašeho 
Androidu. Součástí 
aplikace je manuální či 
automatické získání pozice, 
nastavení zobrazovaných 
vrstev katastrální mapy a 
vyhledávání míst.

Mobilní aplikace roku 2011 

kategorii PRÁCE, OBCHOD, PODNIKÁNÍ 



 

 

Vítěz v  kategorii PENÍZE A NAKUPOVÁNÍ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal zástupce společnosti Seznam.cz 
 
 

 
 

  

Peníze a nakupování 

Pojišťovna
Jiří Horyna
eMan, s.r.o.

Aplikace pro reálnou pomoc při 
nehodě, pro její nahlášení a 
snadnou likvidaci. Hlavní výhody:
• žádné zbytečné papíry
• nahlášeni nehody pomocí 

aplikace včetně připojení 
fotografií

• vyhledání nejbližší pobočky se 
zobrazením kontaktu a 
otevírací doby

• objednání odtahu nebo 
náhradního auta zdarma

Mobilní aplikace roku 2011

kategorii PENÍZE A NAKUPOVÁNÍ 

Cenu předal zástupce společnosti Seznam.cz Ivan Mikula. 

 

Peníze a nakupování – vítěz

Aplikace pro reálnou pomoc při 
nehodě, pro její nahlášení a 
snadnou likvidaci. Hlavní výhody:

žádné zbytečné papíry
nahlášeni nehody pomocí 
aplikace včetně připojení 

vyhledání nejbližší pobočky se 
zobrazením kontaktu a 
otevírací doby
objednání odtahu nebo 
náhradního auta zdarma

Mobilní aplikace roku 2011 



 

 

Vítěz v kategorii MÉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal zástupce společnosti Google.cz 
 
 

 
 

  

Média –

ČT 24 pro iPhone
Michal Šrajer
Inmite, s.r.o.

• Živé vysílání zpravodajského kanálu ČT24
• Aplikace okamžitě nabízí krátký přehled 

článků, články řadí do logických kategorií
• Push notifikace
• Sdílení článku na Facebook

Instapaper
• Možnost odeslání článku e

přes SMS
• Možnost uložení článků do paměti 

telefonu
• grafika uzpůsobena pro retina displej 

(iPhone 4)

Mobilní aplikace roku 2011

ÉDIA 

Cenu předal zástupce společnosti Google.cz Filip Hráček. 

 

vítěz

a Android

Živé vysílání zpravodajského kanálu ČT24
Aplikace okamžitě nabízí krátký přehled 
článků, články řadí do logických kategorií

Facebook, Twitter a 

Možnost odeslání článku e-mailem či 

Možnost uložení článků do paměti 

grafika uzpůsobena pro retina displej 

Mobilní aplikace roku 2011 



 

 

Vítěz v  kategorii MAPY A NAVIGACE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal zástupce společnosti Google.cz 
 
 

 
 
 

  

Mapy a navigace 

c:geo

Radovan Paška

Jednoduchý klient pro 
Geocaching.com
vždy po ruce. S c:geo můžete 
vyhledávat kešky
různých kriterií, zobrazit si je 
na Aktivní mapě a také uložit 
do mobilu. Užijte si 
geocaching a najděte je 
všechny!

Mobilní aplikace roku 2011

kategorii MAPY A NAVIGACE 

Cenu předal zástupce společnosti Google.cz Filip Hráček. 

 

Mapy a navigace – vítěz

Paška

Jednoduchý klient pro 
Geocaching.com, který je 
vždy po ruce. S c:geo můžete 

kešky podle 
různých kriterií, zobrazit si je 
na Aktivní mapě a také uložit 
do mobilu. Užijte si 

a najděte je 

Mobilní aplikace roku 2011 



 

 

Vítěz v  kategorii NÁSTROJE
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal zástupce společnosti Google.cz 
 
 

 

  

Nástroje 

APNDroid

Martin Adámek

Kontroluje připojení k 
internetu tím, že přidává k 
názvům APN různé 
koncovky. Šetří poplatky za 
datové přenosy a 
prodlužuje výdrž baterie. 

Mobilní aplikace roku 2011

kategorii NÁSTROJE 

Cenu předal zástupce společnosti Google.cz Filip Hráček. 

 

 

Nástroje – vítěz

Adámek

Kontroluje připojení k 
internetu tím, že přidává k 
názvům APN různé 
koncovky. Šetří poplatky za 
datové přenosy a 
prodlužuje výdrž baterie. 
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Čestné uznání odborné poroty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal šéfredaktor serveru Lupa.cz 
 
 

 
 

  

Čestné uznání
odborné poroty

Meteoradar CZ

Jan Šlesinger, Lukáš 
Ronge, Kryštof Celba

Zobrazuje aktuální 
radarové snímky dešťových 
srážek ze sítě CZRAD a Vy si 
tak můžete zjistit aktuální 
stav počasí v místě, kde se 
právě nacházíte.

Mobilní aplikace roku 2011

Čestné uznání odborné poroty 

Cenu předal šéfredaktor serveru Lupa.cz Patrick Zandl. 

 

 

Čestné uznání
odborné poroty

Meteoradar CZ

Jan Šlesinger, Lukáš 
Ronge, Kryštof Celba

Zobrazuje aktuální 
radarové snímky dešťových 
srážek ze sítě CZRAD a Vy si 
tak můžete zjistit aktuální 
stav počasí v místě, kde se 
právě nacházíte.
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Cena odborné poroty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal šéfredaktor serveru Lupa.cz 
 
 

 
 
 

  

Cena odborné poroty

iKatastr
Jiří Kamínek
Mendelova univerzita

Mapa pro a informace z katastru 
nemovitostí v terénu podle polohy 
GPS. Aplikace umožňuje zobrazovat 
katastrální mapy a jiné mapové 
podklady jako např. letecké snímky, 
chráněné zóny nebo kontaminovaná 
území a informace z katastru 
nemovitosti na základě polohy GPS. 
Tyto mapy jsou v rastrové podobě 
obdrženy z webovych
ÚHÚL, CENIA a OSM. 
umožňuje pohodlnou práci s mapou 
na iPhone, podporuje vyhledávání 
podle adresy a historii.
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Cena odborné poroty 

Cenu předal šéfredaktor serveru Lupa.cz Patrick Zandl. 

 

Cena odborné poroty

univerzita Brno

Mapa pro a informace z katastru 
nemovitostí v terénu podle polohy 
GPS. Aplikace umožňuje zobrazovat 
katastrální mapy a jiné mapové 
podklady jako např. letecké snímky, 
chráněné zóny nebo kontaminovaná 
území a informace z katastru 
nemovitosti na základě polohy GPS. 
Tyto mapy jsou v rastrové podobě 

webovych služeb ČUZK, 
ÚHÚL, CENIA a OSM. iKatastr
umožňuje pohodlnou práci s mapou 

, podporuje vyhledávání 
podle adresy a historii.
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Vítěz hlavní ceny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu předal výkonný ředitel společnosti Internet Info 
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Oskárek

Luboš Mačenka

mobilecity.cz

Aplikace slouží k odesílání 
SMS zdarma do sítí 
Vodafone, O2 a T
Odesílá i tzv. aprílové SMS 
(jsou zpoplatněny částkou 
20Kč), kde lze určit jméno 
odesílatele namísto vašeho 
telefonního čísla.
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Cenu předal výkonný ředitel společnosti Internet Info – Ján Simkanič
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Luboš Mačenka

Aplikace slouží k odesílání 
SMS zdarma do sítí 
Vodafone, O2 a T-Mobile. 
Odesílá i tzv. aprílové SMS 
(jsou zpoplatněny částkou 
20Kč), kde lze určit jméno 
odesílatele namísto vašeho 
telefonního čísla.
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Ján Simkanič. 



 

 

Marketingová & PR 
 

→ bannerová kampaň na partnerských serverech a serverech Internet Info
→ PR články, aktualitky, zprávičky

a sociálních sítích společnosti Internet Info
 
Nominační fáze 

• MaM.IHNED.CZ (14.3.) –
• Marketing & Média (14.3.) 
• Moderní život (4.4.) – Švýcarský nůž z jedniček a nul. SVĚT OVLÁDAJÍ MOBILNÍ APLIKACE
• Mobilmania.cz (7.3.) – Letka rozzuřených ptáků zaútočí na Facebook
• SvětAndroida.cz (31.3.) –
• Zprávy.rozhlas.cz (2.3., 3.3.) 
• Živě.cz (7.3.) – Letka rozzuřených ptáků zaútočí na Facebook
• Digizone.cz (4.3.) – Zpravy.rozhlas.cz v iPhonech 
• Root.cz (2.3.) – Mobilní aplikace roku 2011
• Root.cz (1.4.) – Nominace
• Lupa.cz (2.3.) – Anketa Mobilní aplikace roku 2011 odstartovala nominační fází
• Lupa.cz (6.4.) – Konec nominační fáze ankety Mobilní aplikace roku se blíží
• Lupa.cz (7.4.) – Bing představil aplikaci pro iPad
• Česká-média.cz (3.3.) – 
• Česká-média.cz (7.3.) – 

Facebook 
• Česká-média.cz (6.4.) – 

aplikace roku se blíží 
 
Fáze hlasování 

• Mobilmania.cz (16.5.) - Hlasujte pro mobilní aplikace roku 2011
• Živě.cz (16.5.) - Hlasujte pro mobilní aplikace roku 2011
• Lupa.cz (18.4.) - Hlasujte pro mobilní aplikaci roku 2011
• Lupa.cz (20.5.) - V anketě Mobilní aplikace roku 

kdo vyhrál 
• Root.cz (23.5.) - Přijďte se podívat, kdo vyhrál anketu Mobilní aplikace roku
• Česká-média.cz (18.4.) -

 
Fáze vyhlášení 

• ČT24 – Ekonomika (1.6.) 
• ČT24.cz (1.6.) - Živé vysílání ČT24 nejlepší mediální aplikací roku
• Finančnínoviny.cz (1.6.) 
• Marketingovénoviny.cz (12.7.) 
• Mobilmania.cz (2.6.) - Anketa Mobilní aplikace roku 2011 zná své vítěze
• Tech.ihned.cz (2.6.) - Mobilní aplikací roku je Oskárek a jeho bezplatné SMS a iKatastr
• Digizone.cz (2.6.) - Vysílání ČT 24 pro iPhony je jednou z mobilních aplikací 
• Digizone.cz (12.7.) - Zpravodajský portál ČT24 v novém
• Lupa.cz (1.6.) - V anketě Mobilní aplikace roku 2011 zvítězil Oskárek, porota vyzdvihla 

iKatastr 
• Lupa.cz (3.6.) - Co řekl hlas lidu? Kompletní výsledky a pár postřehů z ankety Mobilní aplikace 

roku 
• Lupa.cz (17.6.) - Inmite loni utržil za mobilní aplikace šest milionů korun
• Root.cz (3.6.) - Výsledky ankety Mobilní aplikace roku 2011
• Česká-média.cz (1.6.) - DNES OČEKÁVÁME 
• Česká-média.cz (1.6.) - MÉDIA: Fin

Oskárek 
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& PR podpora ankety 

bannerová kampaň na partnerských serverech a serverech Internet Info 
zprávičky a články na partnerských serverech a serverech Internet Info

a sociálních sítích společnosti Internet Info 

– Zvolte nejlepší mobilní aplikaci, vyzývá anketa 
Marketing & Média (14.3.) – Zvolte nejlepší mobilní aplikaci, vyzývá anketa

Švýcarský nůž z jedniček a nul. SVĚT OVLÁDAJÍ MOBILNÍ APLIKACE
Letka rozzuřených ptáků zaútočí na Facebook 
– Hlasujte i vy o nejlepší mobilní aplikaci 

Zprávy.rozhlas.cz (2.3., 3.3.) – Zpravy.rozhlas.cz míří i do iPhonů 
Letka rozzuřených ptáků zaútočí na Facebook 

Zpravy.rozhlas.cz v iPhonech  
Mobilní aplikace roku 2011 
Nominace na Mobilní aplikaci roku 2011 končí již za 10 dní
Anketa Mobilní aplikace roku 2011 odstartovala nominační fází
Konec nominační fáze ankety Mobilní aplikace roku se blíží
Bing představil aplikaci pro iPad 

 TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpravy.rozhlas.cz v iPhonech
 MÉDIA: David Polesný: Letka rozzuřených ptáků zaútočí na 

 MÉDIA: Martin Vyleťal: Konec nominační fáze ankety Mobilní 

Hlasujte pro mobilní aplikace roku 2011 
Hlasujte pro mobilní aplikace roku 2011 
Hlasujte pro mobilní aplikaci roku 2011 
V anketě Mobilní aplikace roku 2011 hlasovalo 4 868 lidí. Přijďte se podívat, 

Přijďte se podívat, kdo vyhrál anketu Mobilní aplikace roku
- MÉDIA: Lupa.cz: Hlasujte pro mobilní aplikaci roku 2011

Ekonomika (1.6.) - Oskárek mobilní aplikací roku 2011 
Živé vysílání ČT24 nejlepší mediální aplikací roku 

Finančnínoviny.cz (1.6.) - Nejpopulárnější českou mobilní aplikací je Oskárek
Marketingovénoviny.cz (12.7.) - Zpravodajský portál ČT24 v novém 

Anketa Mobilní aplikace roku 2011 zná své vítěze 
Mobilní aplikací roku je Oskárek a jeho bezplatné SMS a iKatastr

Vysílání ČT 24 pro iPhony je jednou z mobilních aplikací 
Zpravodajský portál ČT24 v novém 

V anketě Mobilní aplikace roku 2011 zvítězil Oskárek, porota vyzdvihla 

Co řekl hlas lidu? Kompletní výsledky a pár postřehů z ankety Mobilní aplikace 

Inmite loni utržil za mobilní aplikace šest milionů korun 
Výsledky ankety Mobilní aplikace roku 2011 

DNES OČEKÁVÁME – zpráva o konání vyhlášení
MÉDIA: Finanční noviny: Nejpopulárnější českou mobilní aplikací je 

Mobilní aplikace roku 2011 

na partnerských serverech a serverech Internet Info 

 
nejlepší mobilní aplikaci, vyzývá anketa 

Švýcarský nůž z jedniček a nul. SVĚT OVLÁDAJÍ MOBILNÍ APLIKACE 

na Mobilní aplikaci roku 2011 končí již za 10 dní 
Anketa Mobilní aplikace roku 2011 odstartovala nominační fází 
Konec nominační fáze ankety Mobilní aplikace roku se blíží 

TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpravy.rozhlas.cz v iPhonech 
MÉDIA: David Polesný: Letka rozzuřených ptáků zaútočí na 

MÉDIA: Martin Vyleťal: Konec nominační fáze ankety Mobilní 

2011 hlasovalo 4 868 lidí. Přijďte se podívat, 

Přijďte se podívat, kdo vyhrál anketu Mobilní aplikace roku 
MÉDIA: Lupa.cz: Hlasujte pro mobilní aplikaci roku 2011 

Nejpopulárnější českou mobilní aplikací je Oskárek 

 
Mobilní aplikací roku je Oskárek a jeho bezplatné SMS a iKatastr 

Vysílání ČT 24 pro iPhony je jednou z mobilních aplikací roku 

V anketě Mobilní aplikace roku 2011 zvítězil Oskárek, porota vyzdvihla 

Co řekl hlas lidu? Kompletní výsledky a pár postřehů z ankety Mobilní aplikace 

zpráva o konání vyhlášení výsledků ankety  
anční noviny: Nejpopulárnější českou mobilní aplikací je 



 

 

• Česká-média.cz (2.6.) - TISKOVÁ ZPRÁVA: Mobilní aplikací roku 2011 se stal Oskárek
• Česká-média.cz (11.7.) -
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TISKOVÁ ZPRÁVA: Mobilní aplikací roku 2011 se stal Oskárek
- TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpravodajský portál ČT24 v novém
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TISKOVÁ ZPRÁVA: Mobilní aplikací roku 2011 se stal Oskárek 
TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpravodajský portál ČT24 v novém 
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Partneři 
 

Google
zejména inovativní vyhledávací technologii, která umožňuje milionům 
lidí po celém světě každodenní přístup k
pobočka Googlu byla založena v
tuzemský trh více než 60

a online reklamy také Mapy Google, YouTube, Gmail
internetový prohlížeč Chrome. České firmy všech velikostí využívají pro textovou, grafickou nebo 
multimediální reklamu službu Google AdWords a svůj obsah monetizují v
pomocí služby Google AdSense.
hráči na trhu a svými technologiemi podporuje projekty přispívající k
a šíření české kultury a umění. 

http://www.google.cz/ 
 
 
 

Nokia 
komunikací a hnací silou růstu a udržitelného rozvoje celého odvětví 
mobility. Nokia usiluje o
tím, že nabízí snadno ovladatelné a 

mobilní telefony, a řešení pro podniky a poskytovatele obrazového obsahu, her, médií
a mobilních sítí. Nokia je společností se širokým spektrem vlastníků a její akcie jsou kotovány na 
burzách v New Yorku (NOK), Helsinkách, Stoc

http://www.nokia.cz/ 
 
 
 

bannerové kampaně na svých nejpopulárnějších službách. Seznam provozuje největší emailovou 
poštu se 7 miliony emailových účtů. Uživatelům zdarma zprostředkovává online zpravodajství 
Novinky.cz, komunitní službu Lidé.cz s
Stream.cz. V roce 2006 dosáhl Seznam obratu přes 1
byl v letech 2006 a 2007 vyhlášen uživateli serveru Lupa.cz „Osobností českého internetu“.

http://www.seznam.cz/ 
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Google nabízí již od roku 1998 (kromě dalších internetových služeb) 
zejména inovativní vyhledávací technologii, která umožňuje milionům 
lidí po celém světě každodenní přístup k potřebným informacím. Česká 
pobočka Googlu byla založena v říjnu 2006 a od té doby uv
tuzemský trh více než 60 lokalizovaných služeb –

a online reklamy také Mapy Google, YouTube, Gmail, Hlasové vyhledávání, OS Android nebo 
internetový prohlížeč Chrome. České firmy všech velikostí využívají pro textovou, grafickou nebo 
multimediální reklamu službu Google AdWords a svůj obsah monetizují v Reklamní síti Google 
pomocí služby Google AdSense. Česká pobočka uzavřela desítky lokálních partnerství s

trhu a svými technologiemi podporuje projekty přispívající ke vzdělávání, podpoře podnikání

Nokia je přední světovou společností působící v
komunikací a hnací silou růstu a udržitelného rozvoje celého odvětví 
mobility. Nokia usiluje o zlepšení života lidí a zvýšení jejich produktivity 
tím, že nabízí snadno ovladatelné a bezpečné produkty, jako jsou 

mobilní telefony, a řešení pro podniky a poskytovatele obrazového obsahu, her, médií
a mobilních sítí. Nokia je společností se širokým spektrem vlastníků a její akcie jsou kotovány na 

New Yorku (NOK), Helsinkách, Stockholmu, Londýně, Frankfurtu a Paříži.

Seznam.cz je český internetový vyhledávač. Jeho služby denně 
navštíví kolem 2,4 milionu uživatelů. Kromě fulltextového vyhledávání 
na českém internetu nabízí malým a středním firmám efektivní 
internetovou reklamu na Firmy.cz, PPC formát Sklik anebo 

ě na svých nejpopulárnějších službách. Seznam provozuje největší emailovou 
miliony emailových účtů. Uživatelům zdarma zprostředkovává online zpravodajství 

Novinky.cz, komunitní službu Lidé.cz s chatem a diskusemi, populární Mapy.cz nebo videa na
dosáhl Seznam obratu přes 1 miliardu korun. Jeho zakladatel Ivo Lukačovič 
vyhlášen uživateli serveru Lupa.cz „Osobností českého internetu“.
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nabízí již od roku 1998 (kromě dalších internetových služeb) 
zejména inovativní vyhledávací technologii, která umožňuje milionům 

potřebným informacím. Česká 
od té doby uvedla na 
– kromě vyhledávání 

, Hlasové vyhledávání, OS Android nebo 
internetový prohlížeč Chrome. České firmy všech velikostí využívají pro textovou, grafickou nebo 

Reklamní síti Google 
Česká pobočka uzavřela desítky lokálních partnerství s klíčovými 

e vzdělávání, podpoře podnikání 

je přední světovou společností působící v oblasti mobilních 
komunikací a hnací silou růstu a udržitelného rozvoje celého odvětví 

zlepšení života lidí a zvýšení jejich produktivity 
bezpečné produkty, jako jsou 

mobilní telefony, a řešení pro podniky a poskytovatele obrazového obsahu, her, médií 
a mobilních sítí. Nokia je společností se širokým spektrem vlastníků a její akcie jsou kotovány na 

kholmu, Londýně, Frankfurtu a Paříži.. 

je český internetový vyhledávač. Jeho služby denně 
milionu uživatelů. Kromě fulltextového vyhledávání 

na českém internetu nabízí malým a středním firmám efektivní 
internetovou reklamu na Firmy.cz, PPC formát Sklik anebo 

ě na svých nejpopulárnějších službách. Seznam provozuje největší emailovou 
miliony emailových účtů. Uživatelům zdarma zprostředkovává online zpravodajství 

chatem a diskusemi, populární Mapy.cz nebo videa na serveru 
miliardu korun. Jeho zakladatel Ivo Lukačovič 

vyhlášen uživateli serveru Lupa.cz „Osobností českého internetu“. 



 

 

Mediální partneři  
 
 

Na serveru 
aktuální specializované zpravodajství, odborné analýzy a komentáře. Jádrem 
obsahu jsou původní denní komentáře z oblasti Internetu a

zvláštním zřetelem na problematiku poskytovatelů přip
a e-commerce. Lupa.cz je přirozeným centrem odborníků a
představujících vybranou cílovou skupinu, která je nesmírně aktiv
i odborné blogy uživatelů, jež se záhy staly mimořádně cenným zdrojem informací.

http://www.lupa.cz/ 
 
 
 

Root.cz
o 

internetovém prostředí je jeho pozice zcela unikátní. Velká část z
během měsíce navštíví, jsou vysoce 

http://www.root.cz/ 
 
 

webových vývojářů. Obsahem webu jsou informace nejen o
novinky a trendy z oblasti webov
odborníky z této oblasti. 

http://zdrojak.root.cz/ 
 
 
 

 

Žive.cz je nejčteně
svým čtenářům při
technologiích, byznysu a dalších oborech, které mají vazbu na IT.

 
http://www.zive.cz/ 
 
 

www.androidmarket.cz 
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Na serveru Lupa.cz najdete vše o českém Internetu a telekomunikacích 
aktuální specializované zpravodajství, odborné analýzy a komentáře. Jádrem 
obsahu jsou původní denní komentáře z oblasti Internetu a
problematiku poskytovatelů připojení, internetového obsahu, marketingu

přirozeným centrem odborníků a poučených zájemců z
představujících vybranou cílovou skupinu, která je nesmírně aktivní. Důkazem toho jsou mimo jiné

jež se záhy staly mimořádně cenným zdrojem informací.

Root.cz je nejstarším a největším českým zpravodajským serverem 
 Linuxu a open-source technologiích. V českém a slovenském 

internetovém prostředí je jeho pozice zcela unikátní. Velká část z více než 120 000
během měsíce navštíví, jsou vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti informačních technologií..

 

Sekce server Root.cz s názvem Zdroják je určena především pro 
odborníky z oblasti tvorby webových aplikací, vývojáře, kodéry
a webdesignery všech úrovní pokročilosti. Jejím cílem je mapovat 
aktuální dění v oblasti vývoje webů a přispívat k

webových vývojářů. Obsahem webu jsou informace nejen o stávajících technologiích, ale především 
oblasti webových prohlížečů, recenze odborných knih či rozhovory s

je nejčtenější internetový magazín o informačních technologiích. Živě 
svým čtenářům přináší podrobné informace o hardwaru, softwaru, internetu, 
technologiích, byznysu a dalších oborech, které mají vazbu na IT.

 

. 
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najdete vše o českém Internetu a telekomunikacích –
aktuální specializované zpravodajství, odborné analýzy a komentáře. Jádrem 
obsahu jsou původní denní komentáře z oblasti Internetu a telekomunikací se 

etového obsahu, marketingu 
poučených zájemců z řad veřejnosti, 

ní. Důkazem toho jsou mimo jiné 
jež se záhy staly mimořádně cenným zdrojem informací. 

je nejstarším a největším českým zpravodajským serverem 
českém a slovenském 
000 uživatelů, kteří ho 

oblasti informačních technologií.. 

je určena především pro 
oblasti tvorby webových aplikací, vývojáře, kodéry 

webdesignery všech úrovní pokročilosti. Jejím cílem je mapovat 
oblasti vývoje webů a přispívat k výchově nových 

stávajících technologiích, ale především 
ých prohlížečů, recenze odborných knih či rozhovory s předními 

tový magazín o informačních technologiích. Živě 
podrobné informace o hardwaru, softwaru, internetu, 

technologiích, byznysu a dalších oborech, které mají vazbu na IT. 



 

 

 
www.detekomanie.cz 
 
 

 
http://www.svetandroida.cz/ 
 
 
 

 

http://smartmania.mobilmania.cz/index.php?

 
 
 

 
http://www.mobilmania.cz/&utm_medium=logo&utm_source=mar&utm_campaign=110518
 
 
 

Pořadatel 
 

TUESDAY Business Network
sdružující profesionály z oblasti 

uživatele i další odborníky), poskytující příležitost pro networking, sdílení informací a zkušeností mezi 
podnikateli, investory, konzultanty a p
aktivitami TUESDAY Business Network jsou pořádání 
průzkumů trhů a white paperů, vzdělávání a
v profesionální činnosti. TUESDAY Business Network spolupracuje s řadou dalších asociací v České 
republice i zahraničí. Společnost Internet Info pořádá kromě 
Business Network i celou řadu dalších 

www.tuesday.cz 
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http://smartmania.mobilmania.cz/index.php? 

http://www.mobilmania.cz/&utm_medium=logo&utm_source=mar&utm_campaign=110518

TUESDAY Business Network (www.tuesday.cz) je podnikatelská síť, 
sdružující profesionály z oblasti technologického podnikání

uživatele i další odborníky), poskytující příležitost pro networking, sdílení informací a zkušeností mezi 
podnikateli, investory, konzultanty a poskytovateli služeb v oblasti technologií a inovací.
aktivitami TUESDAY Business Network jsou pořádání akcí, seminářů a konferencí
průzkumů trhů a white paperů, vzdělávání a evangelizace trhu o možnostech využívání technologií 

nální činnosti. TUESDAY Business Network spolupracuje s řadou dalších asociací v České 
Společnost Internet Info pořádá kromě akcí sdružených pod značkou T

i celou řadu dalších odborných konferencí. 
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http://www.mobilmania.cz/&utm_medium=logo&utm_source=mar&utm_campaign=110518 

) je podnikatelská síť, 
technologického podnikání (dodavatele, 

uživatele i další odborníky), poskytující příležitost pro networking, sdílení informací a zkušeností mezi 
oskytovateli služeb v oblasti technologií a inovací. Hlavními 

akcí, seminářů a konferencí, příprava 
evangelizace trhu o možnostech využívání technologií 

nální činnosti. TUESDAY Business Network spolupracuje s řadou dalších asociací v České 
akcí sdružených pod značkou TUESDAY 



 

 

Za podpory 

 

průmyslových odvětvích. V České republice má více než 600
a Ostravě. Klientům přináší komplexní nabídku a vysokou kvalitu služeb, důkladné znalo
průmyslových odvětví, či pro specifika místního t
v češtině, angličtině, němčině i japonštině

www.pwc.com/cz 

 

Produkce 
 

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních 
společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je 

vydavatelem známých zpravodajských a
DigiZone, Vitalia, Bomba, Slunečnice). Organizačně zajišťuje také chod sdružení TUESDAY Business 
Network, které pořádá odborné konference a setkání IT odborníků.

www: www.iinfo.cz 
 
 

Kontaktní osoba 
 

Hana Vokatá 
Event Manager 
 
Internet Info, s.r.o. 
Milady Horákové 116/109 
160 00  Praha 6 
tel: +420 277 004 634 
e-mail: info@iinfo.cz 
www: www.iinfo.cz 
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Společnost PricewaterhouseCoopers poskytuje auditorské, daňové 
a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v 

průmyslových odvětvích. V České republice má více než 600 zaměstnanců a pobočky v Praze, Brně
Klientům přináší komplexní nabídku a vysokou kvalitu služeb, důkladné znalo

specifika místního trhu a potřeby každého klienta. Své služby poskytuje
japonštině. 

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních 
společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je 

vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, 
Bomba, Slunečnice). Organizačně zajišťuje také chod sdružení TUESDAY Business 

Network, které pořádá odborné konference a setkání IT odborníků. 
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Společnost PricewaterhouseCoopers poskytuje auditorské, daňové 
poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých 

stnanců a pobočky v Praze, Brně 
Klientům přináší komplexní nabídku a vysokou kvalitu služeb, důkladné znalosti řady 

Své služby poskytuje 

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních 
společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je 

zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, 
Bomba, Slunečnice). Organizačně zajišťuje také chod sdružení TUESDAY Business 


