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Vítejte v úžasném světě Pokémonů!
Pokémon je sérií role-play her. Odehrává se
v rozsáhlém světě, který obývají záhadná
stvoření zvaná Pokémon. Jsou jich stovky
a liší se tvary i velikostí!

Objj evt e
Ob
re g i o n G
regi
Ga
a la
lar

C es t u j te
Cestu
te
n apř í č Wi l d Area
V regionu Galar se nachází
rozlehlá oblast Wild Area.
Tady se ukrývá více druhů
Pokémonů než kdekoliv
jinde. Pokémoni, které tu
potkáte, se mění podle
počasí nebo umístění. Při
každé návštěvě vás tak
překvapí někdo nový!

Připravte se prozkoumat region
Galar, který je plný rozsáhlých
různorodých oblastí od
mírumilovného venkova
a moderní města až po hustý les
a zasněžené vrcholky hor.
Lidé tu spolu s Pokémony
poklidně žijí, pracují a rozvíjí
místní průmysl.
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Kterého si vyberete?
Vaše dobrodružství začne
s jedním z těchto tří Pokémonů:

Grookey
Grooke

Scorbunny
orbunny
Typ:
p: ohnivý

Typ: vodní

Uličnický
šimpanzí Pokémon
oplývající
bezbřehou
zvědavostí.

Králičí Pokémon,
který neustále
pobíhá kolem
překypující
energií.

Poněkud
stydlivý varanní
Pokémon, který
útočí schovaný
ve vodě.

Typ: travní

Sobble
S
bbl

Legendární Pokémoni regionu Galar
Zacian
Zacian útočí s takovou grácií,
že jeho/její útoky mohou oponenty
uchvátit. Drží v ústech,
co se zdá býti mečem.

Zamazenta
Královsky majestátní útoky
Zamazenty zachvátí všechny
oponenty, kteří se mu/jí odváží
postavit. Jeho/její tělo se zdá býti
pokryté něčím, co připomíná štít.
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Takto začne vaše epická cesta!
Jako Pokémon trenér se
na cestě stát se šampionem
vydáte na zcela nové dobrodružství plné nových výzev
a vzrušujících soubojů.

Seznamte se
s profesorkou Magnolií
Profesorka Magnolia je precizní
Pokémon profesorkou regionu
Galar. Jejím hlavním zaměřením je
zkoumání fenoménu Dynamax.

Poznejte nové přátele
Leon
Leon je současným šampiónem
regionu Galar, kterého v oficiálním
Pokémon souboji ještě nikdy nikdo
neporazil. Doopravdy si
zaslouží titul „Nejlepší
trenér regionu".

Sonia
Hop
Hop je Leonův mladší
bratr, který se stane
jedním z vašich rivalů.
Bydlíte kousek od
sebe a započnete
svou cestu
ve stejný den.
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Sonia je vnučka
profesorky Magnolie
a Leonova kamarádka
z dětství. Je také
mladou začínající
vědkyní, proto vám na
vašem dobrodružství bude
schopná poskytnout užitečné informace!

Připravte se na souboj s rivaly
y
Bede
Be

ie
Marnie

Be je jedním
Bede
z rrivalů, který je
op
opravdu zkušený
vP
Pokémon soubojích!
Za
Zatímco se snaží stát
ša
šampiónem, zdá se,
že má i jiné úmysly…

Společně se svým
ým
ko
Pokémonem Morpeko
nse snaží stát šampiónky
kou regionu Galar. Díky
mu
svému jedinečnému
ylu
módnímu stylu
oa propočítaným bojovým strategiím má
ch
spousty milujících
ků.
fanoušků.

Team Yell
Udělají vše pro to, aby se
Marnie a její Morpeko stali
šampióny, a snaží se v tom
zabrán
m.
zabránit všem ostatním.
Na vašich cestách
se ji
jim budete muset
mno
mnohokrát postavit.

Galar Pokémon League
Galar Pokémon League nabízí zábavu,
kterou žije celý region!
Většinu bojových Pokémon eventů
v regionu Galar, jako napříkad
Champion Cup, organizuje komise
vedená předsedou Rose a jeho
sekretářkou Oleanou.
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Staňte se šampionem regionu Galar
Tady v regionu Galar, kde jsou Pokémon souboje velkým zábavním
průmyslem, organizuje Galar Pokémon League turnaje, které určují
nového šampióna. Na vás je porazit rivaly a vyzvat Gym Leadery
regionu, abyste pozvání na takovýto turnaj byli hodni!

Noví Gym Leadeři
V Pokémon Sword vaše
dovednosti
dovednos otestuje Bea…
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… zatímco v Pokémon Shield
na vás čeká Allister!

Sestavte svůj tým
Chytejte Pokémony…
Na divoké Pokémony
narazíte na místech jako
je vysoká tráva, temné
jeskyně nebo moře!
Bojujte s Pokémony, abyste
snížili jejich HP. Poté je
chyťte hodem Poké Ballu.

Trénujte je soubojem v týmu…
Váš Pokémon získává dovednosti z vyhraných
soubojů s ostatními Pokémony! Střetněte se
s divokými Pokémony nebo ostatními trenéry, abyste vybudovali ten nejlepší tým!

… a vyviňte je!

Někteří Pokémoni se dokáží vyvinout, pokud nasbírají dostatek zkušeností
v bitvě. Naučí se nové útoky a stanou se silnějšími!

Nově objevené
Galarské formy Pokémonů
Někteří Pokémoni se přizpůsobili jedinečnému
prostředí určitého regionu a jejich vzhled se tak
liší od toho samého Pokémona chyceného
v jiném regionu.
Oblast Galar má své vlastní regionální
formy Pokémonů, které jsou známé
jako Galarské formy!
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Druhy Pokémonů
Druhů Pokémonů je něco přes tucet. Některé typy jsou silnější proti jiným!
Pokémoni také mají schopnosti, které v souboji působí speciální efekty nebo
poškození navíc!
Tady je několik Pokémonů, se kterými se jistě setkáte:

Gossifleur
Typ:
travní

Wooloo
Typ:
normální

Corviknight
Typ:
létající/kovový

Alcremie
Typ:
vílí

Yamper
Typ:
elektrický

Rolycoly
Typ:
kamenný

Drednaw
Typ:
vodní/kamenný
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Duraludon
Typ:
kovový/dračí

Obří Pokémoni díky formám
Dynamax a Gigantamax!
Dynamax a Gigantamax jsou jedinečné fenomény specifické
pro určité oblasti regionu Galar, kde jsou Pokémoni schopni zvětšit se
do obřích rozměrů.

Dynamax Pokémoni nejsou jen větší - jsou také silnější.
Gigantamax Pokémoni mohou útočit jedinečným způsobem,
kterému se říká G-Max Move!

Zúčastněte se spolu s ostatními trenéry
zápasů Max Raid
Max Raid zápasy jsou zcela nový
způsob souboje, kde se spolu se
třemi dalšími trenéry snažíte porazit
divokého Dynamax Pokémona.
Pokud se vám to podaří, dostanete
šanci si poraženého Dynamax
Pokémona chytit.

Ale moc si nevěřte, divocí Dynamax
Pokémoni jsou po celý zápas ve své
obří formě a disponují unikátními
schopnostmi.
Porazit je není jen tak!
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Battle Stadium
Připojte se k internetu a postavte se trenérům
z celého světa v Battle Stadium.

Díky Rental Teams a Online
Competitions vám je k dispozici
ještě více způsobů jak se
seznámit s ostatními Pokémon
trenéry.

Poznámka: Battle Stadium vyžaduje členství
Nintendo Switch Online (placené). Nevyžaduje
vytvoření účtu Pokémon Global Link.

Vytvořte si svou League Card

Pokémon trenéři regionu
Galar si vytváří vlastní League
Cards. Tyto kartičky představují
detailní informace o trenérovi
a trenéři si je vyměnují napříč
regionem! Jakožto trenér máte
i vy svou vlastní League Card!

League Cards si lze vyměňovat
s ostatními hráči. League Cards
jsou také zobrazovány během
Link Battles. Vytvořte si takovou,
která je opravdu jedinečná!
V albu se pak můžete podívat na
všechny League Cards, které jste
obdrželi od ostatních .
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Poké Jobs
Pro obyvatele regionu Galar je obvyklé pracovat s Pokémony
společně. Mnoho korporací a vysokých škol žádá o pomoc Pokémony
díky službě zvané Poké Jobs.

Pokémon, kterého vyšlete,
získá díky vykonané praci
zkušenosti, které mu pomohou
se rozvíjet. Povšimněte si, že
určité typy Pokémonů se hodí
na specifické práce.

Nové schopnosti
Každý Pokémon oplývá schopnostmi s určitým efektem v souboji,
mimo souboj či obojí.

Mirror Armor

Neutralizing Gas

Corviknight skrývá tajnou
schopnost, která se v sérii
ještě nikdy neobjevila.
Mirror Armor odrazí jakékoliv
efekty snižující statistiky
schopností či útoků!

Neutralizing Gas, kterou oplývá
Galarian Weezing neutralizuje
účinky schopností ostatních
Pokémonů a dokonce brání
tomu, aby tyto schopnosti
vůbec začaly působit!
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Zábava v Pokémon kempu!

Vy i váš Pokémon
si odpočinete
v Pokémon kempu!

Sledujte své Pokémony, jak se v kempu baví a hrají si spolu a možná že
objevíte jejich osobitou stránku, kterou jste dosud neměli možnost vidět!

Připravte různé druhy kari, pokrmu,
který v regionu Galar milují!
V Pokémon kempu můžete připravovat skvělé kari, které je v regionu
Galar velmi oblíbené! Kari lze připravit na mnoho způsobů.
Pusťte se do vaření s láskou a vytvoříte tu nejchutnější porci kari!
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Cestujte stylově!
Na cestách narazíte na butiky a kadeřnictví. Neváhejte vstoupit
a koupit si něco pěkného na sebe nebo cítíte-li, že je čas na změnu,
potěší vás široká nabídka účesů!

Nakupujte oblečení v buticích

Butiky vždy překypují širokým
výběrem stylových kousků.
Jsou tím pravým místem ke
zkoušení a nakupování nového
oblečení.
Butiky v jiných městech
nabízí jiný sortiment!

Upravte svůj vzhled!

V kadeřnictví změníte střih
a barvu vlasů, upravíte obočí
nebo dokonce pořídíte barevné
kontaktní čočky!
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