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Objevte vzrušující OOOOOOObbbbbbbjjjjjjjjeeeeeeevvvvvvvtttttteeeeeee vvvvvvvzzzzzzrrrrrruuuuuuušššššššuuuuuuujjjjjjjjíííííícccccccíííííí 
svět Pokémonů...ssvvěětt PPookkéémmoonnůů...

Navštivte Navštivte 
region Alola!region Alola!

Vaše dobrodružství Vaše dobrodružství 
začíná zde...začíná zde...

Pokémon je sérií RPG titulů odehrávajících se v rozleh-

lém světě, ve kterém žijí tajemná stvoření jménem Po-

kémoni. Tyhle potvůrky se vyskytují ve všech možných 

tvarech a velikostech a jsou jich stovky druhů!

Nové dobrodružství 

ve hrách Pokémon 

Sun a Pokémon Moon se 

odehrává na tropických 

ostrovech regionu Alola, 

který je obklopen mořem 

a známý též jako vyhlášená 

turistická destinace. Davy 

turistů sem proudí ze všech 

koutů světa!

Úplně nový Rotom 

Pokédex zaznamenává 

informace o Pokémonech, 

dává rady ohledně dalšího 

postupu a dokonce má 

svou vlastní osobnost!

Ve hrách Pokémon 

Sun a Pokémon Moon se 

stanete trenérem Pokémonů, 

který se vydává na svou cestu 

napříč regionem Alola.

Jako trenér Pokémonů 

musíte sbírat, trénovat 

a bojovat v ostrovních 

zkouškách! Více o ostrovních 

zkouškách najdete na straně 
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…a postavte se …a postavte se 
gaunerům z týmu Skull!gaunerům z týmu Skull!

Získejte nové přátele...Získejte nové přátele...

Skupina gaunerů, známa jako 

tým Skull, dělá spoustu 

problémů po celém regionu 

Alola. Kradou Pokémony, 

dělají nepořádek na místech 

zkoušek a páchají hromady 

dalších zlých skutků.

Členi týmu Skull

Šéf týmu 
Skull Guzma

Administrátorka 
týmu Skull 
Plumeria

Professor Kukui
Professor Kukui je 

spolehlivým Pokémon 

profesorem regionu Alola.  

Žije blízko vašeho domova 

a zrovna se po vás shání!  

Lillie
Lillie je tajemná asistentka 

profesora Kukuiho. Nemá 

ráda Pokémoní souboje, 

ale miluje čtení a hltá knihy 

jednu za druhou!

Hau
Hau je chlapec, který miluje 

Pokémony a má obrovský 

apetit! Když se přestěhujete 

do regionu Alola, okamžitě 

se s vámi skamarádí.

S

ka

tý Sk ll
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ZvZvZvZvZvZvZvZvololololololololtetetetetetetete ssssssssiiiiiii i svsvsvsvsvsvsvsvéhéhéhéhéhéhéhéhooooooo o prprprprprprprprppp vnvnvnvnvnvnvnvníhíhíhíhíhíhíhíhooooooo o PoPoPoPoPoPoPoPokékékékékékékékémomomomomomomomonananananananana!!!!!!!!

Který vás bude doprovázet na vaší cestě?KKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtKterererererererererererýýýýýýýýýýýýýý ýýýý ááávávávávávávávávávávávásssssssssss bbbbububububububububububuddddedededededededededede ddddddddddddddopopopopopopopopopopoppppprororororororororororo ááávávávávávávávávávávávázezezezezezezezezezezettttttttttttt nanananananananananana vvvvvvvvvvv šššašašašašašašašašašašašíííííííííííííí cecececececececececece ttstststststststststststě?ě?ě?ě?ě?ě?ě?ě?ě?ě?ě?ě?ě?ě?

Grass/Flying 
(Travní/Létající)

Water (Vodní) Fire (Ohnivý)

Rowlet může útočit zcela 

nehlučně!

Popplio je známý tím, že 

dokáže plavat rychlostí přes 

40 kilometrů za hodinu!

Litten umí útočit hořícími 

koulemi chlupů!

Rowlet Rowlet PopplioPopplio Litten

ooooooo o PoPoPoPoPoPoPoPokékékékékékékékémomomomomomomomonananananananana!!!!!!!!oooooooo PoPoPoPoPoPoPoPokékékékékékékékémomomomomomomomonananananananana!!!!!!!!

LittenLitten

Představení nových Představení nových 
regionálních variantregionálních variant

Výběr vašeho prvního Pokémona je nesmírně důležité rozhodnutí. Tenhle Pokémon 

vás totiž od začátku bude doprovázet na vašem dobrodružství, takže vybírejte dobře...

Někteří Pokémoni se 

adaptovali na charakteristická 

mikroklimata regionu Alola 

a získali tak nové formy, než 

mají v ostatních koutech 

světa!

Alolan Vulpix

Alolan Raichu

Alolan Exeggutor

Alolan Meowth

Tapu Koko
Electric/Fairy

Elektrický/Vílí

Yungoos 

Normal

Normální

Pikipek 

Normal/Flying

Normální/Létající

Turtonator
Fire/Dragon

Ohnivý/Dračí

Togedemaru

Electric/Steel

Elektrický/Ocelový

Wishiwashi

Water

Vodní

Crabrawler

Fighting

Bojový

GrubbinGrubbin
Bug

Hmyzí

Sandygast Sandygast 

Ghost/Ground

Duch/Zemní

Fomantis 
Grass

Travní

TaTa
Ele

Ele

YY

Norm

k k 

ying

TurtonatorTurtonator

CC

F

BTogedemaruTogedemaru

shishi

ZnejteZnejte
své typy!své typy!

Existuje přes tucet různých typů Pokémonů a některé z nich jsou dokonce silnější proti 

jiným a naopak! Pokémoni mají navíc schopnosti, které mají speciální efekty nebo jim dávají 

nejrůznější bonusy v bitvách! Zde jsou příklady některých Pokémonů, na které při svém 

putování narazíte:
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Chytejte...

...a bojujte s vašimi Pokémony!...a bojujte s vašimi Pokémony!

Trénujte, levelujte, vyvíjejte...

Bojujte proti Pokémonům 

a snižte jejich HP, hoďte Poké 

Ball a chyťte je!

Představujeme Z-Útoky

Když se trenér a jeho Pokémon 

dokonale sladí, výsledkem 

je obrovská síla v podobě 

speciálních Z-Útoků!

Trénujte a vyvíjejte své 

Pokémony, aby se mohli stát 

silnějšími a naučit se nové 

útoky!

Díky Hyper tréninku můžete 

dále zvyšovat sílu svých 

Pokémonů na úrovni 100!

Pokémony najdete 

na místech jako je vysoká 

tráva, temné jeskyně a moře!

..

énujte levelujteénujte levelujte

m

Poké 

P

n

t

Sandygast 

Ghost/Ground

Duch/Zemní

Ghost/Ground

Duch/Zemní

Palossand Palossand 

Totem PokémonTotem Pokémon

Ostrovní výzvaOstrovní výzva

Velké zkouškyVelké zkoušky

Zkoušky ostrovní výzvyZkoušky ostrovní výzvy

Cestujte napříč každým ze čtyř ostrovů!

Překonejte překážky a zdolejte ostrovní zkoušku!

Na konci každé zkoušky na vás 

bude čekat mocný Totem 

Pokémon. Ale dávejte si pozor!

Porazte Kahunu ostrova ve velké zkoušce a přesuňte se 

na další ostrov!

Totem Pokémoni si mohou 

povolat na pomoc spojence!
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Pokémoni milují 

Poké Beans...

...a taky milují 

hlazení!

Bojujte Bojujte 
a obchodujte a obchodujte 
se svými přáteli!se svými přáteli!

Starejte se o své Pokémony SStStStStStStStStStStStStarararararararararar jjjejejejejejejejejejejjtttetetetetetetetetete sssssssssseeeeeeeeee oooooooooo svsvsvsvsvsvsvsvsvsvééééééééééééé PPPPoPoPoPoPoPoPoPoPoPokékékékékékékékékékékékékémomomomomomomomomomonynynynynynynynynynyy  
a staňte se skvělými přáteli!aaaa stststs ňaňaňaňaňtetetee sssseee e ksksksksk ěvěvěvěvělýlýlýlýlý imimimimi ppppřářářářááteteteelilililili!!!!!

Vyrazte si na VyVyVyVyVyyrararararaztztztztzteeee e sisisisisi nnnnnaaaa a 
Festival Plaza FeFeststiiviv lalal PPllalazaza 
s vašimi přáteli!s s vavašišiši imimi ppřářářátetelilili!!!

Díky funkci Pokémon Refresh 

se budete moct starat o své 

Pokémony. Po bitvách totiž 

mnohdy skončí pořádně 

zašpinění. Když se tak stane, 

můžete se o ně postarat 

a dostat je zase do špičkové 

kondice!

Funkce jako bojování a obchodování s Pokémony 

jsou všechny nashromážděné právě na Festival 

Plaza. Jedná se o místo, kde oslavy nikdy nekončí, 

zatímco se zde potkávají a baví trenéři z celého světa.

Mluvením s lidmi 

a posloucháním jejich 

požadavků můžete získat 

Festival Coins, které 

následně můžete utrácet 

právě na Festival Plaza, 

kde najdete spoustu super 

obchodů.

*Funkce Festival Plaza vyžaduje připojení k internetu

Staráním se o své Pokémony můžete také vyléčit jejich 

negativní statusy z bitev, jako je například otrava či 

paralýza.

Pokud vás budou vaši Pokémoni opravu milovat, vydají 

pro vás ze sebe během bitev všechno. Někdy se vyhnou 

útoku od nepřátelského Pokémona a dokonce vydrží 

i tam, kde by jiní už dávno padli!

Vylečte otravu 

Spearowa!

Dostaňte Eevee 

z paralýzy!

Dobře se za pomoci Pokémon Refresh 

starejte o své Pokémony a oni vám 

na oplátku budou skvělými spojenci 

na vašich cestách!

V obchodech jsou 

k sehnání vzácné 

předměty!

Bavte se a nakupujte!Bavte se a nakupujte!
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Solgaleo a Lunala změní formu při použití svého charakteristického útoku!

Psychic/Steel (Psychický/Ocelový) Psychic/Ghost (Psychický/Duch)
Solgaleo je taktéž známý jako „bestie, která 

pozřela slunce.“ Jeho charakteristický útok 

je Sunsteel Strike, za pomoci kterého narazí 

Solgaleo do protivníka silou meteoru!

Lunala je známá též jako „bestie, která povo-

lává měsíc.“ Jejím charakteristickým útokem 

je Moongeist Beam, za pomoci kterého 

Lunala vypustí hrozivý paprsek světla!

Solgaleo LunalaS l lS l l LL

Odkryjte tajemství OdOdOdOdOdOdkrkrkrkrkryjyjyjyjyjyjyjyjtetetetete tttttajajajajajjjjemememememstststststs vívívívívív  
legendárních Pokémonů!lllelelelegegegege ddndndndndááárárárá ííníníníní hhchchchch PPPPPP kkokokokokééémémémémononononůů!ů!ů!ů!ů!ů!

Tajemné bytosti TaTaTaTaTajejejejejej mnmnmnmnmnéééé é bybybybybyytototototostststststiiiii
ohrožují region Alola hohohrorožžužujíjíjí rregegiioionn lAlAl lololaa
- Ultra bestie!- UlUlUltrtraa bbebeststiieie!!!

UB-02 Beauty
Tahle Ultra bestie se 

objeví v Pokémon Moon 

a je známá pod kódovým 

označením Beauty. Její úzké 

elegantní nohy jí umožňují 

zrychlovat tak obrovskou 

rychlostí, že se údajně 

dokáže vyhnout blesku!

UB-01
Tělo UB-01 se skládá ze skla 

podobné substance. Ta ale 

neustále mění svůj tvar, takže 

jeho tělo vypadá pokaždé 

jinak.

UB-02 Absorption
Tahle Ultra bestie se objeví 

v Pokémon Sun a je známá 

pod kódovým označením 

Absorption. Celé tělo UB-

02 Absorption je pokryto 

silnými svaly. Úder poháněný 

plnou silou těchto svalů by 

byl mimo stupnice!

Během svého dobrodružství potkáte Ultra bestie, které zaútočí na region Alola! 

Jejich počty a záměry nejsou známé, ale vypadá to, že by jich mohlo být ještě víc!
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Cool nové prvky! CCCCoCoCoCoCoCoCoCoCoCo lllolololololololololol nnnnnnnnnnovovovovovovovovovovééééééééééééé prprprprprprprprprprp kkkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk !!!y!y!y!y!y!y!y!y!y!y!y   
Zjistěte co je nového ve hrách jZjZjZjZjiisisisis ětětětěětetetee ccccooo o jjejejeje nnnovovovovéhéhéhéhéhooo o veveveve hhhh áráráráá hchchchch 
Pokémon Sun a Moon! PoPoPoPokékékékémomomomonnnn SuSuSuSunnnn aaaa MoMoMoMoonononon!!!! 

Cestujte za pomoci Poké Ride!Cestujte za pomoci Poké Ride!

Potkejte nové Pokémony 

za pomoci QR skeneru!

Pořádejte svá vlastní přátelská utkání nebo se jich 

sami účastněte online díky Pokémon Global Link!

Oskenujte...

...a najděte!

Nový druh bitev Nový druh bitev 
jménem ‘Battle Royal’jménem ‘Battle Royal’

V této bitvě pro čtyři hráče 

budou trenéři bojovat 

všichni proti všem!

Poké Pelago se skládá z nejrůznějších ostrovů, které mohou Pokémoni objevovat, hrát si 

zde a užívat si řadu dalších zábavných aktivit. Pokud sem pošlete hodně Pokémonů, můžete 

na ostrovech budovat nové vybavení nebo rovnou vytvářet zcela nové ostrovy!

Poké Finder Poké Finder 

Poké Finder vám umožní pořizovat 

obrázky Pokémonů, na které narazíte!

Hledejte 

Poké Finder foto 

spoty!

Udělejte skvělou 

fotku Pikachu!

To byla úžasná 

fotka!

Poké Pelago – Ráj Poké Pelago – Ráj 
pro Pokémony v PC boxech!pro Pokémony v PC boxech!
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www.mojenintendo.cz 

www.nintendo.sk

V obchodech od 23. listopadpp u 2016

Pokémon Sun PPPPoPoPoPoPoPoPoPoPoPokékékékékékékékékékékékékémomomomomomomomomomonnnnnnnnn n SSSSuSuSuSuSuSuSuSuSuSunnnnnnnnnn
a Pokémon Moonaaa a PoPoPoPokékékékékémomomomonnnn MoMoMoMoonononon

 speciální demoverzesssspepepepeciciciciálálálálníníníní ddddememememovovovovererererzezezeze
Zdarma ke stažení na

du 2016du 2016

Přiveďte si Ash-Greninju 

do Pokémon Sun nebo 

Pokémon Moon


