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LG NatureFRESH™
VŠE PRO ČERSTVOST POTRAVIN

PRO CO NEJDELŠÍ ČERSTVOST POTRAVIN
Pod označením NatureFRESH™ se skrývá několik vlastností, které dohromady 
slouží k udržení čerstvosti potravin. LG lineární invertorový kompresor spolu 
s beznámrazovou technologií Total No Frost a rozšířenou cirkulací chladného 
vzduchu Multi Air Flow zajišťují rychlé, efektivní a rovnoměrné chlazení, 
přičemž prostor chladničky je navíc díky absenci namrzání čistější. Novinkou 
jsou „chytré zásuvky“ Fresh Balancer a Fresh Converter. K čemu slouží?
Fresh Balancer je zásuvka ideální pro uskladnění ovoce a zeleniny. Pod krytem 
zásuvky je speciální mřížka, která zachytává vlhkost, jež obvykle kondenzuje 
právě na skle nad zásuvkou. Takto vlhkost nejen nekape zpátky na potraviny, 
ale je zachycena na mřížce a přirozeně se odpařuje, čímž zároveň udržuje 
optimální vlhkost uvnitř zásuvky. Oproti zásuvce Moist Balance Crisper u 
starších modelů LG chladniček je Fresh Balancer vybaven navíc regulací 
vlhkosti. Tu regulujeme posuvným tlačítkem, kterým lze nastavit, zda je v 
zásuvce ovoce nebo zelenina a zvětšit/zmenšit tak otvor, kterým do zásuvky 
proudí vzduch, tedy i vlhkost.
Fresh Converter je spodní zásuvka chladničky určená pro skladování 
čerstvého masa, ryb nebo zeleniny. Posuvným tlačítkem na zadní stěně 
chladničky stačí vybrat, co právě v zásuvce skladujete (maso/ryby/zelenina) 
a regulovat tak přísun chladného vzduchu do zásuvky. Pokud je v zásuvce 
maso, bude do ní proudit více chladu než v případě ryb a zeleniny.
Vybrané modely amerických chladniček jsou vybaveny filtrem vzduchu Pure 
N Fresh. Tento uhlíkový filtr čistí vzduch uvnitř chladničky od pachů a pomáhá 
tak udržovat svěží vnitřní prostředí.

LG představuje pro rok 2016 zcela novou řadu chlazení. V široké nabídce modelů najdete 
klasické kombinované chladničky a americké chladničky nabízející výjimečný objem. 
Společným jmenovatelem všech modelů jsou: udržení co nejdelší čerstvosti potravin, 
energetická úspornost a maximální komfort užívání. Proto v LG chladničkách pro rok 
2016 najdete osvědčené technologie, v čele s úsporným a tichým lineárním kompresorem  
a beznámrazovou technologií Total No Frost, ale i zcela nové „vychytávky“.

PRO ÚSPORU ENERGIE
Všechny modely 2016 (kombinované i americké chladničky) mají LG 
Lineární invertorový kompresor. Jedná se o zcela unikátní technologií, jak 
konstrukčně, tak svými vlastnostmi. Oproti běžným kompresorům má LG 
lineární kompresor jedinečnou konstrukci – pohyb pístu je přímočarý s 
minimem třecích ploch a výkon je regulován naprosto plynule. Kompresor 
tedy chladí tak, jak chladnička potřebuje, což výrazně zvyšuje jeho efektivitu. 
Výsledkem je maximálně úsporný provoz, efektivní chlazení, tichý chod a 
vysoká trvanlivost podpořená 10letou zárukou na kompresor. Hlučnost 
nových kombinovaných chladniček je pouhých 37dB a v nabídce jsou 
především modely v energetické třídě A+++ (až A+++ -20%). 

PRO MAXIMÁLNÍ KOMFORT 
Aby bylo používání LG chladniček co nejpříjemnější a uskladnili jste v nich 
i vysoké hrnce, najdete v řadě modelů šikovnou sklopnou polici, kterou 
jednoduchým pohybem zasunete či zcela sklopíte a získáte tím více místa 
např. pro hrnec s polévkou. Pro milovníky vína je připraven nový široký držák 
na 5 lahví. Větší je také mrazák, jehož zásuvky dostaly nové úchytky, díky 
kterým se vám budou lépe vysouvat a prostřední zásuvka, zvaná Big Box, je 
dost vysoká, aby se do ní vešla i mražená kachna. 
U amerických chladniček byl přesunut interní zásobník na vodu z prostoru 
dveří do vnitřku chladničky, čímž se výrazně zjednodušilo jeho doplňování a 
vyjímání. Door-in-Door™ - šikovné dveře ve dveřích u amerických chladniček, 
které slouží k uskladnění nejčastěji používaných položek bez nutnosti otvírat 
celé dveře chladničky, což minimalizuje ztráty chladného vzduchu. Nyní mají 
ještě větší kapacitu a nově umístěné tlačítko pro jejich otvírání tak, aby bylo 
co nejjednodušší.  Objem všech nových amerických chladniček je nad 600 l, 
takže pojmou i opravdu velký nákup.
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Milé čtenářky a čtenáři,

nechte chvíli hřát slunce na tváři a uvidíte, jak vás to rozzáří!
Venku je stále krásněji, a proto je ideální čas vyrazit na místo, které je prozářené sluncem. Avšak nemusí to být jen 
dovolená u moře a polehávání na rozpáleném písku. I u nás je spousta možností, jak trávit dovolenou. V současné 
době přichází opět na řadu hit dřívějších let, kterým myslíme chalupaření, velmi trendy jsou také pikniky. Rozhodli 
jsme se tedy, že vám poradíme dobré chalupářské tipy, samozřejmě včetně receptů a poskytneme piknikové finty 
přímo od profíků. 

I my jsme vyrazili ven! Celá redakce včetně kolegů z Euronics se vydala na chalupu, kde jsme pro vás otestovali 
chalupářské pomocníky a vychytávky, jako je například populární party speaker! Dokonce přišly na návštěvu 
„dvě velké hvězdy“, které zná snad každý. Nutno přiznat, že naše mlsné jazýčky si vyžádaly otestovat některé  
z chalupářských receptů. Ty nejlepší dobroty od kolegyň z Euronics jsme vám nemohli zatajit, takže na ně v tomto 
čísle rovněž najdete recepty.

Avšak léto není jen o posedávání s přáteli a odpočívání. Byla by škoda nevyužít hezkého počasí ke sportovním 
ktivitám. A to nejen proto, že jsou blahodárné pro naše tělo, ale bezesporu i pro naši psychiku. Zvláště, pokud  
se trápíte nedostatkem energie či životního optimismu. K lepším výsledkům vám pak pomohou praktické 
výrobky, o kterých jste možná ještě neslyšeli – třeba takové chytré hodinky s GPS.

Opět na vás čekají oblíbené pravidelné rubriky, jako jsou letní novinky z elektroniky a domácích spotřebičů, 
čtenářské vzkazy a užitečné příspěvky. V neposlední řadě se dočkáte podrobných odpovědí na vaše otázky  
od opravdových elektro specialistů v rubrice Poradna. Stejně tak se můžete těšit na rozhovor s ostříleným 
vedoucím prodejny Euronics v Kyjově, který byl tak vstřícný, že prozradil zajímavosti ze zákulisí prodejny  
a dokonce nám sdělil, jak takový vedoucí po náročném pracovním dni odpočívá. 

Doufáme, že vám čtení navodí letní náladu a dodá vám elán do života. Budeme moc rádi, když vás časopis 
Inspirace doprovodí i na dovolenou a zpříjemní volné chvilky. Tak tedy třikrát hurá letním dobrodružstvím  
a na viděnou v podzimním čísle. 

Exkluzivně je součástí letní inspirace i rozhovor 
s top modelkou Andreou Verešovou!

Zajímá vás, jak tráví letní dovolenou top modelka Andrea Verešová a jaký je její vztah 
k chalupaření a piknikům? Pak si nenechte ujít rozhovor, ve kterém nám odpověděla 
kromě těchto i na spoustu dalších otázek. 

Za redakci
Barbora Kursová
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Pište nám, odměníme vás!

Čtenářka Vlasta z Kolína nám napsala, jak jí 
Inspirace pomohla vybrat kuchyňský robot  
do domácnosti. 

Dobrý den,

napíši vám, jak mi časopis Inspirace pomohl k novému 

robotu. Když jsem ho zběžně prolistovala, řekla jsem si: „Ó jé, 

nic pro mne, samé holicí strojky.“ Prostě pro muže. Pak jsem 

si ale uvědomila, jak staré má manžel všechny holicí strojky 

a jakou nechuť má z kupování nového. Tedy ze situace, kdy 

mu prodavačka nabídne několik výrobků a on se bude muset 

hned a na místě pro jeden rozhodnout. Takže jsem mu dala  

do ruky Inspiraci a on četl, přemýšlel, porovnával a rozhodl 

se. Do obchodu jsme už šli s jasným cílem. Píšu šli, protože 

já jsem šla také. Využila jsem totiž situace a řekla, že když už  

se tam pro ten strojek půjde, mohla bych si i já něco koupit,  

aby mi to manžel odnesl do auta - no a byl to nový robot  

z vašeho jarního katalogu novinek.

Vaše čtenářka Vlasta.

Pan Šimon z Břeclavi poslal děkovný vzkaz  
za tipy, jak vybrat praktické pomocníky 
do auta, o kterých jsme psali v jarním čísle 
Inspirace 2016. 

Zdravím redakci Inspirace,

chtěl bych vám poděkovat za cenné rady, které se v Inspiraci 

dočítám. Zvláště mě potěšil článek, kde se psalo o výbavě  

do auta. Zrovna jsme se totiž s rodinou chystali na dovolenou, 

kterou jsme chtěli 

stihnout než začne 

hlavní sezóna. Chystali 

jsme se vyrazit autem  

a potřebovali jsme vybrat 

vhodnou navigaci. Díky 

vašemu článku jsme  

se dozvěděli, že navigace 

s celou mapou Evropy je 

pro nás zbytečná. Cestujeme 

totiž nejčastěji po Česku a jen občas, respektive jednou  

za pár let, si vyrazíme na dovolenou k moři. Ušetřili jste nám 

čas s výběrem a také peníze, které bychom vydali za náročnější 

navigaci. Jen tak dál a ať se vám daří, přeje Šimon. 

Děkujeme paní Vlastě i Šimonovi za jejich zkušenosti. 

Vážíme si, že jste nám je napsali a slibujeme, že i nadále 

budeme dělat všechno proto, aby vám Inspirace pomáhala  

s výběrem zboží. Můžete se těšit na tradiční přehled novinek 

z oblasti elektroniky a domácích spotřebičů, na který jste 

zvyklí. Opět se také v čísle objeví toliko oblíbený uživatelský 

test vybraných výrobků. A protože jarní číslo bylo více 

orientováno na mužská témata, tak v letním čísle Inspirace 

si jistě přijdou na své i dámy. Třeba právě díky chutným 

receptům, kterými je toto číslo naplněno.  
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Velmi nás tentokrát potěšilo kolik kladných reakcí a děkovných vzkazů jste nám 
napsali, a proto bychom vám tímto chtěli obzvlášť poděkovat. Jsme rádi, že se naše 
čtenářské publikum rozrůstá a že nám píšete, jak vás časopis stále více inspiruje.  
V průběhu trvání jarní Inspirace jsme dostali nejvíce pochval za novinky a obecně 
nové trendy nejen ze světa elektroniky, které časopis přináší. Vaše dopisy jsou pro 
naši redakci motivací k tomu, abychom se neustále rozvíjeli, snažili se poskytovat  
témata, která vás baví a předávali vám prvotřídní informace včetně poradenství 
ze světa elektra. Z příchozích dopisů jsme nyní vybrali dva, o kterých si myslíme, 
že vás zvláště obohatí, protože jsou podloženy zkušenostmi  
z praktického života. Dvěma vybraným dopisovatelům 
posíláme za jejich příspěvky a přání nerezovou  
rychlovarnou konvici ETA.



Huawei P9: Průlomové inovace
a magneticky přitažlivý design

Design, zpracování: Na úrovni

Zpracování je na prvotřídní úrovni. Display telefonu 
chrání krycí tvrzené sklo od společnosti Corning Gorilla 
Glass 4. generace. Sklo zasahuje až k okrajům telefonu. 
Na horní straně se nachází mřížka, pod kterou je kromě 
sluchátka umístěna také notifikační dioda, 8 MPx fotoaparát  
pro selfie a senzor pro regulaci jasu displeje. Spodní strana 
nabízí pouze logo výrobce. Rámeček kolem telefonu 
včetně zad tvoří broušený hliník, pouze na horní straně je 
skleněný proužek, který kryje dvě čočky fotoaparátu, včetně 
dvojitého diodového blesku a snímače laserového ostření. 
Na levé straně telefonu se nachází slot pro dvě SIM karty 
popř. jednu SIM a namísto druhé lze použít paměťovou 
kartu. Na pravé straně najdeme tlačítko pro zapnutí  
a vypnutí telefonu a nad ním tlačítka pro regulaci hlasitosti. 
Horní strana odhaluje pouze mikrofon pro regulaci okolního 
hluku. Bohužel postrádá infraport. Spodní strana ukrývá  
3,5 mm Jack konektor na sluchátka, mikrofon, nový USB 
Type-C pro dobíjení a hlasitý reproduktor, který nehraje 
vůbec špatně a je dostatečně hlasitý.

Obsah balení: Hrubý základ

Kromě samotného telefonu se jinak v pohledné čtveraté 
krabičce nachází ještě adaptér pro dobíjení, USB kabel 
Type-C, sluchátka a spona k vytažení slotu pro SIM nebo 
paměťovou kartu. Například Lenovo ke svým telefonům 
dodává v balení i pouzdro s fólií na display.

Hardware: Kompromis

Huawei P9 je vybaven nejvýkonnějším procesorem z řady 
Huawei HiSilicon Kirin 955 Octa core (8 jader). Z toho  
4 jádra jsou taktované na 2.5 GHz a zbylá 4 jádra na 1.8 GHz. 
Procesoru sekunduje ještě grafická karta Mali-T880 a 3GB 
operační paměť RAM. Díky takto výkonnému hardwaru 
doplněnému o uživatelské prostředí nazývané Emotion UI 

4.1 telefon pracuje svižně, a to i při větším vytížení. Za dobu 
testování jsem se nesetkal s žádným problémem a telefon  
si poradil i s nejnáročnějšími hrami, které si dnes na telefonu 
můžeme zahrát.
Jak už jsem zmínil, na zadní straně se nachází čtečka 
otisků prstů. Je to jedna z nejlepších čteček, s jakou jsem 
se dodnes v mobilním odvětví mohl setkat. Její reakce 
jsou neskutečně rychlé a ani nemusíte namířit prst přesně 
středem polštářku, ale dokonce i z jakékoliv strany prstu,  
a vždy se telefon úspěšně odemkne. Kromě toho má čtečka 
otisků prstů i jiné využití. Slouží i jako touchpad pro zvedání 
hovorů, prohlížení galerie, notifikací apod.

Společnost Huawei před nedávnem představila svoji novou vlajkovou loď pro rok 
2016 a před pár dny se tento kovový klenot dostal i ke mně na otestování a to 
v prestižní zlaté barvě. Na první pohled po vybalení z krabičky vypadá telefon 
opravdu luxusně díky kombinaci skla na přední straně a kovu na zádech telefonu, 
včetně zapuštěné čtečky otisků prstů.
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k jeho tlumení, když je položený na stole. Jediná nevýhoda 

tohoto umístění je ta, že při držení telefonu na šířku se může 

stát, že si reproduktor nechtěně zakryjete prstem.

Fotoaparát: Německá kvalita

Největší chloubou telefonu je 12 MPx duální fotoaparát, 

který se pyšní certifikací od německého výrobce LEICA. 

Úloha dvou snímačů je jasná. Jeden snímač zachycuje 

černou a bílou barvu a ten druhý má na starost ostatní 

barvy. Těmto snímačům pak dopomáhá ještě dvoubarevná 

LED dioda a laserové ostření. Bohužel telefon postrádá 

optickou stabilizaci obrazu, což je veliká škoda, když se jedná  

o nový vlajkový model společnosti Huawei. Za zmínku stojí 

manuální režim hloubky ostrosti. Tu lze nastavit v rozmezí 

od F 0.95 až F 16. Světelnost objektivu je F/2.2. Konkurence 

u svých TOP modelů nabízí světelnost objektivu F/1.7.  

V tomto případě to ale nevidím jako problém, protože díky 

dvěma objektivům zachytí P9t o 200% více světla a výsledné 

fotografie jsou srovnatelné s telefony, jejichž fotoaparát 

má světelnost F/1.7. Fotoaparát Huawei P9 rozhodně patří  

k těm nejlepším.

Největší problém u fotoaparátu je ale jeho schopnost 

natáčet video pouze v maximálním rozlišení FULL HD 

1920x1080p při max. 60 snímcích za vteřinu. Bohužel stejně 

jako u fotoaparátu zde postrádám optickou stabilizaci 

obrazu. Bez ní jsou natočené záběry docela roztřepané  

a video nevypadá nic moc.

Závěrečné hodnocení:

Za necelých 15 000 Kč můžete mít elegantní stylový 

kousek s vynikajícím fotoaparátem a skvělým displejem, 

za který se rozhodně nemusíte stydět. Jako plus 

vidím i nasazení nejnovější verze Androidu 6.0  

s odladěnou nádstavbou Emotion UI 4.1. 

Když pominu kvalitu video záznamu, tak 

telefon hodnotím dost kladně a můžu  

ho bez problému doporučit.

Displej: Parádní podívaná

Displej na nové P9 je také parádní podívaná. Technologie 

displeje telefonu je IPS-NEO LCD a nabízí krásné ostré 

barvy včetně čisté bílé, bez nádechu do modré. Skvělé jsou 

zde také pozorovací úhly. Rozlišení displeje je FULL HD 

1920x1080p při velikosti úhlopříčky 5,2“.

Baterie: Dnešní standart

Baterie se zastavila na hodnotě 3000 mAh. Při běžném 

používání, které zahrnuje zhruba 20 hovorů denně, občasné 

mrknutí na internet, odepsání na desítky SMS a hodinový 

poslech hudby, vám telefon vydrží bez problému celý den  

a dokonce si o nabití řekne až následující den kolem poledne. 

Na výdrži má velikou zásluhu zvolené FULL HD rozlišení, 

namísto dnes už používaných 2K displejích, které ve svých 

vlajkových lodích nabízí konkurence. Podle mého názoru  

je FULL HD dostatečné rozlišení pro displeje této velikosti 

a za každé procento baterie navíc to rozhodně stojí. Pokud 

byste si chtěli výdrž baterie prodloužit ještě o nějaké  

to procento navíc, tak v nastavení lze změnit rozlišení 

displeje na HD.

Zvuk: Prvotřídní poslech

Hlasitý reproduktor hraje dostatečně nahlas. Kromě 

hlasitosti musím pochválit i čistotu vycházejícího zvuku 

s vyváženým poměrem výšek a basů. Díky umístění 

reproduktoru na spodní straně telefonu nedochází ani  

Plusy: Mínusy:
Displej Infraport
Fotoaparát Stereo reproduktory
Design a konstrukce Slabší grafická karta
Hlasitý reproduktor Kvalita videozáznamu
Andorid 6.0
Emotion UI 4.1
Paměťová karta

Testoval Zdeněk Novák
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Canon EOS 1300D: 
Autenticky zachytí i život v pohybu
Kreativec, se kterým se ztotožníte

Zvažujete, že byste přešli na další úroveň focení? Tak teď 

před blížící se dovolenou je ta nejlepší doba. Zvláště,  

když pro vás máme ideální novinku, která se přizpůsobí scéně  

a pomůže vám zachytit důležité momenty v nadprůměrné 

kvalitě. Řeč je o nové digitální zrcadlovce Canon EOS 1300D. 

Je to opravdový „kanón“ od Canonu, který chrlí jednu 

kreativní fotku za druhou díky mnoha funkcím, snímači 

s rozlišením 18 megapixelů, důrazu na detaily i věrnému 

zachycení barev. Canon EOS 1300D se navíc může pochlubit 

Wi-Fi konektivitou a podporou NFC, pomocí kterých bude 

sdílení vašich fotek či filmů snadnější než kdykoliv dříve. 

Snadno si zvyknete na jeho citlivé ovládání a nebudete jej 

už chtít dát z ruky. 

Ze začátečníka ihned šikovným fotografem

S fotoaparátem Canon EOS 1300D budete jako fotograf 

skutečně růst. Pomůže vám vyfotit kvalitní fotografie díky 

speciálním režimům. Zvolíte-li například Scene Intelligent, 

automaticky za vás vybere nejvhodnější nastavení  

pro jakoukoliv situaci. Také můžete využít sadu nastavení 

ušitou na míru konkrétním typům objektů, které fotíte. 

Velmi in je třeba režim pro fotografování jídla, abyste 

mohli co nejdříve sdílet s přáteli lákavou fotku vašeho 

dovolenkového obědu. Oblíbené jsou dnes také nejrůznější 

filtry, kterými lze fotkám dodat třeba retro vzhled nebo 

vytvořit dojem filmových hvězd. A co když se vám nabízí 

k vyfocení nějaká akční scéna? Pak stačí prostřednictvím 

hledáčku zaostřit na pohybující se objekty a vyfotit až tři 

snímky za sekundu. Jistě využijete i efekty, mezi které patří 

kupříkladu známé rybí oko. Zkrátka vaše fantazie se s tímto 

fotoaparátem opravdu vyřádí.

Natočte video nebo rovnou celý film

Co když ale fotka nestačí a potřebujete své radostné zážitky 

uchovat jako videa? S touto zrcadlovkou to není problém.

Canon EOS 1300D vám však nabízí mnohem víc. Nyní 

máte možnost natočit rovnou celý film. Pomocí velkého 

snímače můžete navíc s tímto fotoaparátem zaznamenat 

každý detail ve Full HD kvalitě. A aby na videu vyniklo 

přesně to, co chcete, využijte při natáčení malou hloubku 

ostrosti. Díky takovým skvělým funkcím získají videa  

z vaší dovolené nejen filmovou atmosféru, ale skutečně  

se z nich může stát souvislý film. K jeho vytvoření poslouží 

režim Video Snapshot, který umí spojit sérii krátkých klipů 

do jednoho souvislého filmového příběhu. Váš příběh tak 

nikdy neupadne v zapomnění. 

Vystupte z rozostřeného pozadí

Objevte jednoduchost kompaktů a současně profesionalitu 

digitálních zrcadlovek, jejichž hlavním principem  

je inteligentní automatika, která od vás vyžaduje minimum 

odborných znalostí. Canon EOS 1300D je dostatečně 

flexibilní na to, aby vám usnadnil pořízení snímků a videí,  

v nichž vaši blízcí i zajímavé objekty vystoupí z rozostřeného 

pozadí. Originálně zachytíte městská i přírodní panoramata 

z dovolené, která vždy oživí příjemné vzpomínky. A až se 

z vás stane pokročilejší fotograf, můžete si postupně 

rozšířit výbavu z nabídky více než 80 objektivů z produktové 

řady EF a široké škály dostupného příslušenství přímo  

pro váš Canon EOS 1300D.  
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Letní novinky ETA vám namixují 
vitaminový koktejl
S novým stolním mixérem
Vital Blend Digi přichází vitalita do života

Multifunkční stolní mixér Vital Blend Digi nastavil vysokou 
laťku všem mixérům nejen díky vysokým otáčkám,  
ale i unikátnímu nerezovému šestiramennému noži BlendeX  
s vroubkovaným ostřím, jenž rozseká a rozmixuje suroviny 
na velmi jemnou konzistenci. Kromě toho, že perfektně 
mixuje a seká, tak rovněž nadrtí a umíchá vše, na co máte 
zrovna chuť. Ať už to budou nápoje, koktejly, smoothies, 
omáčky, polévky, pomazánky, zmrzliny, rostlinná mléka  
či dětské kašičky. Je také vynikající pro přípravu dnes velmi 
oblíbené RAW stravy přispívající ke zdravému životnímu 
stylu a vitálnímu životu. Důvodem, proč je pro přípravu 
syrové stravy tak vhodný je právě rychlost otáček. Čím více 
otáček mixér má, tím rychleji suroviny rozmixuje, aniž by se 
stihly dlouhým mixováním ohřát. Pomocí elektronického 
ovládání s 6 přednastavenými programy si Vital Blend Digi 
snadno přizpůsobíte. Můžete využít 10 rychlostí a časovač 
pro přesné nastavení doby mixování. Je vybaven vyspělou 
technologií s praktickou funkcí PULSE, která zajistí plynulou 
regulaci otáček v rozsahu 15 000 - 30 000 za minutu.  
Je tedy také ideální pro drcení ledu či přípravu ledové tříště 
vašim malým mlsounům. Mixér Vital Blend Digi je navíc 
vyšperkovaný tak, abyste s ním neměli téměř žádnou práci. 
Například čištění je velmi snadné a stačí vám k němu pouhá 
voda, taktéž nádobu odejmete pouhým nadzvednutím. 
I samotné používání je komfortní. Důkazem je lehkost 
a zároveň houževnatost tohoto přístroje, zejména díky 
nádobě vyrobené z odolného materiálu Tritan, ergonomické 
rukojeti s pogumováním proti klouzání nebo víku,  
které je vybavené odnímatelnou krytkou pro plnění tekutin  
bez nutnosti sundání celého víka.
Ptáte se na bezpečnost? Nemějte sebemenší obavy. Vital 
Blend Digi zajištuje ochranu proti přehřátí a je vybavený 
protiskluzovými nožkami pro dokonalou stabilitu. 
Třešničkou na dortu je u tohoto mixéru knížka zdRAWě 
hRAWě plná vychytaných receptů, kterou při jeho koupi 
dostanete jako bonus.

Pomalý odšťavňovač 
ETA připraví džus dle gusta

Uhaste žízeň kvalitní šťávou, kterou snadno získáte s novým 
pomalým odšťavňovačem ETA. Jeho nízké otáčky a pomalý 
způsob odšťavňování zachovají maximální množství 

vitamínů, živin a chuti. Je ideální jak pro přípravu džusu 
z ovoce, zeleniny, tak dokonce i bylinek. A pokud chcete 
ozdravit tělo, nachystejte si s ním drobnou svačinku ve stylu 
RAW stravy. Dopomohou vám k tomu dvě nerezová sítka  
pro různé druhy zpracování surovin. Navíc má optimalizované 
funkce tak, abyste vynaložili minimum úsilí a vymačkali  
co nejvíce zdraví pro vaši rodinu. Ptáte se na údržbu?  
Ta je až legračně snadná. Odšťavňovač lze totiž kompletně 
rozebrat a omýt. 

Umixujte energii sbalenou 
do fitka se sportovním mixérem ETA

Sportovní mixér ETA je nejlepší parťák k vašim aktivitám. 
Skvěle se hodí na přípravu celé řady čerstvých ovocných, 
fitness a proteinových nápojů, mléčných koktejlů, 
smoothies, ba dokonce i ledové tříště nebo ledové kávy. 
Kterýkoliv z těchto lahodných moků plných energie si pak 
snadno sbalíte do dvou přenosných lahví z vysoce odolného 
Tritanu, který neabsorbuje chutě ani pachy. Možná vás 
překvapí, že je sportovní mixér ETA také velmi praktický  
pro přípravu salsa omáček a přesnídávek pro vaše nejmilejší 
drobečky. A nezanevře ani na vaše potěšení v podobě 
míchaných alko či nealko nápojů. O to, aby vám koktejly 
nezteplaly, se postará neoprenový termoobal na lahev  
pro udržení jejich teploty. Takových vychytávek má tento 
mixér ještě spoustu. Vyzkoušejte jej sami.
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Chalupaření trochu jinak – moderně

Chaty a chalupy jsou stále oblíbenější místa k trávení volného času, a to napříč 
generacemi. Chalupaření zbožňují jak dědové s babičkami, tak střední generace  
a nyní i mládež, která zde tráví čas s přáteli.
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Chalupaření se vrací do módy

Mysleli jste si, že chalupaření už dneska vystřídala dovolená 
u moře? Není tomu tak. Jen obsah chalupaření pokročil  
s dobou a trochu se pozměnil. Přizpůsobuje se současným 
trendům a stává se opět oblíbeným i u mladé generace. 
Moderní chalupaření už nepředstavuje útěk od přítomnosti 
ani kompromis jak trávit dovolenou v Česku namísto 
zahraničí, ba dokonce ani potřebu vypěstovat si potraviny  
na zahrádce u chaty kvůli jejich nedostatku. Naopak. 
Chalupy jsou dnes zázemím pro hromadnou rekreaci, 
relaxačním místem lidí z měst, odpočinkem pro vystresované 
pracanty a oblíbeným útočištěm pro kolektivy mladých lidí,  
kteří se sem přicházejí bavit. 

Jak chalupaření vzniklo?

Začalo se rozvíjet v padesátých letech u lidí z měst. Největší 
rozvoj ale chalupaření zažilo v šedesátých letech. Tehdy  

se zvyšovala velkovýroba, která dopomohla tomu, 
že lidé začali mít více volného času. A kde jej nejlépe 

strávit? Přece na chalupě. Proto šedesátá léta 
představují chalupářský boom. V sedmdesátých 

a osmdesátých letech se už po chalupě sháněl 
snad každý. Někteří si rovnou postavili novou 
chalupu v místě, kde byla výstavba k rekreačním 

účelům povolena. Dokonce se o chalupaření 
začaly zajímat různé instituce, úřady či průmyslové 

závody a organizovaly na chalupách hromadné 
rekreace.

Jak vypadají chaty dnes?

Doba se však o něco posunula a nároky se začaly zvyšovat. 
Dneska se zařizují chaty komfortněji. Nechybí v nich televize, 
dobrý gril a velká postel na přespání. Ovšem najdou se 
i chalupáři, kteří si udělali z chaty spíše takové soukromé 
rekreační centrum se saunou, bazénem, masážní vanou či 
jiným relaxačním zařízením. Proč se trochu nerozmazlovat? 
Vždyť po těžkém pracovním týdnu, kdy se 
opravdu potřebujete pořádně zrelaxovat, 
přijde taková chata velmi vhod. A kdo nemá 
vlastní, tak si na víkend nějakou pronajme.  
V dnešní době je to zcela standardní zvyk.

Moderními chataři jsou nejčastěji mladí lidé

Myslíte si, že na chalupě tráví volný čas 
zejména babičky a dědečkové? To už 
dávno neplatí. Víkendové chataření si v současné 
době užívají hlavně lidé středního věku  
a mladší, kteří pracují v týdnu a mají volné 
víkendy. Chalupa je velmi lákavá i pro ty, kdo 
mají sedavé zaměstnání a chtějí zrelaxovat 
třeba ztuhlá záda a vyměnit rutinu  
za pobyt na čerstvém vzduchu. 
Chalupaření totiž nabízí atraktivní zábavu 
i odpočinek, lišící se od každodenního 
života ve městě. Víkendy na chatě jsou 

jedinečnou příležitostí strávit chvíle v přírodě, a to 
buď o samotě, nebo s blízkými přáteli či rodinou. 

Chalupaření jako módní styl

Chataření i chalupaření se stalo doslova 
módou. Podobně jako oblečení ale nemusí 
padnout úplně každému. Majitelé těchto 
nemovitostí sice touží po možnostech, které jim 
nabízí venkov, na druhou stranu jsou však zvyklí  
na určitý životní standard a ten automaticky vyžadují.
V moderně zařízených chatách se už nesetkáte  
se suchým WC, ale s běžným splachovacím záchodem, pustíte 
si nejen studenou, ale i teplou vodu, u večerního posezení 
v kuchyni si nemusíte zapalovat svíčky, ale světlo klasicky 
zapnete vypínačem. Stále častěji jsou chaty vybavené 
také úspornými spotřebiči nejvyšších energetických tříd. 
I přes technologické vychytávky existují i výjimky. Někteří 
chalupáři upřednostňují opravdové spojení s přírodou.  
Pro vodu chodí do studny, nebo si ji 
vozí ve velké nádobě z města a fungují 
zcela bez elektřiny.

Dilema: Koupíme chatu 
nebo dům?

Pokud přemýšlíte nad tím, jestli se vyplatí koupit byt  
a chatu nebo raději rodinný dům, zeptejte se sami sebe: 
Proč vůbec chci chatu či dům koupit? Jestliže od pobytu 

na chalupě očekáváte klid a únik od každodenních 
starostí do naprosto odlišného prostředí, zdá se, že je  
pro vás ideální. Pokud ale toužíte po nemovitosti jen proto, 

„Moderní chalupa je ráj odpočinku i 
centrum sbližovacích sešlostí“
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že se vidíte, jak pečujete o záhony na zahrádce a v létě  

si každý den užíváte v bazénu, ještě zvažujte, jestli by  

pro vás nebyl tím pravým spíše rodinný dům. Pokud  

se vám do koupě nemovitosti nechce, klidně si obojí 

nejprve vyzkoušejte. V dnešní době je krátkodobý 

pronájem chat a domů zcela běžný, a to nejen  

v Česku, ale i v zahraničí. 

3 tipy: Jak snadno zařídit chatu 
a cítit se skvěle

Víkendy, prázdniny nebo dovolenou chce 

každý trávit v prostředí, které odpovídá 

jeho představám. Vysněné požadavky 

může splňovat také vaše vlastní 

chata. Interiér chalupy je vhodný 

zařídit tak, aby se zcela lišil od toho,  

co máte doma. Díky tomu vám nic nebude připomínat 

každodenní realitu a budete moci lépe relaxovat. 

Inspirujte se následujícími tipy!

1.  Hrajte si s přírodními materiály

Pokud se chcete neustále cítit jako byste 

byli uprostřed lesa, nebojte se vyzdobit 

si chatu různými kamínky, dřevem nebo 

kůží. Fantazii se meze nekladou. Přírodní 

materiál, kterým si můžete zkrášlit chatu, najdete  

i na procházce nebo se inspirujte radami domácích kutilů 

či chalupářů na internetu. A protože je dnes moderní 

vzdušnost, doporučujeme to s ozdobami 

nepřehánět, také zde totiž platí, že všeho moc 

škodí.

2. Vyměňte staré nefunkční věci za nové

V této chvíli máme krásně vyzdobené prostory 

své chaty, ale zbývá ještě promyslet, co udělat 

se starým nábytkem. Pokud máte na chatě 

stoletý gauč, u něhož hrozí, že se každým dnem 

může rozpadnout, raději ho vyměňte za nový. 

Nejen, že budete mít pocit většího pohodlí, které 

si po náročném pracovním týdnu zasloužíte,  

ale vytvoříte tím útulnější prostředí, vhodné  

k relaxaci či pohodlnému posezení s přáteli. 

Rádi hostíte své přátele? V tom případě byste 

se neměli bránit moderním spotřebičům. 

Díky myčce nádobí, můžete namísto dlouhého 

stání u dřezu raději trávit veškerý čas s přáteli, 

bavit se a společně relaxovat. Doporučujeme zvolit 

takové spotřebiče, které lze vestavět třeba  

do skříněk kuchyňské linky.

3. Věci z bazaru jsou fajn, ale in jsou 

nové, laděné do retro stylu

Pomýšlíte, že byste si zařídili chatu  

v bazaru, protože chcete ušetřit finance? 

V současné době nemusíte utratit veškeré 

úspory za nejnovější výrobky, avšak často  

to končí tak, že tyto věci dlouho nevydrží. 

Nakonec se možná víc vyplatí pořídit si nové retro 

designovky. Nejen, že jsou právě hodně in, protože si 

hrají s barvami a tvary, ale také nabízejí nově technologie 

a hlavně záruku. Populární jsou například staré dřevěné 

retro židle, nádobí (hrníčky, talíře a sklenice), avšak  

i retro elektronika. Oblíbená jsou retro rádia, gramofony,  

ale i lednice, retro trouby, varné desky, ba dokonce  

i žárovky. A pokud máte finanční prostředky a líbí se vám 

moderní design, není nic jednoduššího než si vybrat  

z nepřeberného množství minimalistických spotřebičů, 

díky kterým bude chata působit vždy čistě. Nehledě  

na to, že se rozhodně bude snadněji uklízet. Nemusíte 

se ani obtěžovat kalkulováním. Stačí si nechat udělat 

nabídku spotřebičů na míru a o vše bude postaráno 

za vás.

„Trendy chaty jsou vybavené tak, 
aby co nejlépe odpovídaly životnímu 

standardu svých vlastníků“
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BUŘTY NA PIVU 

• 1 kg špekáčků
• 4 cibule
• 1 sklenice základu na lečo
• 1 ostrý kečup
• koření: nové koření, bobkový list, černý pepř, jalovec
• 1 černé pivo

Cibuli nakrájíme na půlkolečka. Buřty překrojíme podélně  
na poloviny a naskládáme do dostatečně velkého pekáče nebo 
hrnce, který můžeme použít do trouby. Cibuli necháme usmažit 
dozlatova na kousku sádla nebo trošce oleje. K cibuli přidáme 
lečo, pivo, koření a kečup. Už nemusíme vařit. Touto směsí 
zalijeme buřty a dáme zakryté poklicí péct naplno do trouby, 
asi na 30-40 minut. Posledních pět minut dopékáme odkryté. 
Podáváme s pečivem a pivem.

BUŘTGULÁŠ

Potřebujete jen kvalitní kabanos nebo buřty, brambory, cibuli, 
papriku a trochu sádla. Během krátké doby vznikne moc dobré 
jídlo, nad kterým není nutné ohrnovat nos. 

• 400 g kvalitního kabanosu
• 400 g brambor
• 3 velké cibule
• kousek sádla
• sladká i pikantní červená paprika
• sůl a pepř
• trocha hladké mouky na zahuštění
• může být maličko smetany na zjemnění

Cibuli nakrájíme na středně velké kousky. Brambory oloupeme 
a nakrájíme na kousky, kabanos pokrájíme na kolečka.  
Ve velkém hrnci rozpustíme sádlo, na kterém osmahneme 
cibuli dozlatova. Může to trvat asi tak 10 až 15 minut. Přidáme 
kabanos a brambory. Promícháme a necháme asi tři minuty 

osmahnout. Zasypeme paprikou, osolíme a opepříme. Můžeme 
použít směs sladké i pikantní papriky. Pro dospělé si můžeme 
dovolit udělat guláš trochu ostřejší, pokud budou jíst i děti, tak 
zvolíme raději jen sladkou papriku. Zalijeme vodou a vaříme  
do změknutí brambor. Odlijeme si trochu vody z guláše, 
necháme trochu prochladnout a metličkou zašleháme trochu 
mouky. Až je mouka rozšlehaná a ve směsi nejsou hrudky, tak 
ji nalijeme do vařícího se guláše. Hned pořádně promícháme  
a necháme asi 15 minut provařit. Podáváme s chlebem.

ŠUNKOFLEKY

Nepotřebujete mnoho surovin, o to lépe je vybírejte. Použijte 
kvalitní těstoviny. Ideální jsou fleky, čtverečky nebo tagliatelle. 
Když je nouze, zapéct se dají třeba i „vrtule“ nebo motýlci.  
Ale už to není ono. Maso vybírejte pečlivě a kdo má svého 
oblíbeného řezníka je ve výhodě. Já u něj kupuji vždy stejný 
druh uzeného vepřového masa - špici nebo křížovou kost. Maso 
je dost šťavnaté, přiměřeně tučné a je ho poměrně dost. Obírat 
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můžete ale i žebra nebo koupit třeba uzenou kotletu, kýtu  
či krkovičku. 

• 500 g těstovin 
• 400 g uzeného masa - uvařené doměkka
• sůl a pepř
• kousek másla
• 200 ml smetany
• 6 vajec

Uvaříme si uzené maso. Vaříme v osolené vodě s černým 
pepřem, novým kořením a bobkovým listem. Maso musí 
být měkké. Pozor! Vývar z masa tentokrát nepoužijeme jako 
polévku, ale dáme si ho stranou.  Ve vývaru z uzeného masa 
totiž uvaříme těstoviny. Vodu už nemusíme solit. Vaříme 
doměkka podle údajů na obalu. A teď jedna drobná vychytávka 
převzatá z italské kuchyně. Než těstoviny slijete, odeberte hrnek 
vody, tedy vývaru, ve kterém se těstoviny vařily a dejte stranou.  
Do lehce prochladlých těstovin vyklepneme vaječné žloutky. 
Bílky necháme stranou. Přidáme kousek másla. Pro jemnou chuť. 
Maso obereme, nakrájíme a přidáme do těstovin. Promícháme. 
Přidáme vývar odebraný při slívání těstovin. Z bílků ušleháme 
tuhý sníh. Do těstovin přimícháme nejprve smetanu a potom 
velice opatrně i bílkový sníh. Šunkofleky tak budou nadýchanější. 
Směs vsypeme do pekáče vymazaného máslem. A pečeme 
 v troubě vyhřáté na 190 °C, asi 20 - 30 minut.  Podáváme  
s čerstvou petrželkou, pažitkou a s naloženou okurkou.

HRNKOVÝ KOLÁČ S OVOCEM A DROBENKOU

Hrnkové recepty jsou oblíbené pro svou nenáročnost a rychlost. 
Často bývají velice chutné a dědí se z generace na generaci.  
Do základních hrníčkových surovin můžete doplnit jakékoliv 
ovoce, které máte zrovna doma.

Drobenka:
• 1/2 kostky másla (125 g)
• 1 hrnek cukru krupice

• 2 hrnky polohrubé mouky
Na těsto přidat:
• 2 vejce
• 3/4 hrnku mléka
• 1 vanilkový cukr
• 1 prášek do pečiva
• ovoce podle chuti a sezony
• olej a polohrubá mouka na vymazání a vysypání plechu

Připravte si pekáč, který vymažete tukem a vysypete polohrubou 
nebo hrubou moukou. Troubu předehřejte na 200 °C. Ve větší 
míse smíchejte máslo, cukr a mouku. Z těchto tří surovin vznikne 
sypká drobenka. Jeden hrnek této drobenky si dejte stranou.  
Do zbytku drobenky nejprve vmíchejte prášek do pečiva  
a vanilkový cukr. Přidejte vejce, mléko a pořádně promíchejte. 
Míchejte tak dlouho, až bude těsto hladké. Těsto vylijte  
do připraveného pekáče. Nahoru naskládejte nachystané ovoce 
jedno vedle druhého, čím více, tím lépe. Zasypejte drobenkou.  
Dejte péct do předehřáté trouby a pečte 20 až 30 minut. Povrch 
hotového koláče bude krásně zlatavý. Nechejte vychladnout.

ŠPÍZY – IDEÁLNÍ CHALUPÁŘSKÝ OBĚD

Pojďte si s námi ugrilovat kuřecí špíz. Chutě jednotlivých surovin 
se na jehle skvěle propojí a doplní. Maso, které je nakrájené 
na kousky máte hotové za malou chvíli a zelenina, kterou  
s ním zkombinujete, tak zůstane krásně křupavá. Recept  

na jakýkoliv špíz snad nejde ani napsat. Maso, zelenina a všelicos 
jiného napíchané na špejli. To je špíz. Co a v jakém pořadí  
na kovovou nebo dřevěnou jehlu napícháte, záleží na vaší 
chuti. Mnohdy i na stavu lednice a spíže. V kuchyni a u grilu 
potom často vznikají neuvěřitelné kombinace a z improvizací 
se stávají oblíbené recepty. Často zjistíte, že kombinace, která 
by vás před napíchnutím na špíz ani nenapadla, je právě  
ta úžasná a dokonalá, která vám chyběla. Kovová jehla, nebo 
dřevěná špejle? Špízy napichujte na speciální kovovou jehlu. 
Je to nejpohodlnější. Kdo chce, může použít dřevěné špejle. 
Prodávají se i takové, které jsou na jednom konci do špičky. 
Suroviny se na ně výborně napichují. Dřevěné špejle však před 
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použitím namočte na hodinu do vody. Nebudou se vám tak  
na grilu připalovat. Speciální suroviny můžete napichovat 
třeba na stébla citronové trávy. Tato úprava se hodí hlavně 
pro orientální recepty. Maso na špízy: ideální je maso, které 

bude rychle hotové. Výborné a osvědčené jsou kuřecí kousky, 
rychle hotová bude třeba vepřová panenka, ale také jiné 
druhy vepřového masa. S trochou opatrnosti na špíz můžete 
nabalit kouličky z mletého masa, hovězího nebo vepřového. 
Pro extrémní rychlovku vyzkoušejte špízy s klobáskou.Ty stačí 
opravdu jen prohřát a můžete si pochutnávat. Bát se nemusíte 
ani rybích špízů. Kousky lososa nebo jiné ryby budou hotové také 
za pár minut, protože není dobré je příliš vysušit. Krásně vypadají 
roláky z filetů pstruha. Jeden filet ještě rozpulte podélně i napříč, 
aby vznikly čtyřy díly. Ty osolte, opepřete, můžete velice lehce 
potřít i ochuceným olejem a zamotejte do malé roláky, kterou 
napíchnete na špejli. Maso na špízu nenechávejte osamělé.  
Je totiž důležité, s čím které maso zkombinujete. Klasika  
je cibule, rajčata, cukety, paprika. Nebojte se ale ani oliv, česneku, 
malých předvařených brambor, žampionů.
Chalupářská kombinace - klobáska, vepřové maso, cibule
Rybí kombinace - losos, cherry rajčata, šalotka
Mletá kombinace - kuličky mletého masa, cherry rajčata, kousky 
cukety
Houbová kombinace - vepřová panenka, celé menší žampiony, 
cibule
Mořská kombinace - kousky lososa, krevety, šalotka
Ďábelská kombinace - masové kuličky, chilli papričky, cibule
Hawai kombinace - kuřecí maso, cherry rajčata, ananas
Marináda - tečka na závěr. Směs, do které maso naložíte, by měla 
vždycky ladit se surovinami, které jsou na špízu. Chalupářský špíz 
naložte do špetky kmínu a pepře. Špízu s lososem bude slušet 
koprová marináda. Kombinace kuřecího masa a cukety bude 
opravdu výborná, když ji naložíte do směsi kokosového mléka, 
limetky a kari koření. Nebojte se ani zajímavých kombinací jako 
je třeba limeta a zázvor. Z obyčejného špízu bude hned voňavá 
exotika. Surovina, která nikdy nezklame je česnek. Výborné jsou 
i všechny druhy čerstvých bylinek. 

SNADNÁ OLEJOVÁ BÁBOVKA

Když nevíte, co rychlého upéct, upečte bábovku. Suroviny  
a ni jsou většinou doma ve spíži a lednici a je rychle hotová. 

• 350 g polohrubé mouky
• 250 g cukru krupice
• 3 vejce
• prášek do pečiva
• 1 sklenice oleje
• 1 sklenice mléka
• vanilkový cukr
• kakao

Smícháme sypké suroviny (kromě kakaa), do kterých přidáme 
olej, mléko a žloutky. Bílky ušleháme na tuhý sníh a opatrně 
vmícháme do těsta. Třetinu těsta odlijeme do jiné misky  
a přimícháme kakao. Formu na bábovku vymažeme olejem 
a vysypeme polohrubou moukou. Vlijeme polovinu světlého 
těsta, celé kakaové a zbylé světlé těsto. Pro zpestření můžeme 
do světlého těsta ještě přidat nasekanou hořkou čokoládu, 
případně oříšky. Pečeme v troubě vyhřáté na 160 °C asi 
hodinu. Jestli je bábovka upečená, zjistíme vpíchnutím špejle  
do středu. Nemělo by na ní zůstat žádné těsto. Necháme trochu 
vychladnout a vyklopíme. Můžeme ještě pocukrovat práškovým 
cukrem.

VEPŘOVÉ RAGÚ S ČERVENÝM VÍNEM 

• 1 kg vepřové plece
• 3 velké cibule
• 150 g anglické slaniny
• 4 stroužky česneku
• kousek sádla
• sůl a čerstvě mletý černý pepř
• 150 g mrkve
• 100 g petržele
• 300 ml kvalitního červeného vína
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• 300 ml masového vývaru
• 400 g krájených nebo drcených rajčat
• 100 g parmazánu

Maso si nakrájejte na menší kostky. Ideálně co nejvíce 
stejnoměrné. Nakrájené maso dejte do mísy, osolte, opepřete  
a pořádně promíchejte. Rozpalte si litinový hrnec, úplně co 
nejvíce to jde. Hoďte do něj kousek sádla a maso při prudké 
teplotě opečte ze všech stran. Proč prudkou teplotu? Aby se maso 
skutečně opékalo a nepustilo šťávu. Potom by se totiž dusilo. 
Na pánvičce vedle si opečte společně na kostičky nakrájenou 
slaninu a hrubší kostky cibule. Ke konci opékání přidejte 
rozmáčknutý a nasekaný česnek. Opékejte tak dlouho, až bude 
slanina lehce křupavá a cibule mírně dohněda. Do litinového 
hrnce přidejte k masu obsah pánve, nahrubo nastrouhanou 
mrkev a petržel. Promíchejte, plotnu zapněte naplno a obsah 
hrnce zalijte vínem. Míchejte a prudkým varem nechejte 
bublat pár minut. Jak poznáte, kdy ztlumit teplotu? Podle toho,  
že z hrnce přestane vycházet lehce nakyslý odér vína a změní  
se v příjemnou vůni. Můžete také ochutnat. Tekutina v hrnci  
by měla mít příjemnou chuť, ne nakyslou. Zároveň se vám 
poměrně dost vína z hrnce vyvaří, takže vám bude chybět 
tekutina, ve které se bude maso dlouze dusit. Přidejte tedy 
vývar. Já používám jakýkoliv vývar, který mám v lednici, většinou 
hovězí. Teď je čas ztlumit teplotu, aby směs v hrnci nevařila,  
ale velice pomalu se dusila. Občas promíchejte a nechejte několik 
hodin dusit. Doba záleží nejen na teplotě, ale i kvalitě masa  
a velikosti kostek, na které jste maso nakrájeli. Asi po hodině 
přidávám do hrnce rajčata, která se nakonec úplně rozvaří, 
částečně ragú zahustí a dodají mu zajímavou chuť. V případě,  
že nechcete ragú vařit na plotně, můžete ho v litinovém hrnci 
dát do trouby a pomalu dusit tam. Ideálně asi při 160 °C, dokud 
není maso úplně měkké.
Před dokončením ještě přidám čerstvé bylinky - nejčastěji 
tymián, šalvěj nebo petržel. S bylinkami ještě povařte alespoň 
pět minut. Podávejte s oblíbenou přílohou. My jsme použili 

noky. Na závěr posypejte strouhaným parmazánem.

PEČENÉ BRAMBŮRKY S LOSOSEM

Brambory pečené ve slupce jsou velká pochoutka. A vlastně 
k nim ani nemusí být žádné maso, ani nic jiného. Jsou skvělé 
jen tak. Například s trochou tvarohu a pažitkou. Nebo klidně 
s domácí tatarkou. Třeba se vám podaří někde sehnat takové 
mini brambory, jaké jsme pekli v našem receptu. Když už jsou 
upečené, můžete si je dát prostě jen tak. Vyšlehat si k nim třeba 
trochu tvarohu s česnekem a pažitkou. Nebo je klidně doplnit 
pečeným kuřecím masem. My jsme k nim opekli lososový filet, 
který jsme jen lehce okořenili stejným kořením jako brambůrky. 
Použili jsme mořskou sůl, drcený černý a zelený pepř, mořské 
řasy a mořský salát. Je celkem pikantní a dodá jídlu zajímavou 
chuť. Můžete však použít třeba jen sůl a pepř nebo svou 
oblíbenou směs koření. Nesehnali jste maličké brambory? 
Můžete si připravit i ty větší. Jen doporučuji nakrájet je třeba  
na čtvrtiny. 

• 1 kg co nejmenších brambor
• sůl a oblíbené koření
• olivový olej
• čerstvé bylinky
• 4 kousky lososa

Brambory omyjte a odrhněte kartáčkem. Osušte. Vsypejte  
do pekáčku a posypejte kořením a solí. Přilijte několik lžic oleje  
a důkladně promíchejte. Pečte v troubě vyhřáté na 170 °C, dokud 
brambory nezměknout. Čas je různý, záleží na velikosti brambor. 
Až jsou brambory téměř upečené, tak začněte připravovat 
lososa. Ochuťte filety solí a stejným kořením, jaké jste použili 
na brambory. Na pánvi rozehřejte trošičku oleje a dejte opékat 
filety, nejdříve kůží dolů. Asi po pěti minutách otočte a dopečte 
z druhé strany. Ihned podávejte s bramborami. Na prvním 
obrázku je jídlo doplněno česnekovou zakysanou smetanou.
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Vychutnejte si v létě trendy pikniky
a ty nejlepší dobroty

Teplé počasí láká sportovce, pejskaře, ale  také gurmány ven nejen na procházky.  
Do módy se totiž vrací stolování na nejrůznějších a někdy i neobvyklých místech pod 
širým nebem - pikniky. A jak takové posezení v trávě s dobrým jídlem uspořádat?  
Stačí, když připravíte oblíbené dobroty, nachystáte je do piknikového košíku  
a nezapomenete na deku. Letošním trendem budou nejen netradiční pikniky,  
ale třeba také profesionální venkovní prostírání, kdy si piknikový koš s připraveným 
jídlem můžete jednoduše objednat.

A je to tady! Nastává období oblíbených venkovních posezení, 
romantického svačení v přírodě a relaxování na příjemném 
paloučku za zpěvu ptáků. Na pikniku se můžete dobře bavit 
s přáteli, strávit nezapomenutelné chvíle s celou rodinou 
nebo připravit romantické rande pouze pro dva. Proto,  
aby vaši idylickou představu nic nenarušilo, připravili jsme  
pro vás několik užitečných rad, s kterými na pikniku přede 
všemi zazáříte. Dozvíte se také něco z historie pořádání pikniků. 
Inspirovat se dále můžete například tím, jaké potraviny jsou  
v teplém počasí vhodné pro venkovní prostírání a na co byste 
neměli zapomenout, aby vám piknik nic nepokazilo. Možná  
vás ohromí i velký výběr moderních a vychytaných piknikových 
košíků, které jsou na trhu k dostání. Nemělo by vám uniknout 
ani to, na jakých neobvyklých místech můžete piknik uspořádat. 
A jak vypadaly vůbec první pikniky?

Piknik byl společenskou událostí 
i estetickým prožitkem
Víte, že se pikniky pořádají již přes tři sta let? Historie pikniků, 
tak jak je známe dnes, začíná ve Velké Británii a sahá až  
do počátku 19. století. V té době si lidé ve volném čase totiž 
začali užívat stolování v přírodě a toužili vnímat okolní krásu. 
Tehdejší společnost si chtěla užít nejen příjemných radovánek 
a chuť připravených pokrmů, ale piknik jim poskytoval zároveň 
ten pravý estetický zážitek. Venkovní posezení s jídlem lidé 
často pořádali také v zámeckých parcích s výhledem na okrasné 
zahrady, sochy a vodní fontány. Piknik se stal doslova módní 
záležitostí a významnou společenskou událostí, kterou si lidé 
spojovali s výlety trávenými v přírodě a společným vychutnáním 
jídla s blízkými nebo novými přáteli. Piknikový rituál se tak 
zakrátko rozšířil z Británie do dalších zemí.

Jak připravit a naplánovat 
nezapomenutelný piknik
V této chvíli už víme, kdy se začaly pořádat první pikniky. Jak 
se na ně ale můžete připravit dnes? V první řadě rozhodně 
potřebujete piknikový košík, protože obyčejná igelitová taška 
by celý zážitek mohla pokazit. Je to jednoduché, obchody totiž 
nabízejí nejrůznější moderní provedení a varianty. Samotná 
příprava zabere nějakou tu chvilku, avšak dobrá zpráva je,  
že nebudete muset stát v krásném počasí u plotny a budete čas 

trávit relaxací společně s blízkými lidmi – pokud nezamýšlíte jíst 
sami. Co budete určitě potřebovat? Prvořadá je kromě košíku 
dostatečně velká deka. V nejlepším případě zvolte takovou, 
jejíž materiál je vám příjemný. Přibalit si můžete také starší 
ubrus, který se bude hodit při jídle, kdy na něj můžete rozložit 
přichystané dobroty. Nezapomeňte si s sebou vzít také repelent, 
který se vám bude hodit jako obrana proti nepříjemnému 
hmyzu.

Ideální piknik: Porcelán vyměňte za papír
Košík naplněný dobrotami ocení všichni, a to jak děti tak 
teenageři, dospěláci i dědečkové a babičky. Do piknikového 
koše nezapomeňte přidat další nezbytné věci, které se vám 
můžou hodit v neočekávaných situacích. A co by to mohlo být? 
Kromě samotného jídla budete určitě potřebovat nádobí, pokud 
budete pít víno nebo pivo určitě se vám bude hodit šikovný 
otvírák s vývrtkou a přibalte si také balení papírových ubrousků. 
Co se týče nádobí, jděte na to chytře. Namísto jídelního servisu  
z porcelánu si můžete klidně koupit jednorázové nádobí z papíru 
a plastové kelímky, které vám navíc ušetří čas s nekonečným 
umýváním nádobí. Myslete i na to, kam s odpadky. K tomu  
si stačí s sebou do košíku přibalit velký sáček, do kterého  
po jídle dáte použité nádobí, případně zbytky jídla a vše 
najednou jednoduše vhodíte do nejbližšího odpadkového koše.

Namísto nákupní „igelitky“ zvolte 
praktický piknikový koš
V dřívějších dobách byl součástí piknikového rituálu také 
estetický zážitek, který potěšil zrak každého zúčastněného 
člověka. I proto bychom neměli zapomínat na pořízení 
piknikového koše. Takový košík je nejen moderní a trendy, ale 
zároveň má praktické využití a často mívá různé vychytávky 
či speciální termo vrstvu. Starší koše měly spíše jednoduché 
provedení. Dnes se však běžně setkáme s oddělenými 
přepážkami pro teplé a studené jídlo, můžeme využít bočních 
kapsiček na ubrousky nebo třeba příbory i přihrádek pro pití, 
případně lahev vína. Díky tomu se nemusíte trápit a hledat 
zrovna to, co potřebujete, vše v košíku totiž máte přehledně 
uspořádané. Proč to nevyužít?
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Dobroty do piknikového košíku
Připravit se na piknik předem v pohodlí domova znamená 
minimum práce přímo na pikniku, který si tím pádem maximálně 
užijete. Pokud si nevíte rady jaké suroviny použít, nemějte obavy, 
poradíme vám! Základem může být dostatek čerstvého ovoce 
a zeleniny, kterou si doma předpřipravíte tím, že ji omyjete, 
oloupete, nakrájíte na kousky a vložíte třeba do vybrané plastové 
krabičky. Díky tomu si pak na pikniku mohou všichni pohodlně 
„uzobávat“. Nic nepokazíte ani pečivem, upřednostněte však 
to, které je již nakrájené nebo ho před servírováním rozdělte  
na menší kousky. K pečivu se hodí také tvrdý sýr, a pokud chcete 
udělat radost milovníkům masa i v tomto případě jej rozdělte 
na menší části. Nezapomínejte doplňovat tekutiny. Chcete být 
originální? Připravte nefalšovaný domácí ledový čaj s kousky 
ovoce, ozdobený mátovými lístky nebo nakupte třeba oblíbená 
ovocná piva.

Nezapomenutelný piknikový 
koš může obsahovat:
Zeleninu a ovoce - salátové okurky, papriky, jablka, hrušky, 
švestky (sušené ovoce)
Pečivo – bagety, housky, rohlíky, krájený chleba 
Maso – grilované kuře (naporcujte na menší kousky), lákavé 
minišpízy na špejlích
Sýr – upřednostněte některý z tvrdých sýrů jako je parmazán, 
eidam nebo třeba čedar
Sladkou tečku – muffiny (raději bez čokolády), koláče, sušenky
Něco slaného – sýrový croissant, pizza šneky z listového těsta, 
mini rohlíčky se solí

Čím nejvíce potěšíte svého gurmána
Chcete překvapit svou drahou polovičku? Připravte romantický 
piknik pro dva! Jestli si váš protějšek rád vychutnává dobroty, 
naplňte svůj piknikový koš surovinami pro gurmány. Můžete být 
bez obav, nemusíte být výborným kuchařem, a přesto dokážete 
zázraky. Pokud jste zamýšleli koupit sýry, zajděte se podívat 
do nejbližší sýrárny, kde vám nabídnou různé druhy, které 
můžete ochutnat před tím, než je koupíte. K vybranému sýru 
nezapomeňte na lahev dobrého vína, a jestliže svou polovičku 
na pikniku překvapíte i květinou, přibalte s sebou menší vázičku.

Dokonalý piknik bez mráčku i pod mrakem
Štěstí přeje připraveným. Spontánní akce sice mají své kouzlo, 

avšak pokud pořádáte piknik a chcete zazářit, připravte  
se dopředu na nečekané situace. V každém případě se vám 
budou hodit vlhčené ubrousky na utření rukou nebo také 
přibalená pláštěnka. Z ničeho nic se může obloha zatáhnout 
a strhnout se rychlá přeháňka. Z tohoto důvodu jsou velmi 
oblíbené například party stany, které slouží jako stříška, díky 
níž se schováte nejen před dešťovými mraky, ale i ostrými 
slunečními paprsky. Party stany si můžete koupit nebo vypůjčit 
na nějaký den za určitou finanční částku. Pokud přemýšlíte nad 
další možnou alternativou, může se vám hodit igelitová plachta 
pod deku, díky níž se vám deka nepromočí, když ji budete chtít 
po dešti rozložit na mokrém trávníku.

Piknikování u vody nebo raději na vodě? 
Zkuste něco netradičního
Existuje mnoho míst, kde můžeme uspořádat piknikovou party 
nebo jakékoli venkovní prostírání. Lidé chodí jíst ven nejčastěji 
někam do parku či do jiných míst, kde je především klid  
na společné povídání, pojídání dobrot a dostatečný prostor. 
Díky vhodnému prostoru si před nebo po jídle můžete třeba 
zaházet s oblíbeným diskem neboli frisbee či si zahrát třeba 
petangue. Dobrodružnější povahy ale nemusí pořádat piknik 
pouze v parku nebo na zahradě. Proč nespojit dobré jídlo  
se skvělým zážitkem nebo alespoň kreativní piknik s  osvěžujícím 
koupáním? Můžete například využít lesní lomy, kde se můžete 
po pikniku vykoupat, pokud je to povolené. Netradičním 
místem pro piknik může být nějaká vyhlídka či střecha ve městě, 
kde si předem domluvíte přístup. Jestli se chcete cítit jako lidé 
v 19. století, klidně si rozložte piknikové náčiní a vychutnejte  
si dobroty v prostorách zámeckého parku nebo hradu.

Tip: Vyzkoušejte profi piknik v horském hotelu
Prožíváte hektický pracovní týden nebo máte prostě nabitý 
program k prasknutí a chcete si odpočinout? K tomu abyste 
si mohli vychutnat piknik a přitom nemuseli nic chystat  
ani důmyslně plánovat, stačí využít tu správnou nabídku. Není 
nic jednoduššího. Například v horském hotelu Lanterna, který 
se nachází v nádherné krajině v Beskydech, vám profesionální 
personál přichystá skvělý piknik, který si v malebné přírodě 
vychutnáte od začátku až do konce. Pokud chcete zažít 
romantické stolování, je pro vás Spa hotel Lanterna ideálním 
místem. Na výlet vás vybaví piknikovým košem naplněným 
čerstvými dobrotami a k tomu dostanete také mapku  
s vyznačenými místy jako stvořenými právě pro piknik.
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Inspirace od šéfkuchaře Pavla Václavíka: 
Čím naplnit piknikový koš?

Co zabalit s sebou na piknik? Pokud ho chcete spojit s výletem do přírody, inspirujte se 
u Pavla Václavíka, šéfkuchaře Spa hotelu Lanterna v beskydských Velkých Karlovicích.

Hotel Lanterna jako jeden z mála v České republice nabízí svým 
hostům piknikové koše „na klíč“. Stačí zavolat den předem. 
Ráno si pak můžete vyzvednout svůj proviant a rovnou vyrazit 
na výlet po některé z místních turistických tras.

„Okolní příroda přímo svádí k romantickému stolování  
na čerstvém vzduchu a naši hosté této příležitosti rádi využívají. 
Máme pro ně připraveno vzorové piknikové menu, které  
je svou skladbou ideální jako pestrá a dlouho čerstvá svačina, 
samozřejmě s možností dle přání cokoli doplnit. Nejčastěji 
toho využívají rodiny s dětmi a pak také páry, které si zpravidla 
k jídlu nechávají přibalit i láhev vína,“ říká Pavel Václavík.

Vzhledem k horským podmínkám hotel nabízí dva druhy 
piknikových „zavazadel“: pro kratší výlety klasické koše,  
pro ty delší pak piknikové batohy na záda. Obsah je ale stejný  
a natolik pestrý, aby uspokojil milovníky slaných i sladkých 
pokrmů, ovoce i zeleniny. Nechybí v něm ani deka a mapa 
piknikových míst. Trocha plánování nad mapou je užitečná 
zvláště pro rodiny s dětmi, které chtějí hodovat na místech  
s venkovními volně přístupnými stoly a lavicemi nebo třeba  
v blízkosti pitné vody. Mapa hotelu Lanterna obsahuje také 
tipy na trasy pro rodiče s kočárkem či vozíčkáře, doporučená 
místa s hezkým výhledem nebo ohništěm.

„Do piknikového batohu či koše připravujeme hostům takové 
pokrmy, které jsou takzvaně trvanlivější, skladné a při přenášení 
se neznehodnotí. Z toho důvodu třeba v případě ovoce 
chystáme jablka či hroznové víno, naopak nepříliš vhodné jsou 
podle mě jahody, které jsou celkově náchylné. Ovoce v zájmu 
čerstvosti předem nekrájíme na rozdíl od zeleniny, kterou je 
vhodné před jídlem očistit a ve volné přírodě k takové přípravě 
nemusí být vhodné podmínky,“ popisuje Pavel Václavík.

Velké Karlovice se nachází v srdci Valašska s typickou krajovou 
gastronomií, čemuž odpovídá i další náplň piknikového koše. 
„Přidáváme do něj kousek bio sýru od místního farmáře nebo 
škvarkovou bulku se sýrovou pomazánkou. A samozřejmě 
nechybí ani sladká tečka v podobě tradičního valašského 
frgálu,“ popisuje Pavel Václavík.

Každopádně je třeba nezapomenout před odchodem  
na výlet přibalit dostatečné množství pití. Pokud s sebou berete 
i láhev vína a rádi ho popíjíte stylově, praktičtější než sklo jsou 
plastové vinné pohárky. Jen je po hodování nezapomeňte 
sbalit zpět do batohu nebo koše a zbavit se jich až po návratu 
vyhozením do odpadkového koše.

Vzorové piknikové menu 
Spa hotelu Lanterna pro 2 osoby:
• Dolnopasecký bio sýr – 10 dkg
• 2x škvarková bulka se sýrovou pomazánkou,
 slaninou, rajčaty a lístky salátu
• 2x bageta s bylinkovým dresingem, kuřecími prsíčky, 
 lístky salátu a červenou cibulí
• 2x toast s máslem, šunkou a sýrem - 2 ks
• 2x kousek valašského frgálu
• čerstvá zelenina - okurek, rajče, paprika
• ovoce - hruška, jablko, hroznové víno

Menu doporučujeme doplnit lahví výborného vína za příplatek 
(dle vybrané značky vína), náš obsluhující personál vám rád 
poradí.

Pokud máte speciální požadavky nebo plánujete výlet  
ve větším počtu, složení piknikového koše obohatíme o další 
pochutiny dle vašeho výběru. Neváhejte nás oslovit, rádi  
pro vás připravíme nabídku s kalkulací.

S ohledem na přípravu je nutná rezervace piknikového koše 
minimálně den předem. Počet piknikových košů je limitován, 
proto doporučujeme rezervaci s časovým předstihem.

Kontakt pro objednávku: tel. 571 477 300, rezervace@valachy.cz
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Pokud bydlíte v menším bytě a každý volný prostor  
se počítá, pečicí hrnec ETA Pečenka je přesně pro vás. 
Není to ale žádná podmínka, protože své místo si najde  
i v rodinném domě s větší domácností, či během víkendu na 
chalupě. Plnohodnotně vám nahradí klasickou elektrickou 
troubu a v porovnání s ní dokáže být až o 80 % úspornější. 
Nejste ani nijak omezeni ve svém kuchařském umění.  
S Pečenkou hravě zvládnete vaření, dušení, pečení, zapékání, 
nebo jen udržování již hotového pokrmu v teplém stavu. 
Navíc - jídla připravená v Pečence neztrácejí svou chuť  
a maso nevysychá.

ETA Tampo kombinuje 3 v 1. Připraví chutné sendviče, 
lahodné vafle i řadu grilovaných pochoutek. Obsahuje 
3 výměnné pracovní desky (sendvičovací trojúhelníky, 
vaflovací a grilovací) s antiadhezním povrchem, který 
minimalizuje připálení a přichycení

Se sušičkou ovoce Gorenje FDK 24 DW se spřátelíte 
během chvíle a získáte tak nepostradatelného společníka  
do kuchyně. Velkou výhodou této sušičky je 5 vyměnitelných 
plátů, jejichž výšku můžete nastavit podle tloušťky ovoce 
nebo podle libosti a to pomocí dvou stupňů – 2,8 cm  
nebo 5 cm. Usušíte tak bez problému i větší kusy ovoce 
nebo hub. V případě, že se vám letos na houbách hodně 
dařilo, nebo že jste měli velkou úrodu ovoce, můžete  
si ještě samostatné pláty dokoupit a zvětšit tak celkový 
objem sušičky. Pláty jsou běžně k dostání.

Je to mixér a přenosná láhev v jednom! Ideální na přípravu 
celé řady čerstvých ovocných, fitness / proteinových 
nápojů, mléčných koktejlů, míchaných alko / nealko nápojů, 
smoothies pro výživu sportovců a osob držících různé 
druhy diet nebo správnou životosprávu. Mixér je vhodný  
i k drcení ledu, což oceníte zejména v horkých letních dnech 
při přípravě vlastní ledové tříště nebo ledové kávy.  Čerstvě 
připravený nápoj si můžete vzít kamkoliv – do práce, školy, 
tělocvičny i na cesty

Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka, cena 2 999 Kč

Sendvičovač ETA Tampo, cena 1 199 Kč

Sušička ovoce Gorenje FDK 24 DW, cena 1399 Kč

   Vše pro vaši ideální   dovolenou na chalupě

ETA Sportblend - smoothie maker, cena 999 Kč

20   |   Inspirace 2 / 2016

TIPY K NÁKUPU



Elektrický gril ETA Vital umožňuje nastavit pomocí regulátoru 
s termostatem správnou teplotu, takže není problém s ním 
dělat všechno od kotlet přes mořské plody až po zeleninu. Jde 
o klasický stolní gril se dvěma výměnnými deskami. Kamennou 
pro pomalejší způsob přípravy pokrmů, například propečených 
steaků a litinovou mřížkovanou pro rychlou přípravu krvavých 
steaků) o rozměrech 235 x 365 mm. 

Díky vysokému příkonu 2 400 W dokonale ogrilujete každou surovinu 
a to i vysoký steak bez velkého čekání. Pro co nejpohodlnější užívání  
je v grilu zabudován odkapávací plech na tuk z potravin. Tuk bude 
proto bezpečně uchovaný na jednom místě a vy ho pak snadno vylijete. 
A aby bylo zachováno vaše bezpečí, má gril izolovaný plášť a velké 
chlazené držadlo. Jednoduše tak předejdete nepříjemným spáleninám 
a manipulace s přístrojem bude nadmíru pohodlná.

Flip 3 od společnosti JBL je další generací oceněné 
série Flip; jde o komplexní přenosný Bluetooth 
reproduktor, který přináší překvapivě výkonný, 
místnost zaplňující stereo zvuk kdekoliv. Tento 
mimořádně kompaktní reproduktor je napájen 3000 
mAh dobíjecí Li-ion baterií, která poskytuje 10 hodín 
nepřetržitého přehrávání vysoce kvalitního stereo 
zvuku. Sportovně odolné materiály odolné vůči 
postříkání vodou použité u tohoto reproduktoru 
jsou dostupné v 8 zářivých barevných provedeních, 
díky čemuž je Flip 3 společník na všechny účely  
a do každého počasí, který vnáší hudbu téměř 
do každého aspektu vašeho života – od stolu  
až k bazénu, od slunečných rán, až po deštivé noci.  
Flip 3 je taktéž vybaven reproduktorem potlačujícím 
šum a ozvěny, pro uskutečnění čistých konferenčních 
hovorů a možností připojení JBL Connect, která 
dokáže bezdrátově spojit vícero JBL Connect 
vybavených reproduktorů dohromady, na posílení 
zážitku z poslouchání.

Střídmý design a úhlopříčku 61 cm doplňuje vestavěný DVD přehrávač, 
které se tak stávají ideálním řešením pro sledování oblíbených filmů, 
ale i akčních scén a sportovních přenosů s čistým, plynulým a ostrým 
obrazem. Díky vlastnosti Record Ready si můžete pořady, které 
nestihnete sledovat nahrát v digitální kvalitě na externí Hard disk, 
nebo USB flash disk. Vyberete pořad v EPG a stiskem tlačítka „Record“ 
přímo nahráváte vybraný pořad. Funkci Timeshift jistě oceníte, když si 
budete chtít od napínavého děje odskočit. Po návratu k obrazovce máte 
možnost si pustit sledovaný pořad s časovým posunem

Gril ETA Vital, cena 1 999 Kč

   Vše pro vaši ideální   dovolenou na chalupě

Gril Tefal GC600010, cena 2 999 Kč

Přenosný reproduktor JBL Flip3, cena 3 690 Kč
Televize Hyundai HL 24172 DVDC, cena 4 999 Kč

 Inspirace 2 / 2016   |   21

TIPY K NÁKUPU



Aktivní dovolená dodá životu
šťávu a zaplaví vás energií
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V dnešní době máme spoustu možností jak strávit dovolenou a užít si volný čas 
na maximum. Pokud se trápíte nedostatkem energie a životního optimismu, 
načerpejte sílu aktivně! Sport totiž svědčí nejen našemu tělu, ale hlavně také 
mysli. Užijte si proto léto aktivně a odměňte se třeba kvalitním masem a křupavou 
zeleninou při domácí grilovačce.

Léto přeje nejen aktivním párům, ale i rodinám s dětmi, 

které si společně užívají radovánek za teplého počasí a svitu 

slunce. Díky tomu, že je ve dne mnohem více světla, lépe  

se mnohým lidem zvládá každodenní koloběh starostí mezi 

domovem, prací a třeba školou dětí, který se na každém z nás 

často projevuje také únavou. Těšíme se proto na dovolenou, 

kde toužíme načerpat zásoby energie. Jak si můžete zajistit 

co největší množství životní energie? Možná vás to překvapí, 

ale nejvíce sil získáte díky sportu a aktivitám, které můžete 

vyzkoušet třeba právě o dovolené.

Jaké sporty vás nic nestojí a můžete je dělat 
kdekoli?

Běh neboli jogging

Plavání v řece nebo přírodním lomu

Indiánský běh – kombinace chůze a běhu

Jóga a strečink

Osvoboďte se od pasivity a vdechujte svobodu

Nepříjemné pocity, stres i únavu můžete hravě zahnat 

aktivitou, a to i v případě, že zrovna nejste sportovní typ. 

Bojovat proti pasivitě můžeme začít pěkně postupně. Není 

totiž kam spěchat, stačí, když si v klidu vše pomalu vychutnáte. 

To, oč běží je dostat vůbec do vašeho života aspoň nějaký 

pohyb. Dovolená k tomu může být tím pravým odrazovým 

můstkem, kdy si můžete naplánovat procházku na čerstvém 

vzduchu. Pokud jsou pro vás vycházky každodenním chlebem 

i díky tomu, že máte psa, zkuste během chůze přecházet  

z pomalejšího tempa do rychlejšího. I to vám totiž rozproudí 

krev a hned pocítíte příval pozitivních emocí. Vybrat vhodné 

oblečení nebo naplánovat trasu vycházky můžete hravě  

i za pomocí chytré televize, kterou lze připojit k internetu  

a nabízí mnohem více zábavy, jako je kanál YouTube, kde 

si můžete pustit online videa s cvičením nebo si můžete 

zahrát hry a díky senzorům je ovládat vlastním tělem. Začít  

s pohybem nebylo nikdy zábavnější a jednodušší. 

„Pasivita často zapříčiňuje negativní 
myšlení, které lze snadno změnit 

pravidelným pohybem“
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Odlehčete jídelníček a získejte 
další přísun energie

Jídlo je neoddělitelnou součástí člověka a ne nadarmo  

se říká, že jsme to, co jíme. V letním období, kdy je navíc velmi 

horko můžeme změnit své stravovací návyky nejlépe tak,  

že z jídelníčku vyřadíme tučná jídla. Právě v tomto ročním 

období by to pro nás navíc mohlo být snazší, jelikož hodně 

lidí během horkých dnů nemá takovou touhu se přejídat, 

ta přichází většinou na zimu. Jak odlehčit jídelníček? Stačí 

tedy vyřadit tučná a smažená jídla, nahradit červené maso  

za bílé a vyměnit bílé pečivo za celozrnné nebo takové, které 

neobsahuje lepek.

Voda pročistí vaši mysl i tělo

Po celý rok a hlavně i v létě je velmi důležité dodržovat 

pitný režim. Slazené ovocné džusy vyměňte za bylinné čaje  

a rozhodně vsaďte na vodu! Sami se můžete k pití čisté 

vody lépe motivovat i tím, když si ji připravíte a hezky 

naaranžujete do většího džbánku, kam přidáte led, lístky 

máty nebo třeba citrón. Využít můžete také výrobník 

sody, který za krátko vytvoří bublinkovou vodu, vhodnou 

k výrobě domácích osvěžujících limonád. V létě je také 

velmi důležité průběžně doplňovat vitamíny, které tělu 

dodáte rychle a snadno díky stolnímu mixéru, s nímž  

si jednoduše vykouzlíte oblíbené smoothie koktejly  

„Sportování v člověku posiluje 
také psychickou energii, kterou 

potřebujeme neustále“
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z čerstvého ovoce nebo zeleniny. Nemusíte se bát 

experimentovat, šťávu zvanou smoothie totiž můžete udělat 

rozmixováním mrkve, jablek, celeru nebo třeba červené řepy. 

Fantazii pro kombinaci se meze nekladou a navíc se nemusíte 

trápit s nádobím, protože mixér velmi snadno rozložíte, 

omyjete a vše je uklizeno a připraveno na báječné popíjení,  

z kterého budou nadšené i děti.   

Tip: Potraviny, které vám dodají energii

Ovesné vločky

Oříšky – mandle, kešu, arašídy, vlašské ořechy

Ovoce a zelenina – avokádo, banány, brokolice, meruňky, 

švestky

Semínka – slunečnicová, sezamová, dýňová

 

Dovolená vybízí ke 
sportování i po malých krocích

Strávit čas aktivně o dovolené je stále populárnější. Člověk  

si může užít relaxaci a dobít si baterky, takže se cítí skvěle. 

Sami si můžete všimnout ve svém okolí, že sportovně založení 

lidé jsou většinou velmi energičtí a výkonní i v běžném 

životě, jelikož ví jak si vytvořit studnu energie, z níž následně 

čerpají sílu a elán. Díky sportu získáte nejen vypracované tělo 

a fyzickou kondici, ale také větší sebevědomí a potřebnou 

psychickou energii. Pokud bojujete s leností a nemůžete  

se do žádné aktivity takzvaně dokopat, stačí začít po malých 

krocích. První den si vyberte pohodlné sportovní oblečení  

a doma si jej vyzkoušejte, druhý den v něm vyrazte na kratší 

procházku a další den ji prodlužujte. Po příchodu domů  

si dejte sprchu a hned se budete cítit o něco více zrelaxovaní  

a připravení na další akci.

„Popularita chytrých hodinek narůstá 
i tím, že je máme hned po ruce a jsme 
maximálně v obraze také při sportu“
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Ideálním sportem o dovolené je běhání

Chystáte se v rámci dovolené sportovat? Nastartuje svůj 

den ranním během. Ten si můžete naplánovat již předem  

a vybrat si takovou trasu, která vás bude bavit a motivovat  

k výkonu. Co se tak proběhnout po pláži a cítit mořský vzduch?  

Nebo lesní stezkou, kde se bude třpytit ranní rosa, a vy budete 

poslouchat zpěv ptáků? Ať už zvolíte to či ono, každopádně  

se vám na cestu budou hodit chytré hodinky s GPS, díky 

kterým nezabloudíte a budete mít neustálý přehled o čase. 

Hlavní myšlenkou chytrých hodinek je navíc přenést co nejvíce 

užitečných informací z telefonu. Jak to funguje? Hodinky  

se jednoduše spárují přes Bluetooth k chytrému mobilu, 

takže na ně stačí kouknout a ihned se dozvíte, jestli jste 

právě obdrželi SMS zprávu, e-mail nebo vám zvoní upomínka  

v kalendáři, aniž byste museli vytahovat mobil z kapsy. A pokud 

nechcete být rušeni, nasaďte si k běhání sportovní sluchátka, 

která jsou maximálně přizpůsobena pohybu a zaručí vám 

potřebný komfort k poslechu oblíbených skladeb.

Aktivní dovolená 
se vydaří i přes nepřízeň počasí

Někdy se stává, že si naplánujeme perfektní dovolenou  

s venkovními aktivitami, ale v momentu, kdy nastane den D, 

zatáhne se obloha a déšť nám zmaří plány. Přesto nemusíme 

ztrácet hlavu a i v tomto případě si můžeme užít spoustu 

zábavy. Sportovat lze totiž i v dešti, a to kdekoli ve vnitřních 

prostorách s osobním trenérem na herní konzoli jakou je Xbox 

nebo Playstation. Takovou zábavu si užijí dospělí i děti a můžete 

se při ní dost zapotit! Oblíbenou hrou na Xboxu je třeba Kinect 

Sports, která umožní komukoli stát se opravdovým sportovcem. 

Nabízí šest her, jako jsou fotbal, 

volejbal, lehká atletika, bowling, 

stolní tenis a box, které ovládáte 

pohybem svého těla. V jednu chvíli 

můžete být slavným boxerem,  

a když už vás rány pěstí omrzí, stanete 

se třeba mistrem v tenisu, takže nuda 

nepřipadá v úvahu.
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Zachyťte vzpomínky přímo v akci

Moderní vymoženosti lidem poskytují značný komfort, díky 

nim totiž velice snadno zachytíme ty nejlepší okamžiky, a to 

prostřednictvím fotografií, u kterých potom rádi vzpomínáme 

na to, co jsme prožili. Uchováme si tak nejen skvělé zážitky,  

ale i důležité životní mezníky a další jedinečné okamžiky. 

Současné fotoaparáty dokáží ostře 

zachytit také osoby v pohybu, takže 

vám neutečou ani vaše osobní 

rekordy ve sportu nebo zábavné 

momentky. Díky voděodolným 

fotoaparátům si můžete pořídit 

skvělé snímky z podmořského 

světa i pod sladkovodní 

hladinou, pokud se vydáte 

na dovolenou k moři nebo si 

chcete jen užít zábavu v bazénu či na místním koupališti. Vodě 

se ubrání také vodotěsný smartphone značky Samsung, s nímž 

se můžete klidně i sprchovat a nemusíte se bát, že přestane 

fungovat, takže vám neuniknou žádné zprávy od přátel  

nebo telefonáty od rodiny, kterým navíc můžete poslat 

SMS zprávu nebo email klidně rovnou pod vodou a přidáte  

k tomu i fotku. Pokud jste milovníci videí, neobejdete se bez 

voděodolné outdoorové kamery, s níž se nemusíte bát natáčet 

ani za deště.

Vychytané extrémní sporty s odolnou výbavou

Pro někoho znamená aktivní dovolená běhání po pláži, někdo 

potřebuje rozproudit adrenalin a touží po maximálních 

zážitcích. K projížďce na kole v prudkých horských terénech  

se vám bude hodit vybavení, které odolá případným nárazům 

ve chvíli, kdy vám třeba technika spadne omylem na zem.  

K tomu se perfektně hodí odolné telefony značky Catepillar, 

které jsou připravené vydržet i náročný pád a další  

nepříznivé podmínky. To znamená, že nemusíte brzdit své 

touhy po dobrodružství kvůli strachu o svého mobilního 

parťáka. Jízdu po extrémním svahu si nezapomeňte 

také natočit na outdoorovou kameru, 

kterou si můžete šikovně připnout 

na cyklistickou helmu nebo třeba 

doprostřed řídítek kola hned vedle GPS 

navigace, s níž se vám nemůže stát,  

že při výletu na kolech zabloudíte. 

Pokud budete váhat, kterou stranou se 

dát na příští křižovatce, stačí kouknout 

na navigaci a hned budete vědět, jaký 

směr pro vás bude atraktivnější. Užijete 

si díky tomu skvělou jízdu bez starostí  

a komplikací.

 Inspirace 2 / 2016   |   27

TÉMA



Předveďte ostatním 
na party jedinečný taneční styl

Léto vyzívá nejen k mnoha sportovním zážitkům a aktivitám, 

ale také k pořádání party s přáteli, kde se uvolníte a pobavíte. 

Na taneční party lze pohodlně trénovat již dopředu doma 

na Xboxu, na který si můžete pořídit taneční hru a naučit  

se tak dokonalé kreace. Díky tanci se navíc skvěle uvolníte  

a to téměř kdykoli chcete. Doma 

si můžete zatáhnout závěsy 

pro větší pocit soukromí, 

pustit oblíbenou muziku  

a rozjet tanec naplno. Pokud 

potřebujete slyšet hudbu 

pořádně nahlas, nasaďte 

si sluchátka značky Philips 

a užijte si dokonalý přenos 

zvuku, který nevyruší žádný 

hluk z okolí, protože tato 

sluchátka ho dokonale zastíní  

a jejich uzavřená konstrukce zajistí  

i skvělý výkon basů. S takovou přípravou budete na taneční  

party za hvězdu. S přáteli navíc můžete ty nejlepší taneční 

prvky ihned zachytit díky selfie tyči, kam umístíte třeba  

váš smartphone. Selfíčka můžete následně díky smartphonu 

připojenému k internetu sdílet na sociálních sítích a informovat 

také další přátele o tom, kde jste a jak dobře se bavíte. Chcete 

být neustále na příjmu? Pořiďte si ke svému chytrému telefonu 

také powerbanku. Jde o přenosnou externí baterii, díky níž  

si dobijete mobilní telefon, tablet nebo notebook. O nic 

proto nepřijdete a budete neustále 

připraveni fotit, surfovat  

na internetu nebo hrát 

oblíbené hry.
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K letní pohodě patří oblíbené grilování

Party může být taneční nebo také tradiční grilovačka,  

kdy si s přáteli či rodinou ugrilujete lákavé dobroty. Pokud  

si k tomu pořídíte také domácí zmrzlinovač, potěšíte zejména 

děti, které zmrzlinu milují a vy ji díky jednoduché obsluze 

přístroje uděláte dokonce za méně než 30 minut. Domácí 

grilování bude naprosto bez chybičky se stolním elektrickým 

grilem značky ETA. Díky němu můžete zahájit grilovací sezónu 

a užívat si skvělou chuť připravených dobrot klidně po celý 

rok. Šťavnaté steaky či křupavá zelenina připravená na litinové 

či kamenné desce budou vynikající pochoutkou, která potěší 

každého labužníka. A pokud přitom budete chtít poslouchat 

muziku, nic vám v tom nebrání, protože i během venkovního 

grilování můžete využít externí přenosné reproduktory, 

jenž zaručují skvělý zážitek z poslechu hudby. Není nic 

jednoduššího než vytasit tablet, najít si na YouTube oblíbené 

písničky a propojit jej s reproduktory. 

Přenosný plynový gril Campingaz

Přenosné plynové grily Compact jsou ideální pro grilování 

na cestách, v kempu nebo všude tam, kde je málo místa  

na klasický gril.

Během chvilky je postavíte i sbalíte a ve složeném stavu  

se bez problémů vejdou do kufru auta nebo do skříně.  

Ke standardně dodávanému litinovému roštu lze dokoupit  

i litinový tál.
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Tipy pro akti vní dovolenou
Díky hudbě se dokážeme uvolnit, nabudit či roztančit. Pokud si lahodíte  
v poslechu muziky a nejste schopni bez ní vydržet, měli byste si pořídit přenosný 
reproduktor GoGEN BS022. Díky němu si budete moc užívat vaše oblíbené 
hudebníky, kdekoliv se vám zlíbí. Jeho kompaktní rozměry a váhu pouhých  
193 g si zamilujete. Hodíte jej do kapsy batohu, tašky či dokonce kapsy a vyrazíte 
s ním na cesty.

Elegantní radiopřijímač DAB1471BT zaujme na první pohled velmi povedeným 
zpracováním, kterému dominuje kožené poutko. Na přehledném LCD 
displeji snadno naladíte stanice v pásmu FM v rozsahu 87,5 - 108 Mhz. U DAB 
vysílání je možné naladit frekvenci v III.pásmu na kmitočtech 174,928 - 239,2 
MHz. Přístroj umožňuje uložit do paměti až 40 předvoleb (20 pro DAB a 20  
pro FM). Díky zabudovanému Bluetooth® a Line-in vstupu pro 3,5 mm jack  
se rychle z radiopřijímače stane přenosný reproduktor pro vaše mobilní zařízení. 
Tato vlastnost je podpořena zabudovaným 3,7V akumulátorem s dlouhou 
výdrží. Nemuíste tak být závislí na zdroji elektrické energie ze sítě. Příjemným 
benefitem tohoto přístroje je také funkce dvou nezávislých budíků, kdy  
je na výběr z buzení FM/DAB rádiem nebo zvukovým signálem. 

Kamera GoGEN MaxipesFík je velmi vynalézavá a potěší každé podnikavé dítě. Je libo 
vytvářet snímky při sportu, turistice nebo jen procvičovat své filmařské schopnosti? 
To všechno tato šikovná kamera dokáže. Parametry, se kterými pracuje, rozhodně 
nejsou zanedbatelné. S vestavěným senzorem 1,3 MPx CMOS dosahuje rozlišení 

až 1280 x 720 bodů. Pořízené záznamy v automaticky nastaveném formátu 
AVI přetáhnete přes USB kabel do PC během okamžiku, díky vestavěnému 
mikrofonu samozřejmě i s ozvučením. Pokud zvažujete své ratolesti pořídit 
digitální fotoaparát, outdoorová kamera sehraje její roli na jedničku. Snímky 
automaticky převádí do standardního JPG formátu, a to ve třech úrovních 
nastavení: 5 MPx, 3 MPx a 1 MPx. Výsledky svého snažení může malý filmař, 
fotograf či obojí v jednom zhodnotit na kvalitním 1,77palcovém LCD displeji 
(4,4 cm). O bezpečné uložení se postará paměťová karta microSDHC,  
se schopností pojmout data o velikosti až 32 GB.

Všem dětem, které si rády hrají a poznávají svět kolem nás, přináší 
Maxipes Fík dětský tablet se spoustou veselých her, legrace a především 
zábavných výukových aplikací v ČEŠTINĚ! Děti na prvním místě! S dětským 
tabletem GoGEN MAXPAD 9G2 máte možnost ze stránek  
www.maxipes.cz stáhnout bezplatně zábavné výukové aplikace, 
které pomáhají dětem s poznáváním světa kolem sebe, navázání 
pozitivního vztahu k hudbě, rozšiřování slovní zásoby, abecedou, 
čísly a počítáním, angličtinou, orientací na silnici, při první pomoci 
nebo lépe procvičit úkoly z logopedie. To vše pomocí zábavných 
her, úkolů, hádanek, pexesa a obrázků doplněných o hlasového 
průvodce, takže si s nimi poradí už od nejútlejšího věku. Všechny 
aplikace samozřejmě v českém jazyce! Uvnitř tabletu také najdete 
spoustu předinstalovaných her se sportovní tematikou, logickými 
úlohami a hrami procvičujícími postřeh a rychlé rozhodování.

Přenosný reproduktor GoGEN BS 022, cena 499 Kč

Radiopřijímač s DAB GoGEN DAB 1471 BT, cena 1 699 Kč

Outdoorová kamera GoGEN Maxipes Fík, cena 1 199 Kč

Dotykový tablet GoGEN Maxipes Fík MAXPAD9 G2B, cena 2 999 Kč
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Tipy pro akti vní dovolenou
První hodinky Huawei se systémem Android Wear mají safírové sklíčko. Je tvrdé jako 
diamant a právě tak krásné. Když budete mít hodinky Huawei Watch nějakou dobu 
na ruce, zjistíte, že jsou mnohem víc než jen chytré hodinky: je to inteligentní datové 
centrum, které dokáže změnit váš způsob života. Všechno, co děláte s hodinkami 
Huawei Watch, je inteligentní, snazší a intuitivnější. Stačí přejet prstem na ciferníku 
doprava a pohotově najdete kontakty pro rychlé volání a psaní zpráv. Přejetím 
doleva nebo dvojitým kliknutím na korunku spustíte aplikace. S možností výběru 
ze 40 různých designů ciferníků, tří luxusních pouzder a řady kvalitních kožených  
či ocelových řemínků jsou Huawei Watch uměleckým dílem, které si můžete upravit 
podle sebe. A všechno se zobrazuje v úchvatných detailech na displeji AMOLED  
s vysokým kontrastem 10 000 : 1 a ultravysokým rozlišením 286 ppi. S možností výběru 
ze 40 různých designů ciferníků, tří luxusních pouzder a řady kvalitních kožených  
či ocelových řemínků jsou Huawei Watch uměleckým dílem, které si můžete upravit 
podle sebe. A všechno se zobrazuje v úchvatných detailech na displeji AMOLED 
 s vysokým kontrastem 10 000 : 1 a ultravysokým rozlišením 286 ppi.

Chytré hodinky Pebble Time vám pomáhají udělat více věcí a udělat je lépe. Díky provedení 
s barevným e-paper displejem, zabudovaným mikrofonem a intuitivním prostředím 
zobrazujícím denní události se z Pebble Time stává celodenní společník. Události jsou 
přehledně řazeny dle času, díky tomu máte perfektní přehled o veškerém dění. Pebble 
Time díky zabudovaným senzorům a možnosti doinstalace aplikací třetích stran (např. 
Runtastic, Endomondo a dalších) umožňují sledování stavu fyzické aktivity a analýzu spánku 
bez ohledu na to, kde právě jste. Hodinky Pebble Time obsahují také velice zajímavou  
a plně nativní aplikaci Pebble Health, která byla vyvinutá ve spolupráci se Stanfordskou 
univerzitou. Tato aplikace sleduje vaše denní aktivity a automaticky detekuje vaše 
spánkové fáze. Její bezproblémová integrace s časovou osou dělá vaše denní statistiky 
pohodlně přístupné. Pebble Time jsou chytřejší volbou pro život. A také zábavnější. 
Hodinky Pebble Time jsou historicky nejúspěšnějším projektem na Kickstarteru. 

Chytré hodinky Cube1 S9 nabízejí 
především pokročilé fitness funkce – 
na prvním místě je to možnost měření 
tepu (bez nutnosti používat hrudní 
pás). Hodinky ale dokáží spočítat 
i kroky, měří spánkovou aktivitu, 
nebo upozorní na příliš dlouhou 
dobu sezení, bez pohybové aktivity. 
Zaměření na sport odpovídá také 
odolnost hodinek vůči vodě. Díky 
Bluetooth propojení s mobilem je 
dále možné na hodinkách zobrazovat 
kontakty a zprávy. Nadstandardní 
funkcí Cube1 S9 je také fotoaparát  
s rozlišením 3 Mpx.

Běhejte se sluchátky, které vám 
nevypadnou z uší - nastavitelná 
upevňovací očka bezpečně 
přichytí sluchátka k uším  
a vy se tak můžete volně hýbat 
do rytmu hudby. 13,5mm 
reproduktory zajistí zvuk, který 
rozhýbe vaše tělo - Do konce 
tréninku vám zbývá posledních 
pár minut a vtom začne 
pršet, ale čistý energický zvuk  
vás udrží v tempu až do konce

Chytré hodinky Huawei Watch W1, cena 9 989 Kč

Chytré hodinky Pebble Time Smartwatch, cena 4 699 Kč

Sluchátka Sony MDRAS200B.AE, cena 449 Kč
Chytré hodinky CUBE 1 S9, cena 2 990 Kč
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Jděte na sport chytře
s populárními wearables

Chytré náramky, sportovní pásky, fitness či monitorovací náramky – pod těmito  
a dalšími podobnými názvy najdete praktické pomocníky, kteří monitorují vaši 
fyzickou aktivitu. Spolu s chytrými brýlemi a hodinkami se řadí do skupiny tzv. 
wearables představující aktuálně velmi populární sportovní elektroniku, se kterou 
lidově řečeno roztrhl pytel. Wearables by rozhodně neměly chybět ve výbavě všech 
aktivních lidí se zájmem o moderní trendy.

Mějte přehled i o tom, 
kolik spálíte i při mytí nádobí

Snažíte se o zdravý a aktivní životní styl? Pak byste měli 
mít přehled o vašich sportovních výkonech, o spálených 
kaloriích, o spánkové aktivitě, o srdečním tepu – zkrátka  
o celodenní aktivitě, kterou vynaložíte nejen pro zkvalitnění 
vaší fyzičky. A protože čím dál více aktivně žijících lidí chce 
mít svoje tělo pod kontrolou, rozmáhá se trend chytrých 
zařízení wearables neboli elektroniky určené k nošení na těle,  
v popředí s monitorovacími náramky. Takový náramek je velmi 
sofistikovaným pomocníkem pro měření kroků - obohacený 
o gyroskop, akcelerometr a podobné technologie. Ráno  
si dáte náramek na ruku a od této chvíle až do doby,  
než jdete spát, máte přehled o veškerých fyzických výkonech.  
A to nejen co se týče sportu, jako je běh, trénink ve fitku, 
jízda na kole, ale dokonce i při vykonávání běžných domácích 
prací, mezi které patří plnění prádla do pračky, mytí nádobí, 
luxování, chození s odpadky či tahání se s plnými taškami  
při návratu z obchodu. 

Přijímejte SMSky za běhu

Komfort a přístup k informacím je nejdůležitější. Čím  
by měly být hodinky vybaveny, aby stálo za to si je pořídit?  
Co se týče funkcí a senzorů, tak s těmi si zase tolik hlavu lámat 
nemusíte – těmi se totiž náramky od sebe příliš neliší. Naopak 
se liší spíše aplikacemi, které je ovládají, a propojením  
s dalšími službami, jako je například aplikace pro příjem 
textových zpráv. Některé chytré náramky vás totiž mohou 
doslova za běhu upozornit, že vám přišla SMSka, nebo  
že vám někdo volal. Je to díky kompatibilitě s chytrými 
telefony, která sice funguje u všech těchto náramků, avšak 
pouze ty „chytřejší“ vám zčásti nahradí telefon, aby vám třeba 
při běhání nezavazel v kapse. Až budete náramky vybírat, 
dbejte proto zejména na parametry udávající, kolik informací 
jsou schopné zobrazovat, a na funkce zajišťující kompatibilitu  
s vašimi dalšími zařízeními a internetem.  

Nepodceňte výběr náramku, 
budete jej přece nosit každý den

Vzhledem k tomu, že chytré náramky jsou určeny  
ke každodennímu nošení, můžete si vybrat z nejrůznějších 
designů. Nejde však jen o to, aby se vám náramek líbil,  
je důležité, aby vám také dobře seděl na ruce a byl natolik 
odolný, aby s vámi udržel krok. U každého výrobce se setkáte 
s jiným materiálem i tvarem, avšak také s jinou odolností.  
Při výběru si tedy zjistěte odolnost proti nárazu, vodotěsnost, 
a zda má náramek optimální rozměry a vzhled pro nošení 
k pracovnímu oblečení. Pokud jde o odolnost, tak většina 
náramků je opatřena gumovými částmi, které chrání proti 
mechanickému poškození. Patrně vás ještě bude zajímat,  
jak se chytré náramky napájí a kolik vydrží bez nabití. Ty 
lepší vám bez problému vydrží 5 dní, aniž byste je museli dát  
do nabíječky. Navíc jsou zpravidla opatřeny velkým dotykovým 
displejem, který je velmi dobře čitelný na slunci během dne  
a díky podsvícení i večer nebo v noci.

Vyberte si inovativnější 
náramek a získejte nadstandardní funkce

Neradi byste zůstali pozadu, ba naopak byste rádi získali 
všechny inovativní funkce, které vám chytré náramky 
mohou nabídnout? Pak si nejprve udělejte přehled  
o nadstandardních funkcích a na ty se pak zaměřte. Za zmínku 
rozhodně stojí vestavný optický snímač tepu, jenž dokáže 
měřit tep přímo na zápěstí ruky a není k němu potřeba 
žádný dodatečný snímač. Takový náramek je pak schopen 
měřit srdeční tep průběžně, celý den a dokonce i během 
spánku. Kromě další skvělé funkce pro měření kroků je také 
výborné, když náramek umí měřit počet vystoupaných pater 
díky vestavnému barometru. Pokud rádi intenzivně cvičíte 
ve fitness centru nebo třeba trénujete spinning, aerobik 
či tančíte zumbu, pak vyhledejte chytrý náramek s funkcí 
sporttesteru. Budete tak moci zaznamenat a vyhodnotit 
všechny podobné trendové aktivity. Pohlídejte si přitom, zda 
má náramek rovněž funkci stopek, které dokážou během 
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vašich aktivit zobrazovat spolu se zdolanou vzdáleností  
i spálené kalorie. Možná se budete divit, ale náramek  
se může hodit, i když budete nečinní. Máte sedavou práci? Pak  
si rozhodně obstarejte takový chytrý náramek, který 
umí změřit dobu bez pohybu a upozorní vás, kdy je čas  
se pohnout. Dlouhé sezení a nečinnost má totiž na lidské zdraví 
podobně neblahý vliv jako kouření nebo nezdravá strava.  
Jak už jsme zmiňovali výše - nepostradatelná je propojitelnost  
s vaším chytrým telefonem (Android, iOS), která kromě 
hovorů a SMS umožní také přijímat e-maily a další notifikace.

Letní tip na sportovní pobyt v Resortu Valachy

Pokud nevíte, kam se v létě vydat za sportem, máme  
pro vás skvělý tip – Resort Valachy. Nabízí ubytování hned  
ve třech hotelech, které se nachází v podhůří Javorníků  
a Beskyd, a navíc v chráněné krajinné oblasti, kterou můžete 
prozkoumat skrz na skrz. Můžete se vydat na putování  
po turistických stezkách a lesních cestách, nebo zavítat na 
území Slovenské republiky a využít tak rozsáhlé sítě turistických, 
cyklistických i běžeckých tras v bezprostřední blízkosti hranic 
se Slovenskem. Neobjevená krása této lokality je lákadlem 
pro všechny ty, kteří si chtějí vychutnat aktivní dovolenou 
v kombinaci s krásnou přírodou. 

Letní sportovní aktivity, 
které Resort Valachy nabízí

• Rozsáhlá síť značených turistických i cyklistických tras 
 na české i slovenské straně
• Horská cyklistika pro zkušené bikery i rodiny s dětmi
• Cyklostezka Bečva - nenáročná trasa údolím 
 Vsetínské Bečvy pro kola i in-line
• Golfové hřiště Horal - veřejné devítijamkové 
 hřiště s možností výuky a tréninku golfu
• Nordic walking - možnost vycházek i s lektorem 
 a zapůjčení holí
• Animační programy - lekce cvičení (pilates, zumba, nordic 
 walking...) - pro hosty hotelů Lanterna a Horal ZDARMA!
• Termální bazény Wellness Horal v hotelu Horal - celoroční 
 možnost koupání ve 3 bazénech se slanou vodou 36°C
• Krytý bazén s hydromasážemi a vodními atrakcemi 
 v hotelu Lanterna
• Koupání a rybolov v přírodní nádrži Na Stanoch
• Letní koupaliště Velké Karlovice
• Možnost zajištění vyjížděk na koních
• Půjčovna a servis kol v hotelu Galik
• Výlety do Rožnova pod Radhoštěm - unikátní Valašské 
 muzeum v přírodě (Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a
  Valašská dědina s ukázkami lidových tradic), Pustevny 
 (1 018 m) - známé Jurkovičovy domy a východisko 
 pro túru na Radhošť

Další aktivity naleznete na www.valachy.cz 
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25 990,-

A+++
Lednice Bosch
KGN39AI45
- objem chladničky 279 l
- objem mrazničky 87 l
- hlučnost 36 dB
- VxŠxH (cm): 203 x 60 x 66

17 990,-

A++
Lednice Bosch
KGN39XW37
- objem chladničky 279 l
- objem mrazničky 87 l
- hlučnost 41 dB
- VxŠxH (cm): 203 x 60 x 66
- nerezové provedení 18 990,-

13 990,-

A++
Lednice Bosch
KGN36NL30
- objem chladničky 215 l
- objem mrazničky 86 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 186 x 60 x 65
- bílé provedení 12 990,-

Jak vybrat ledničku 
Lednička je nepostradatelnou součástí každé kuchyně. Každému vyhovuje něco jiného, a proto byste ji měli vybírat přesně podle 
vašich potřeb.  V našem katalogu chlazení vám v několika krocích poradíme, jak si tu pravou ledničku vybrat. A ne jen vám, kterým  
se lednička porouchala a sháníte novou. Ale i vám, kteří ledničku sice máte, ale divíte se, proč účet za elektřinu roste a potraviny  
se tak rychle kazí. To je ten správný čas, kdy byste měli popřemýšlet o výměně.

Čerstvé potraviny poznáte podle toho, že voní, tak jak mají. Nebo jsou uloženy ve správné chladničce
Nejenže bude každodenní život lépe chutnat díky chladničkám s mrazničkami značky Bosch, ale bude i jednodušší. Pomocí chytrého 
systému poliček, prostorných boxů a důmyslných oddělovačů vždy víte, jaké potraviny máte kde uloženy. Navíc díky technologii 
PerfectFit již není třeba udržovat vzdálenost chladničky od boční zdi nebo nábytku. Úhel otevření dveří 90° umožňuje plný přístup 
ke všem přihrádkám, i když je chladnička umístěna přímo u zdi. A díky perfektnímu osvětlení vždy máte úplný přehled o všech vašich 
uchovaných potravinách.
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V modelu NoFrost se vzdušná vlhkost shromažďuje v centrálním výparníku a nehromadí se ve spotřebiči ani na potravinách. Tento 
chladič, který stahuje teplo z chladicí části, automaticky spotřebič čas od času odmrazuje. Výsledná kondenzace je odváděna ven  
a vypařuje se pomocí tepla kompresoru ve speciální sběrné nádobě. Tím je snižována vlhkost ve spotřebiči, což znamená,  
že se zde téměř netvoří led. Takže se nemusíte obávat dalšího odmrazování. 

Přihrádky VitaFresh vždy udrží ty správné podmínky skladování díky dvěma různým klimatickým zónám. Nahoře je suchá zóna  
s možností nastavení nízké teploty okolo 0 °C, ryby a maso mohou být hygienicky skladovány ve dvou oddělených přihrádkách –  
bez přenosu zápachu. Čím choulostivější potraviny skladujete, tím nižší teplota by měla být nastavena. Teplota v přihrádkách na maso 
a ryby je nastavována manuálním posunutím regulátoru až na pozici „extra cool“. Tak dojde k otevření vzduchového kanálu. Spodní 
velká přihrádka je speciálně navržena k uskladnění ovoce a zeleniny, které zde zůstane déle čerstvé. Vlhkost uvnitř přihrádky je možné 
řídit pomocí regulačního systému. Více vlhkosti je potřeba k uložení zeleniny a méně pro dlouhotrvající čerstvost ovoce 
(KGN39AI45, KGN39XW37, KGN36VW35, KGE49AL41, KGE36DW40).

Systém MultiAirflow využívající ventilaci produkuje pozvolné a rovnoměrné proudění studeného vzduchu, který zasahuje do všech 
úrovní chladicích a mrazicích částí. Kolísání teploty je minimalizováno a doba trvání chlazení se snižuje. Díky tomuto systému si  
potraviny uchovají chuť a aroma po delší dobu. (KGN39AI45, KGN39XW37, KGN36NL30, KGN36VW35)

14 990,-

A++
Lednice Bosch
KGN36VW35
- objem chladničky 237 l
- objem mrazničky 87 l
- hlučnost 41 dB
- VxŠxH (cm): 186 x 60 x 66
- nerezové provedení 15 990,-

25 990,-

A+++
Lednice Bosch
KGE49AL41
- objem chladničky 301 l
- objem mrazničky 111 l
- hlučnost 38 dB
- VxŠxH (cm): 201 x 70 x 65

16 990,-

A+++
Lednice Bosch
KGE36DW40
- objem chladničky 214 l
- objem mrazničky 89 l
- hlučnost 38 dB
- VxŠxH (cm): 186 x 60 x 65
- nerezové provedení 17 990,-
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15 990,-

A++
Lednice Samsung
RB33J3205WWEF
- objem chladničky 230 l
- objem mrazničky 98 l
- hlučnost 40 dB
- VxŠxH (cm): 185 x 59,5 x 66,8
- nerezové provedení 16990,-

26 490,-

A+++
Lednice Samsung
RB37J5329SSEF
- objem chladničky 267 l
- objem mrazničky 98 l
- hlučnost 37 dB
- VxŠxH (cm): 201 x 59,5 x 67,5

19 990,-

A++
Lednice Samsung
RB37J5215SSEF
- objem chladničky 269 l
- objem mrazničky 98 l
- hlučnost 38 dB
- VxŠxH (cm): 201 x 59,5 x 67,5

Lednička už dávno není jen chladící skříň, ale může být i symbolem komfortu v podobě beznámrazového systému, nápojového 
automatu nebo speciálních zásuvek na zeleninu, čerstvé maso a ryby, posuvných poliček pro lepší přístup ke všem potravinám nebo 
uspořádání poliček ve dveřích. A o tom všem si budeme povídat.
 
Jakou ledničku potřebujete?
Každý má na lednici jiné požadavky. Jednomu vyhovuje něco menšího, druhý dychtí po maximální výbavě a třetí potřebuje dostatek 
místa na velký nákup. Je úžasné, že je dnes na trhu nespočet typů lednic a každý si najde tu svoji.

Digitální invertorový kompresor s 10letou zárukou
Inteligentní provoz, dlouhodobý výkon. Kompresor s digitálním převodníkem automaticky reguluje svou rychlost v rozmezí 7 úrovní 
podle aktuálních požadavků na chlazení. Díky tomu má nižší spotřebu energie, minimalizuje se jeho hlučnost a snižuje se opotře-
bení, takže je zajištěn dlouhodobý výkon. (RB33J3215WW/EF, RB33J3215SS/EF, RB37J5215SS/EF, RB37J5329SS/EF, RB38J7215SR/EF, 
RS7577THCSP/EF)
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27 490,-

A++
Lednice Samsung
RB38J7215SREF
- objem chladničky 264 l
- objem mrazničky 130 l
- hlučnost 39 dB
- VxŠxH (cm): 201 x 192,7 x 59,5 x 65

31 990,-

A+
Lednice Samsung
RS7577THCSPEF
- objem chladničky 359 l
- objem mrazničky 176 l
- hlučnost 39 dB
- VxŠxH (cm): 178,9 x 91,2 x 75,4

Beznámrazová technologie True No Frost  od Samsungu zabraňuje vzniku námrazy a udržuje stálou teplotu v každém koutě chlad-
ničky. Rovněž chladí téměř dvakrát rychleji, čímž snižuje zatížení chladicího systému a prodlužuje jeho životnost. 

Zóna Fresh Zone je chytře navržená zásuvka, která poskytuje ideální prostředí k uskladnění masa a ryb – uchovává je při optimální 
teplotě, aby zůstaly čerstvé a měly co nejlepší chuť. (RB33J3215WW/EF; RB33J3215SS/EF)

Technologie Twin Cooling Plus™ chladí odděleně chladničku a mrazák. Nezávislé výparníky a chladicí systémy zajišťují optimální 
chlazení i vlhkost, takže potraviny zůstanou déle čerstvé a vůně se nemísí dohromady. (RB37J5329SS/EF, RS7577THCSP/EF)

Více prostoru uvnitř – totéž zvenku 
Chladnička má díky SpaceMax Technology™ více vnitřního úložného prostoru než průměrná chladnička a to vše při zachování 
standardních vnějších rozměrů. V chladničce jsou tenké vnitřní stěny, které vytváří větší a širší vnitřní kapacitu aniž by ohrožovala 
energetickou účinnost a vnější rozměry. (RB37J5215SS/EF, RB38J7215SR/EF)
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10 990,-

A+
Lednice LG
GBB539SWCWS
- objem chladničky 227 l
- objem mrazničky 91 l
- hlučnost 40 dB
- VxŠxH (cm): 190 x 59,5 x 65

26 990,-

A+++
Lednice LG
GBB60NSYXE
- objem chladničky 250 l
- objem mrazničky 93 l
- hlučnost 37 dB
- VxŠxH (cm): 201 x 59,5 x 68,6

15 490,-

A++
Lednice LG
GBB59PZJZS
- objem chladničky 225 l
- objem mrazničky 93 l
- hlučnost 37 dB
- VxŠxH (cm): 190 x 59,9 x 66,5

Kombinovaná - do každé rodiny
Větší chladnička s mrazákem dole.  Díky svému objemu je ideální pro čtyřčlennou rodinu. S touto volbou nikdy nemůžete udělat 
chybu. Mrazák dole je prostorný, disponuje 2-5 zásuvkami a chladící část máte v úrovni očí. Varianta chladničky s mrazákem nahoře 
může mít větší užitný objem, ale k chladničce se musíte ohýbat.

Americká – do  velké  domácnosti
Už jste někdy nemohli naskládat opravdu velký nákup do lednice? Americká lednička tento problém vyřeší. Její objem je totiž jednou 
takový než u ledničky kombinované. Většinou také nabízí komfort v podobě domácího baru, dávkovače ledu a nápojového automa-
tu. Ne nadarmo se nazývá královnou lednic. Nejlépe pasuje do vícečlenné domácnosti.

Díky technologii invertorového lineárního kompresoru zaujímají lednice LG vedoucí pozici na trhu z hlediska úspory energie; hluč-
nosti, kapacity, odolnosti; a doby, po kterou potraviny zůstávají čerstvé. Inverter Linear Compressor LG účinně reguluje chladicí výkon 
a omezuje vnitřní tření. Změna recipročního pohonu na pístový znamená optimální účinnost a velké energetické úspory. S menším 
počtem třecích míst dochází k výraznému snížení hlučnosti a současně se zvyšuje odolnost výrobku, takže LG může na svůj invertorový 
lineární kompresor nabídnout desetiletou záruku. 
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29 990,-

A++
Lednice LG
GSL760PZUZ
- objem chladničky 405 l
- objem mrazničky 196 l
- hlučnost 39 dB
- VxŠxH (cm): 179 x 91,2 x 73,8

19 990,-

A+++
Lednice LG
GBB60PZEFS
- objem chladničky 250 l
- objem mrazničky 93 l
- hlučnost 37 dB
- VxŠxH (cm): 201 x 59,5 x 65

Technologie Total No Frost přináší úsporu energie, rovnoměrné chlazení, rychlé chlazení, udrží čistý interiér chladničky a déle čerstvé 
potraviny. Chladničky LG není nutné odmrazovat, jelikož technologie No Frost zabraňuje vytváření námrazy. U běžných chladniček 
bez této funkce nebo pouze s částečným No Frost v důsledku vytváření námrazy či kondenzátu dochází ke snížení efektivity chlazení. 

Systém rozšířeného proudění vzduchu Multi Air Flow, zajišťuje efektivní cirkulaci chladného vzduchu a eliminuje teplotní odchylky  
v chladničce i mrazničce. Díky tomuto systému se po každém otevření chladničky rychleji obnovuje uvnitř nastavená teplota.
(GBB539SWCWS, GBB60NSYXE, GBB59PZJZS, GSL760PZUZ, GBB60PZEFS)

Moist Balance Crisper™ je přihrádka na zeleninu a ovoce s mřížkovaným krytem, která udržuje optimální úroveň vlhkosti. Vlhkost  
z uložených potravin se odpařuje a poté sráží na mřížce. To udržuje správnou rovnováhu vlhkosti v přihrádce.
(GBB59PZJZS, GSL760PZUZ)

Zero Clearance - při otevření dveří lednice v úhlu 90° lze vysunout všechny zásuvky a nemusíte tak mít vaši ledničku otevřenou  
dokořán. (GBB539SWCWS, GBB60NSYXE, GBB59PZJZS, GBB60PZEFS)
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Vítejte v nové éře uchovávání potravin značky Whirlpool, s níž přicházejí chladničky vybavené vyspělými a užitečnými inovacemi. 
Zvyšují uživatelský komfort a prodlužují čerstvost potravin. Největších úspor v peněžence tak naši zákazníci nedosáhnou pomocí 
spotřeby v energetické třídě A+++ nebo nejmodernějšího beznámrazového systému Supreme NoFrost, nýbrž tím, že zkrátka vyhodí 
do odpadu mnohem méně nakoupeného jídla. 

Zapomeňte na původní NoFrost s jedním výparníkem, kdy se chladily čerstvé potraviny suchým vzduchem z mrazáku, který měl 
negativní vliv na jejich vzhled, barvu i chuť. Supreme NoFrost používá dva samostatné NoFrost kity a výparníky, takže v chladicí 
části udržuje vlhkost vzduchu až na 85% úrovni, zatímco u zmiňovaných starších systémů to bylo pouze 50 %. Supreme NoFrost  
zajišťuje jednoznačně nejlepší prostředí pro čerstvé potraviny, zamezuje vzniku námrazy v celém spotřebiči a rychleji obnovuje teplotu  
po opětovném zavření dvířek.

Aby byla v chladničce přesně udržována teplota a vlhkost, nestačí samozřejmě pouze systém Supreme NoFrost. Vnitřní prostředí spo-
třebiče neustále kontrolují inteligentní senzory technologie 6. smysl FreshControl, která podle naměřených hodnot upravuje chod 
kompresoru a ventilátoru. Ventilátor v chladničce nehledejte – nachází se mezi přední a zadní střenou Multiflow a chladný vzduch 
rozvádí rovnoměrně do celého prostoru. Díky stabilní teplotě a vysoké úrovni vlhkosti zůstávají potraviny déle svěží a neztrácejí svou 
původní chuť.

7 990,-

A+
Lednice Whirlpool
BLF5001W
- objem chladničky 196 l
- objem mrazničky 75 l
- hlučnost 38 dB
- VxŠxH (cm): 154,5 x 59,5 x 65,5

9 990,-

A+
Lednice Whirlpool
BLF9121W
- objem chladničky 285 l
- objem mrazničky 111 l
- hlučnost 38 dB
- VxŠxH (cm): 201 x 59,5 x 65,5
- nerezové provedení 10 990,-

12 990,-

A+
Lednice Whirlpool
BSNF8421OX 
- objem chladničky 222 l
- objem mrazničky 97 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 188,5 x 59,5 x 65,5
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9 990,-

A+
Lednice Ariston 
EBM18210F
- objem chladničky 210 l
- objem mrazničky 73 l
- hlučnost 44 dB
- VxŠxH (cm): 187 x 60 x 65,5

Monoklimatická - když nepotřebujete mrazák
Chladnička s velkým objemem, ale bez mrazáku. Můžete do ní bez potíží vložit plechy s dorty nebo soudek piva pro narozenino-
vou oslavu. Je ideální volbou, pokud potřebujete uskladnit velké množství potravin a mrazák máte zvlášť, třeba ten pultový někde  
ve sklepě.

Malá s mrazícím boxem - na chatu nebo do kanceláře
Chladnička menších rozměrů s malým mrazákem. Nejčastěji 50 až 80 cm vysoká. Vhodná do garsonky, studentského bytu nebo  
na chalupu. 

Chladničky Indesit Extra nabízí optimální podmínky a dostatek prostoru pro uchování potravin pro celou rodinu. 

Technologie Less Frost v mrazničce umožňuje uchování  potravin i bez obalu s výrazně nižší potřebou odmrazování. Navíc zajišťuje neustálou 
kontrolu kvality díky senzoru výpadku proudu.

8 990,-

A++
Lednice Indesit
LI8S2W
- objem chladničky 228 l
- objem mrazničky 111 l
- hlučnost 38 dB
- VxŠxH (cm): 189 x 60 x 66
- nerezové provedení 9 990,-

9 990,-

A+
Lednice Indesit
LI9S1QX
- objem chladničky 258 l
- objem mrazničky 111 l
- hlučnost 38 dB
- VxŠxH (cm): 201 x 60 x 66
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7 990,-

A++
Lednice Gorenje 
RK6W2
- objem chladničky 229 l
- objem mrazničky 95 l
- hlučnost 40 dB
- VxŠxH (cm): 185 x 60 x 64

Už tedy víme, který typ ledničky vám sedí. Nyní si řekneme, jak velkou chladničku si pořídit. Stačí si odpovědět na tyto 2 otázky:

1. Kolik vás doma je?
U každé ledničky jsou napsány litry, ale z toho asi moc chytří nebudete. Proto pro jednoho člena domácnosti doporučuji objem chladící části 
60 litrů a mrazáku 25 litrů. Což pro rodinu s dvěma dětmi vychází 180 - 240 litrů v chladící části a cca 75 - 100 litrů v mrazáku.

2. Jak máte velkou kuchyň?
Pokud máte dostatek místa a velkou rodinu s dětmi, amerika je jasná volba. Vezměte do ruky raději metr. Doporučuji změřit i šířku dveří, abyste 
novou ledničku do kuchyně pohodlně dostali. Běžná chladnička je široká a hluboká 60 cm a do výšky má 1,7 – 2 m.

Technologie IonAir v lednicích Gorenje zajišťuje přírodní prostředí tím, že neustále dodává záporně nabité ionty do prostoru chladničky. 
Záporně nabité ionty jsou přirozenými čističi vzduchu – zajišťují pocit čerstvého vzduchu v lese, v blízkosti vodopádů nebo po dešti.  
Záporně nabité ionty, které pocházejí přímo z přirozeného prostředí, vytvářejí to nejzdravější prostředí pro ukládání potravin. Technologie 
IonAir ničí většinu bakterií uvnitř spotřebiče, odstraňuje zápachy a také zajišťuje optimální úroveň vlhkosti. Takové přirozené mikroklima 
významně prodlužuje trvanlivost a čerstvost potravin. (NRK6192TX, RK6192LW, RK6192LW, R6192LX)

15 990,-

A++
Lednice Gorenje 
NRK6192TX
- objem chladničky 222 l
- objem mrazničky 85 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 185 x 60 x 64

19 990,-

A+++
Lednice Gorenje 
NRK6203TX 
- objem chladničky 254 l
- objem mrazničky 80 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 200 x 60 x 64
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11 990,-

A++
Lednice Gorenje 
RK6192LW
- objem chladničky 227 l
- objem mrazničky 95 l
- hlučnost 40 dB
- VxŠxH (cm): 185 x 60 x 64
- nerezové provedení 12 990,-

15 990,-

A++
Lednice Gorenje
R6192LX
- objem chladničky 368 l
- hlučnost 38 dB
- VxŠxH (cm): 185 x 60 x 64

MONO
KLIMA17 990,-

A++
Mraznička
Gorenje FN6192PX
- objem mrazničky 243 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 185 x 60 x 64

NoFrost Plus technologie - kompletně vylepšený systém NoFrost, který nejenom odstraňuje led z mrazničky, ale rovněž brání vy-
sychání potravin v chladničce. „Plus“ znamená doplněk, který jsme přidali k obvyklému označení NoFrost – IonAir, MultiFlow 360°  
a AdaptTech. Tímto způsobem jsme zajistili dokonalé mikroklima v chladničce, které je neustále vlhké a současně čerstvé. Navíc se  
v celém spotřebiči nevytváří led. (NRK6192TX, FN6192PX)

AdaptTech technologie - přizpůsobí provoz chladničky vašim zvyklostem,  v době častého otevírání dveří koordinuje tepotu uvnitř,  
zabraňuje teplotnímu šoku, výkyvům teploty a předčasnému kažení potravin (NRK6192TX, RK6192LW, R6192LX).

Zásuvka ZeroZone - udržuje teplotu kolem 0 °C, ideální na uložení čerstvého nebo marinovaného masa, ryb a mořských plodů, pro-
dlužuje čerstvost citlivých potravin a udržuje jejich přirozenou šťavnatost a živiny (NRK6192TX).

FrostLess technologie - tato technologie omezuje tvorbu ledu a potřebu manuálního odmrazování až o 50 %. Kromě toho, že bu-
dete mít méně práce s odmrazováním, pomocí systému FrostLess ušetříte také energii a zajistím vám i snadný úklid v mrazničce. 
(RK6193AW, RK6W2, RK6192LW).

Zásuvka CrispZone s regulací vlhkosti - teplota o 1,5 ° C nižší než ve zbytku chladničky, regulátor vlhkosti udržuje potraviny čerstvé 
po delší dobu, zásuvka je na kolečkách pro snadnou manipulaci s obsahem, velký objem 36 l (RK6193AW, RK6W2).
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13 990,-

A++
Lednice Electrolux 
EN3854NOW
- objem chladničky 265 l
- objem mrazničky 95 l
- hlučnost 43 dB
- VxŠxH (cm): 200,5 x 59,5 x 64,7
- nerezové provedení 14 990,-

13 990,-

A++
Lednice Electrolux 
EN3454NOX
- objem chladničky 226 l
- objem mrazničky 95 l
- hlučnost 43 dB
- VxŠxH (cm): 184,5 x 59,5 x 64,7
- bílé provedení 12 990,-

Provoz ledničky něco stojí. Čím více „plusek“, tím méně peněz. Spočítali jste si někdy, o kolik se elektroměr díky ledničce otočí? Tento 
parametr není radno podceňovat a nevyhazovat zbytečně peníze z okna. O vašich výdajích rozhoduje tzv. energetická třída.

Úsporná lednička je označena písmenem ,,A“ se symbolem +/++/+++. Nevěřte označením typu „A-20 %“, energetické třídy jsou stan-
dardizované pouze s označením „+“, jiné dovětky jsou jen marketingová lákadla.

Víte, co máte doma? Věřte mi, že i u 5 let staré ledničky s třídou B zaplatíte 2x tolik než u dnešní třídy A+. 10letá chladnička je ještě 
větší žrout energie, a to v průměru hned 3x. Je tedy na pováženou, zda se s touto ledničkou nerozloučit. Investice do nové se vám 
brzy vrátí.

Beznámrazová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí MultiFlow zaručuje optimální vlhkost v chladničce. Potraviny si díky nezá-
vislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

Inteligentní systém FreeStore®- svoboda pro ukládání čerstvých potravin kdekoli. Zůstane čerstvé a svěží ať ho uložíte kamkoli, pro-
tože inteligentní systém FreeStore® dopraví chladný vzduch všude, kde je to třeba.

9 990,-

A++
Lednice Electrolux
EN3613MOW
- objem chladničky 226 l
- objem mrazničky 111 l
- hlučnost 40 dB
- VxŠxH (cm): 184,5 x 59,5 x 64,7
- nerezové provedení 10 990,-
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Profesionální technologie - bez námrazy a s dlouho čerstvými potravinami
U profesionálních spotřebičů jsou oddíly pro chlazení a mrazení potravin striktně oddělené, aby v nich byla zajištěna správná vlhkost 
vzduchu. Chladnička s mrazničkou ProFresh dělá díky beznámrazové technologii TwinTech™ NoFrost přesně to samé. Oddělené 
chladicí okruhy udržují v každém oddílu chladničky s mrazničkou ideální vlhkost vzduchu, zabraňují tak jejímu vysoušení uloženými 
potravinami a zabraňují tvorbě ledu či námrazy.

Ostré a rovnoměrné světlo, které rozjasní každý kout vaší chladničky
LED osvětlení představuje nejnovější technologii osvětlování a to je důvod, proč jej společnost AEG zabudovala do této chladničky  
s mrazničkou. Vnitřní LED osvětlení vydává ostřejší světlo, které rovnoměrně ozáří celý vnitřní prostor. Protože je LED technologie navíc 
menší a energeticky úspornější, budete mít více vnitřního prostoru a menší účty za elektřinu.

Víceúčelový skladovací box EasyStore v lednici Zanussi se dokonale hodí k rychlému přístupu a uchovávání všech vašich malých  
či choulostivých přísad či nezbytných ingrediencí.

15 990,-

A+++
Lednice AEG
S53530CNX2
- objem chladničky 226 l
- objem mrazničky 92 l
- hlučnost 43 dB
- VxŠxH (cm): 184,5 x 59,5 x 64,7

11 990,-

A+++
Lednice AEG
S53630CSW2
- objem chladničky 226 l
- objem mrazničky 111 l
- hlučnost 40 dB
- VxŠxH (cm): 184,5 x 59,5 x 64,7

7 990,-

A++
Lednice Zanussi 
ZRB33103WA
- objem chladničky 194 l
- objem mrazničky 111 l
- hlučnost 40 dB
- VxŠxH (cm): 174,5 x 59,5 x 64,7
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5 990,-

A+
Lednice Candy 
CCBS 5152W
- objem chladničky 135 l
- objem mrazničky 55 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 155 x 55 x 56

2 990,-

A
Lednice Candy 
CFO 050 E
- objem chladničky 38 l
- objem mrazničky 5 l
- hlučnost 41 dB
- VxŠxH (cm): 51,5 x 45 x 47
- provedení bez výparníku CFL 050 E
  cena 2 990,-

6 990,-

A++
Mraznička Candy
CCOUS 5144 WH
- objem mrazničky 152 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 143 x 55 x 58

Vybrali jste si typ lednice, její velikost a také už víte něco o její spotřebě. To stále ale ještě není konec. Nyní se podívejme na pár detailů, 
které o výběru rozhodnou.

Čerstvost potravin na 1. místě
Jak na to? Stačí mít ledničku s tzv. nulovou zónou. Tato speciální zásuvka významně prodlužuje čerstvost potravin bez ztráty výživo-
vých hodnot.  A to díky tomu, že udržuje ideální vlhkost a teplotu okolo 0 °C. 
 
Anti-bakteriální ochrana zabraňuje tvorbě bakterií. Právě ty kazí uskladněné potraviny. Princip je jednoduchý: vnitřní stěny jsou vyro-
beny ze směsí na bázi stříbra, které ničí škodlivé bakterie, plísně a likvidují pachy. 

Energetická třída je klíčovým faktorem při výběru chladničky, neboť je tento spotřebič v provozu celých 24 hod denně. Proto je kladen 
velký důraz na její neustálé zlepšování. Nejlepší modely chladniček Candy jsou nyní v energetické třídě A+++. Úspora energie tak činí 
celých 60% ve srovnání s třídou A. Navíc bylo sníženo i ekologické zatížení jako jsou emise CO2 a odpad. (CKCS 6186 IXV/1)

Chladnička ve třídě A+ spotřebovává o 20% méně energie ve srovnání s třídou A. Nízké provozní náklady a ochrana životního prostře-
dí to jsou hlavní znaky chladniček Candy. Vybrat si chladničku nebo mrazničku Candy ve třídě A++ znamená snížit spotřebu energie 
o celých 40% ve srovnání s třídou A. Ohled na životní prostředí a maximální ekonomická úspora. 
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Statická technologie chlazení Krió Vital Evo je naprosto dokonalá pro uchování potravin. Ideální míra chladu a vlhkosti zabezpečuje 
dlouhou životnost skladovaného jídla. Navíc oddělení chladničky je automaticky odmrazované. (CCBS 5152 W, CCBS 5154 X, CCDS 
5144 WH).

Pro snadnou manipulaci a nastavení teploty jsou dvířka chladničky Candy doplněna o funkční LED displej. Na něm je možné nastavit 
nejen zvlášť teplotu pro chladničku a mrazák, ale i praktické funkce jako jsou Rychlé mrazení, Rychlé chlazení, Dovolená a Eco. Takto 
bude v chladničce a mrazáku vždy taková teplota, jakou si přejete. (CKCS 6186 IXV/1)

Nejvyšší modely chladniček Candy používají nový typ kompresoru, který zefektivňuje provoz, snižuje energii a hlučnost. Chladničky 
tak dosahují pouhých 39dB(A) a jejich chod je skoro neslyšitelný. (CKCS 6186 IXV/1)

Nový ventilátor Air Fan napomáhá rovnoměrně rozvádět studený a vlhký vzduch uvnitř chladícího prostoru. Tak je na každé polici 
stejná teplota a potraviny jsou skladovány s dokonalou péčí. (CKCS 6186 IXV/1)

Zásuvka Fresh Zone je speciální oddíl, zcela inovovaný z hlediska estetiky a využití, a to díky teleskopickým vodícím lištám. Oddíl 
umožňuje při teplotě blízké nule (-2°C, +3°C) uchovávat čerstvé potraviny jakou jsou ryby, maso a sýry. (CKCS 6186 IXV/1)

Lednice Candy se vyrábí v šířce 55cm, což může vyřešit prostorový problém v mnoha kuchyních. (CCBS5152W, CCOUS5144WH, CCB-
S5154X, CCDS5144WH)

7 990,-

A++
Lednice Candy 
CCBS 5154X
- objem chladničky 135 l
- objem mrazničky 55 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 155 x 55 x 56

5 990,-

A++
Lednice Candy 
CCDS 5144 WH
- objem chladničky 166 l
- objem mrazničky 38 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 143 x 55 x 58

13 990,-

A+++
Lednice Candy 
CKCS6186IXV/1
- objem chladničky 219 l
- objem mrazničky 81 l
- hlučnost 39 dB
- VxŠxH (cm): 185 x 60 x 60
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3 399,-

A+
Lednice Goddess
RSC084GW8SS
- objem chladničky 73 l
- objem mrazničky 9 l
- hlučnost 41 dB
- VxŠxH (cm): 84 x 48 x 43
- stříbrné provedení 3 799,-

Bez námrazy a ledu - vznikem námrazy stoupá nejen spotřeba energie, ale také potraviny ztrácejí svou čerstvost. A to nemluvě  
o tom, kolik manuální odmrazování zabere času, který můžete věnovat třeba rodině. Mnoho ledniček také disponuje automatickým 
odmrazováním (a bohužel se to často s No Frost zaměňuje). V porovnání s No Frost systémem je ale automatické odmrazování méně 
účinné.

Ledově chladné nápoje během chvilky - tlačítko super chlazení dočasně sníží teplotu v chladničce na minimum. Díky tomu za půl 
hodiny vychladíte dvoulitrovou láhev.

Rychlé zmrazení potravin - Funkce Super mrazení potraviny prudce zmrazí a tím zachová jejich původní kvalitu. Už se vám tedy 
nestane, že by na mase byly krystalky ledu, nebo že by ovocné knedlíky po rozmrazení byly rozbředlé.

Chladničky Goddess – to je vysoká kvalita za velmi příznivou cenu. V nabídce chlazení najdete jak elegantní dvoudveřové chladničky, 
tak úsporné table topy. Nejvyšší modely nabídnou nastavitelné police z tvrzeného skla, mrazničku s nejvyšším čtyřhvězdičkovým 
výkonem pro dlouhodobé uchovávání mražených potravin i elegantní barevná provedení dvířek. Menší modely pak jistě uvítáte  
v prostorově menší kuchyni. Jsou ideální na chatu, chalupu, či do garsonky, kde oceníte její praktické uspořádání a nízkou spotřebu  
i hlučnost. Goddesss chladničky jsou příjemným kompromisem mezi cenou a výkonem.

8 490,-

A++
Lednice Goddess
RCC0177GX9
- objem chladničky 177 l
- objem mrazničky 55 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 177 x 55 x 56
- bílé provedení 7 990,-

5 990,-

A+
Lednice Goddess
RCD0145GW8
- objem chladničky 89 l
- objem mrazničky 51 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 145 x 48 x 53
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Značka ETA vstupuje na trh chlazení s ucelenou řadou chladniček a mrazniček. Každý model se vyznačuje unikátními vlastnostmi  
a funkcemi. Všechny si ale drží vysoký standard základní výbavy, jako jsou například: 
LED vnitřní osvětlení - ve srovnání s klasickou žárovkou nabízí LED technologie úsporu elektrické energie až o 90%, lepší svítivost 
až o 80% a dlouhou životnost v řádu tisíců hodin. Úprava proti otiskům prstů - všechny nerezové produkty mají úpravu proti nežá-
doucím otiskům prstů. Fresh zóna - slouží k uchování čerstvého masa a ryb. Elektronická regulace teploty - nejvyšší řada modelů 
umožňuje kromě standardního uživatelského nastavení chlazení/mrazení navíc i volbu přednastavených režimů, které usnadňují 
využití spotřebiče pro běžně využívané situace jako např. Super Freeze = rychlé mrazení nebo ECO režim.

No Frost chlazení - výparník se nachází mimo skladovací prostory chladničky i mrazničky a tak se žádná vlhkost/námraza nevytváří. 
Takovýto spotřebič je 100% bezúdržbový a beznámrazový.

Prémiový servis ETA - Tato nadstandardní služba naším zákazníkům garantuje zdarma tyto výhody:
1. Prodlužka záruky - Prodloužená 5ti letá záruka na kompresor
2. Zákaznická linka 7 dní v týdnu
3. Zrychlený servis - servis do 2 dnů

19 990,-

A+
Americká lednice
ETA 136090010
- objem chladničky 345 l
- objem mrazničky 172 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 177 x 90,5 x 65,5

11 990,-

A+
Lednice ETA
136290010
- objem chladničky 222 l
- objem mrazničky 95 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 185,8 x 60 x 68,5

9 990,-

A+
Lednice ETA
136390000
- objem chladničky 222 l
- objem mrazničky 73 l
- hlučnost 42 dB
- VxŠxH (cm): 185,8 x 60,5 x 61,5
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12 990,-

A++
Lednice
Liebherr CU 2915
- objem chladničky 222 l
- objem mrazničky 55 l
- hlučnost 39 dB
- VxŠxH (cm): 162,3 x 60 x 62,5

16 990,-

A++
Lednice
Liebherr C 4025
- objem chladničky 269 l
- objem mrazničky 88 l
- hlučnost 39 dB
- VxŠxH (cm): 201 x 60 x 62,5

12 999,-

A++
Mraznička
Liebherr GP 1486
- objem mrazničky 104 l
- hlučnost 38 dB
- VxŠxH (cm): 85 x 60 x 66,5

Snadná obsluha díky displeji
Na displeji uvidíte nastavení teploty lednice a mrazáku, aktivujete funkci rychlého mrazení a u některých i modelů nulovou zónu.

Kvalita domácích spotřebičů jde naštěstí nahoru a za ní si výrobci také stojí v podobě nejrůznější výhod a dárků zdarma. Není skvělé, 
že k nové ledničce dostanete třeba prodlouženou záruku a dalších x let můžeme bezstarostně spát?

Chladicí a mrazicí zařízení společnosti Liebherr jsou již po mnoho desetiletí synonymem kvality, spolehlivosti a dlouhé životnosti. Díky 
inovativním technologiím a vysoce kvalitním materiálům jsou naše lednice mimořádně komfortní a vyznačují se efektivní spotřebou 
energie. 

Chladničky, mrazničky a jejich kombinace pro domácnosti vynikají moderním designem, technickým výkonem a komfortní obsluhou. 
Sortiment sahá od vestavných a volně stojících chladniček přes mrazicí boxy a americké lednice Side-by-Side až po temperované  
a klimatizované vinotéky. Přístroje jsou vybaveny praktickými funkcemi pro běžné použití a speciálními technologiemi.
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Redakce Inspirace testovala chalupářské 
pomocníky, recepty i vychytávky

Opravdu skvělý chalupářský zážitek si odnesla redakce Inspirace z předposledního 
dubnového týdne. Rozhodla se totiž pro vás otestovat vybavení, které by vám  
na chalupě nemělo chybět, abyste uspokojili chuťové buňky a užili si bezva zábavu. 
Přečtěte si naše postřehy, tipy a lákavé recepty. Jistě získáte dobrou inspiraci jak  
si to podobně zařídit i na vaší chalupě. A ti z vás, kteří mají rádi překvapení, se mohou 
těšit. Na chalupu k nám totiž zavítaly dvě známé a nesmrtelné hvězdy!

1. den: Ochutnávka receptů aneb co 
ukuchtili kolegové z Euronics

Slunce už pomalu zacházelo, což byl pravý čas rozdělat oheň 
na táborák a za zvuku praskajícího dřeva chystat špekáčky 
k opékání. Nejprve byl však na řadě předkrm v podobě 
nejrůznějších dobrot, které přinesli kolegové z Euronics jako 
pohoštění. Vše se rozprostřelo na velký stůl. Jste zvědaví, 
co všechno na něm bylo? Kromě klasických brambůrků, 
zeleniny, šunky, sýrů, švestkového koláče, bábovky a frgálů  
se tam našly také chutné speciality. Jednou z nich byla 
například výborná škvarková pomazánka od kolegyně 

Moniky, výtečný slaný závin se sušenými rajčaty a olivami  
od kolegyně Kristýny či tradiční beleše s povidly od kolegyně 
Verči. Svoje recepty holky prozradily, abyste je mohli 
vyzkoušet i vy. A přidáváme také praktický tip k opékání 
špekáčků od kolegyně Bětky.

Škvarková pomazánka s vajíčky Ingredience
3 vejce
Pár kyselých okurek  200 g škvarků

Trocha sádla
Cibule
Sůl
Pepř

Postup
Nejprve si dejte vařit vajíčka natvrdo. Poté zlehka 

rozmixujte sádlo se škvarky tak, aby v pomazánce 

zůstaly i kousky škvarků. Kdo to má rád, může 

je rozmixovat úplně dohladka. Oloupaná vajíčka 

nakrájejte na kostičky, stejně jako okurky a cibulku. 

Přidejte do pomazánky, osolte, opepřete a nechte 

chvíli odležet v lednici. Pak pomazánku natřete  

na tmavý krajíc chleba a máte skvělou chuťovku  

k pivu.

TIP k opékání špekáčků: Kdo to 

ještě neznáte a opékáte špekáčky  

na kovové vidlici, dbejte na to, abyste 

ji před opékáním důkladně očistili. 

To uděláte jednoduše tím, že ji otřete 

ubrouskem a na pár minut strčíte  

do plamenů. Oheň vidlici desinfikuje.  
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Závin se sušenými rajčaty a olivami

Ingredience

Listové těsto

1 vejce

Šunka

Sýr Gouda

Olivy

Sušená rajčata

Domácí kečup (může být i kupovaný)

Olivový olej

Česnek

Čerstvé nebo sušené oregano

Postup

Nejprve si přichystejte salsu smícháním kečupu, pár kapek olivového oleje, česneku  

a oregana. Poté rozválejte těsto na závin a potřete jej salsou. Postupně na salsu pokládejte 

šunku, nakrájená sušená rajčata, plátky oliv a nakonec vše posypejte nastrouhaným 

sýrem. Zabalte těsto do závinu a potřete rozšlehaným vajíčkem. Pečte ve vyhřáté troubě 

20 - 30 minut.

Tradiční beleše s povidly

Ingredience

2,5 hrnku hladké mouky

1 hrnek mléka

1,5 lžičky instantního droždí

2 lžíce cukru

1 vejce

1 lžíce másla

špetka soli

povidla

Postup

Z menší části mouky, teplého mléka, droždí, špetky soli a cukru si připravte kvásek, který 

nechejte hodinu nakynout. Ten poté se zbylou moukou, máslem a vejcem uhněťte do těsta 

a nechejte opět nakynout. Z vykynutého těsta pak uválejte placku, kterou nákrájejte 

na čtverce, do kterých zapracujte asi lžičku povidel a vytvarujte z nich vdolek,  

který zase rozválejte na tulustší placky. Ty nechejte opět chvíli kynout. Nakonec je  

na sucho opékejte na pánvi nebo na plotně asi 10 minut. Vznikne vám tradiční pochoutka 

zvaná beleše.

52   |   Inspirace 2 / 2016

TÉMA



2. den: Testování chalupářských pomocníků 
a vychytávek

Druhý den chalupaření začal pro redakci Inspirace vskutku 

sladce. Uvařili jsme si Meltu s mlékem, jejíž vůně dokonale 

ladila s chalupářskou atmosférou. Hned poté jsme si začali 

připravovat snídani, přičemž jsme rovnou otestovali prvního 

pomocníka, a to stolní mixér Gallet Millau. Je to totiž ideální 

mixér na přípravu snídaňových smoothies, protože jakmile 

domixujete nádobu s vaším smoothie jednoduše odejmete  

a vezmete kamkoliv s sebou. A to se nám hodilo, protože jsme 

vyrazili na snídani v trávě. Piknikovou deku jsme rozprostřeli 

na zelenou louku plnou pampelišek a začali snídat. 

V piknikovém koši jsme měli sbalené crostini  

s avokádovou pomazánkou a uzeným lososem 

a dvě ovocná smoothies, která teď můžete  

s mixérem Gallet Millau vyzkoušet také.

Stolní mixér Gallet Millau: 
Zdravý doping na jediné tlačítko

Neocenitelným pomocníkem pro vyznavače zdravého 

životního stylu a rychlého tempa je mixér Gallet Millau. Je to 

parťák, který s vámi udrží krok nejen při vašich sportovních 

aktivitách. Kombinuje totiž mixér a přenosnou láhev  

Výsledky testu stolního mixéru Gallet Millau
• mixér a snadno odnímatelná přenosná láhev v jednom
• snadná příprava nejen smoothies, ale i salsy,
 pomazánek, přesnídávek apod.
• nízká hlučnost
• nízká hmotnost a lehkost díky celoplastovému provedení
• jednoduché použití, jediné tlačítko na přípravu 
 lahodného nápoje
• jednoduché a rychlé sestavení 
• nízká cena a snadno dokoupitelná další láhev
• mixování s kousky ovoce do smoothies, nelze 
 čekat rozmixování zcela najemno
• praktické poutko na zavěšení nádoby, což je ideální 
 při sportu
• snadné čištění a omyvatelnost

Piknikový koš a deku 
zakoupíte na www.kasa.cz

v jednom. Pomůže vám s přípravou ovocných 

šťáv, mléčných koktejlů, míchaných alko  

i nealko nápojů a díky možnosti drcení ledu 

také ledovou kávu. V pracovní nádobě si pak 

připravený nápoj jednoduše odnesete do práce,  

na piknik, trénink nebo zkrátka kamkoliv chcete. A co je  

na něm nejlepší? Kromě 

toho, že vás patrně potěší 

jeho jarní zelenobílý 

vzhled, tak i jeho velmi 

přívětivá cena. Abyste 

se dozvěděli o jeho 

uživatelských přednostech 

více, otestovali jsme jej 

a výsledky přehledně 

shrnuli.
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Jahodové smoothie s mátou

Vložte do nádoby jahody, mátu a kefírové mléko. Vše rozmixujte 

a vznikne vám lahodné a zdravé smoothie, které vás navíc posílí. 

Přidáním máty si totiž dodáte energii a pomůžete svému tělu  

v mnoha ohledech, například při trávení, problémy  

se žaludkem atd. Pro větší osvěžení v parných dnech můžete spolu  

s ingrediencemi rozmixovat i led. 
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Banánovo-borůvkové smoothie

Chcete-li se dostat do dobré nálady, udělejte si smoothie z banánu, 

borůvek a kefírového mléka. Nejen, že je to skvělá kombinace 

chutí, ale banán navíc obsahuje vitamín B6, který reguluje 

hladinu cukru v krvi a dostane vás do pohody. Blahodárných 

účinků banánu je však mnohem víc a hojně jej konzumují zejména 

sportovci po tréninku.
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Avokádová pomazánka na crostini

Pořádáte na chalupě párty? Pohostěte vaše přátele něčím 

originálním a přitom velmi jednoduchým - italským crostini 

s avokádovou pomazánkou a uzeným lososem. Stačí vám k tomu 

ciabatta, kterou nakrájíte na plátky, potřete olivovým olejem  

a opečete na grilu. S přípravou avokádové pomazánky vám pomůže 

mixér Gallet, ve kterém rozmixujete avokádo s čerstvým sýrem, 

lžičkou jogurtu a špetkou soli. Pomazánkou potřete opečené 

plátky ciabatty, položte na ni plátek uzeného lososa a dochuťte 

snítkou kopru, který crostini navíc jarně ozdobí.
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Tipy na další mixéry
Rádi začínáte svůj den lahodným koktejlem či čerstvým smoothie? Se stolním 
mixérem Electrolux PerfektMix ESB 2500 žádný problém. Vyvinuta speciálně  
pro aktivní uživatele se sportovním duchem, tato novinka od firmy Electrolux, 
vám umožní vytvářet chutné a zdravé svačinky téměř bez práce. Cesta za zdravým 
životním stylem nikdy nebyla jednodušší! Robustní plastové nádoby mixéru, které 
slouží zároveň jako láhve, jsou zcela bez obsahu nebezpečného bisfenolu A. Navíc 
neabsorbují chuť ani zápach. K mixéru Electrolux PerfektMix jsou dodávány 2 láhve  
s víčkem, další je však možné dokoupit. Každý člen rodiny si tak může do práce či 
školy nosit svůj vlastní nápoj. Nádoby jsou velmi praktické, 
s pevným úchopem a příhodnou velikostí do tašky či 
batohu. Navíc jsou vyrobeny ze speciálního plastu Tritan 
od značky Eastman, díky čemuž jsou odolné proti otřesům  
a nárazům.

Stolní mixér Electrolux PerfektMix ESB2500, cena 1 299 Kč

Stolní mixér Kenwood Blend-Xtract SMP060SI, cena 1 390 Kč

Stolní mixér Concept SM3354, cena 799 Kč

Stolní mixér Nature7 myMix TM30R, cena 990 Kč

Kenwood přichází se zbrusu novou inovací v kategorii Smoothie 2Go mixérů: láhev vhodná  
na cesty je vyrobená z odolného materiálu Tritan, který je extrémně tvrdý a netříštivý. Cestou  
do tělocvičny nebo po ranním běhání můžete mít s sebou vždy svoje oblíbené smoothie.

Mixér pro aktivní životní styl. V mixéru si rychle a pohodlně připravíte nápoj 
podle své chuti. Čerstvě umixovaný nápoj nemusíte přelévat, mixovací 

nádobku jednoduše sejmete, našroubujete na ni uzávěr a můžete 
vyrazit do práce, do školy nebo za sportem.  Všechny plastové díly 
jsou odolné teplotám do 60 °C a proto je v nich možno připravovat  

i teplé nápoje a pokrmy. Při dodržení maximální teploty, lze nádobku mýt 
i v myčce. Každá nádobka má dobře těsnící víko a praktické uzavíratelné pítko, 
díky kterému je konzumace pohodlná jak při cestování, tak i během různých 
pohybových aktivit.

Smoothie maker Concept SM-3354 „shake and go“ je nepostradatelným 
pomocníkem vyznavačů moderního životního stylu. V dnešní době, kdy je každý 

v neustálém pohybu, je nemožné se zastavit! Mixér „shake and go“ 
s Vámi udrží tempo v každé situaci! 4 nádoby součástí balení - 
každý člen rodiny může mít svoji láhev se svým oblíbeným 
smoothie.
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Přenosný reproduktor GoGEN BPS 626:
Hudební hit pro venkovní párty

Konečně vychytávka, na kterou 

jste čekali! Praktický reproduktor 

GoGEN, který by neměl chybět 

na žádném venkovním večírku  

či chalupářské párty. Jeho využití je 

však ještě mnohem širší. Uplatníte 

jej třeba i na svatbách, dětských 

oslavách, sportovních událostech 

apod. Tento reproduktor toho ale 

umí mnohem víc! Máte například 

rádi karaoke? Mikrofon, který 

je součástí balení z vás udělá 

superstar všech večírků. 

A pokud se chcete 

raději stát rockovou 

hvězdou, zapojte  

do reproduktoru 

vaši kytaru a získáte 

pro ni bravurní 

ozvučení. Přenosný 

Výsledky testu přenosného reproduktoru
GoGEN BPS 626
• ovládací panel s velkou nabídkou
• přehledný LCD display
• možnost úpravy a ovládání zvukových efektů, výšek i basů
• světelné efekty dodávající dynamiku zvláště
 na večerní párty
• USB vstup pro připojení flash disku
• Bluetooth - možnost přehrávání skladeb z mobilu
• součástí je mikrofon pro pořádání karaoke 
 či moderování večírků 
• hlasitost více než dostačující, hudba se rozléhá 
 do velkého prostoru i venku
• obdivuhodná výdrž bez připojení k elektrické síti 
 (zvládne hrát takřka celý den při běžné hlasitosti)
• praktická madla na reproduktoru pro snadné přenášení
• součástí je rádio s širokou škálou předvolených stanic

reproduktor GoGEN si bude dobře 

rozumět i s vaším smartphonem 

a dalšími zařízeními. Každý na vaší 

párty se tak může stát 

dýdžejem a streamovat 

oblíbené songy ze svého 

mobilu až ze vzdálenosti 10 

metrů. Toto je zkrátka přesně ta vychytávka, se kterou 

na vaší párty zazáříte.

Buďte superstar mezi hvězdami!

Uspořádejte originální karaoke plné slavných hvězd. 

Obeznamte přátele, aby si vybrali celebritu, do které 

se chtějí vtělit a jejíž hit budou do mikrofonu zpívat. 

Pak už jen stačí inspirovat se fotkami slavných, pořídit 

si nějakou tu paruku a obléct se ve stylu vaší vyvolené 

hvězdy. Uvidíte, že s takovou zábavou se proslavíte. 

Nám se to při testování reproduktoru podařilo. Na naše 

karaoke totiž přijely zazpívat hned dvě nesmrtelné 

superstar! Poznáte je?

Euronics testoval naživo
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Jeho kompaktní přenosné zpracování si zamilujete. 
Můžete jej umístit kamkoliv. Ke stolnímu počítači,  
k notebooku, do vaší pracovny a současně kdykoliv 
odpojit a vyrazit s ním na cesty. Váží pouhých 

250 gramů a jeho nejdelší část nepřesáhne 17 cm. 
Vejde se tedy bez problému do vašeho zavazadla,  

a v případě potřeby vytvořit lahodící zvukovou kulisu,  
jej budete mít kdykoliv k dispozici. Ovládání reproduktoru 

vám navíc usnadní hlasové pokyny a nechybí ani FM tuner 
přímo v reproduktoru. Kdo se bojí krátké výdrže a neustálého 
znovunabíjení či vyměňování baterií, je s reproduktorem 
GoGEN BS 110T na omylu. Na jedno nabití vám 
zásoba energie vydrží minimálně 6 hodin. 
Navíc máte možnost ji nabít z jakéhokoliv 
USB portu. Nabíjí se samozřejmě také během 
poslouchání vaší hudby, takže je reproduktor 
vždy připravený pro vaše cestování.

Tipy na další 
přenosné reproduktory

Přenosný reproduktor Sony GTK-XB7B, cena 9 799 Kč

Přenosný reproduktor Bose SoundLink Mini II, cena 5 790 Kč

Přenosný reproduktor JBL Clip+, cena 1 099 Kč

Přenosný reproduktor GoGEN BS 110T, cena 599 Kč

Flexibilní design se dvěma možnostmi nastavení 
poskytuje skvělý zvuk bez ohledu na to, kam systém 
umístíte. Při vodorovné konfiguraci docílíte pocitu 
vjemu z klasického přehrávače Boombox. A pokud nemáte 
dostatek místa, můžete použít svislou konfiguraci. Integrovaný 
snímač optimalizuje proces zpracování zvuku na stereofonní zvuk v kterékoli 
zvolené konfiguraci. Díky kompaktnímu provedení si model GTK-XB7 můžete 
vzít s sebou a užít si večírek, kdekoli chcete. Ať už trávíte čas s přáteli doma 
nebo si chcete vyrazit na večírek někam jinam, maximální přenosnost 
a praktičnost kompaktního provedení s integrovanou rukojeti se vám 
vždycky bude hodit.

Poslechnout si i na cestách hudbu v pořádné 
kvalitě nebude s přenosným reproduktorem 
Bose SoundLink Mini II problém. Vejde se 
vám do dlaně, díky pevnému hliníkovému 
pouzdru odolá nástrahám cestování  
a nabízí perfektní zvuk. Ideální na výlety, 
festivaly nebo na poflakování po venku  
s přáteli.

Lehký, odolný a přesto výkonný přenosný reproduktor JBL 
Clip+ s vestavěnou dobíjecí Li-ion baterií zvládne přehrávat 
až 5 hodin. Streamujte vysoce kvalitní zvuk bezdrátově 
prostřednictvím rozhraní Bluetooth verze 3.0 nebo se připojte 
pomocí integrovaného 3,5mm audio 
kabelu. Mikrofon s reproduktorem vám 
navíc nabízí i možnost uskutečňovat 
hovory nebo videokonference s čistým 
zvukem bez ruchů, šumu a ozvěn. 
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Přenosný plynový gril Campingaz: 
Burger vždy připraven!

Už jste slyšeli o plynovém grilu? Je to neocenitelný 

parťák nejen při kempování a cestování do míst, kde 

není přístup k elektrice. Oceníte jej ale i v případě, že se 

vám prostě nechce rozpalovat uhlíky pod roštem. Během 

chvilky jej lze bez problémů složit i sbalit a navíc díky 

jednoduchému použití urychlí přípravu jídla hladovcům. 

Ve složeném stavu se bez problému vejde do kufru auta 

nebo do skříně. Zvláště užitečný je tento plynový gril 

Campingaz na chalupách, kde je často málo místa 

pro klasický gril, protože je kompaktní a nepotřebuje 

velký prostor. A pokud si chcete rozšířit výbavu třeba 

ke grilování zeleniny, můžete si ke standardně dodávanému 

litinovému roštu dokoupit i litinový tál.

Výsledky testu plynového grilu Campingaz
• velká grilovací plocha, na kterou se bez problému 
 vejde 6 burgerů
• nepřilnavý povrch není potřeba potírat olejem
• na první rozehřátí stačí pouhých cca 10 minut
• díky grilování na plyn zle gril vzít kamkoliv 
 bez potřeby elektrické energie
• na poklopu grilu je teploměr, který ukazuje teplotu 
 masa při grilování
• intenzivní opékání – není potřeba na hotové maso 
 dlouho čekat
• zcela jednoduché ovládání pomocí jednoho 
 otáčecího knoflíku
• možnost dokoupit si litinový tál, například 
 ke grilování menších kousků zeleniny
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Burgery s bylinkovým dresinkem

Pohostěte přátele na chalupě jednoduchými hovězími burgery. 

Gril Campingaz je dost velký, aby na jednu várku grilování 

pohostil až 6 vašich hostů pěkně velkými burgery. Stačí si na 

grilu předehřát rozpůlené sezamové bulky, rozpálit gril na 200 

stupňů a 2 – 3 minuty z každé strany ogrilovat maso na burgery, 

jímž naplníte bulky spolu s ingrediencemi, které vám chutnají. 

My jsme na rozehřáté maso položili sýr čedar, aby se roztekl. 

Poté jsme přidali plátky kyselé okurky, ledový salát, čekanku, 

červenou cibuli a vše ještě dochutili bylinkovým dresinkem. Ten 

snadno vyrobíte ze zakysané smetany a různých druhů bylinek, 

které máte v květináči. Výsledek je úchvatný a všichni chalupáři 

si na takové masité dobrotě pochutnají.
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Přírodní hovězí steaky

Pro milovníky masa není nic lepšího než si dopřát pořádný 

hovězí steak pěkně opečený na povrchu a šťavnatý vevnitř. 

Inspirujte se naším receptem, ve kterém vynikne přírodní chuť 

masa. Nepotřebujete k tomu nic víc než silné plátky prorostlého 

hovězího masa z býka, sůl a pepř. Flákoty masa dejte na 

rozpálený gril a cca 3 minuty grilujte z každé strany tak, abyste 

docílili stupně propečení medium rare až medium. Nesolte, pouze 

opepřete! Poté nechte 1 minutu odležet, ať se v mase udrží šťáva 

a maso není suché. Osolte až nakonec. Podávat můžete pouze se 

salátem, případně si na grilu opečte ještě bagetky. Jako příloha  

ke steakům se dobře hodí také fazolové lusky.
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Rádi byste objevili kouzlo grilování, avšak omezený 
prostor vám nedovoluje pořídit si velký zahradní gril? 
Pak budete dozajista nadšeni z kontaktního grilu 
Tefal GC600010, který vám umožní ogrilovat vše,  

na co máte chuť a to dokonce i přímo u vás doma  
a za jakéhokoliv počasí. Připravte skvělé pohoštění  

až pro 8 osob, aniž byste byli jakkoliv omezováni! S tímto modelem 
nejenže získáte záruku kvality, ale také dáte vašemu kuchařskému 
umění nový rozměr. Díky 2 polohám na vaření, tedy poloze na grilování 
a poloze na barbecue, snadno a rychle připravíte spoustu skvělého jídla 
pro každou příležitost. Kromě šťavnatého masa si můžete vychutnat  
i grilovanou zeleninu, ovoce nebo čerstvé ryby. A co je nejlepší – vše bez 
problémů připravíte bez přidaného tuku nebo oleje, díky nepřilnavým 
plátům.

Pro domácí a občasné grilování 
bez ohně a kouře je elektrický 

gril naprosto ideální. Gril Gallet GRI 
630 je vybaven grilovací plotnou o rozměru 25 x 50 
cm s děleným povrchem žebrovaná / hladká polovina, 
který má nepřilnavou úpravu. Jednoduše se ovládá 
pomocí otočného regulátoru do maximální teploty 230 °C.  
Gril je vybaven otvorem pro odvod tuků a vyjímatelným 
odkapním tácem, který se snadno čistí.

Tipy na další grily

Gril Catler GR8012, cena 6 990 Kč

Gril Tefal GC600010, cena 2 999 Kč

Gril Gallet Rochefort GRI 630, cena 899 Kč

Díky unikátní konstrukci proměníte tento kontaktní gril na otevřený 
barbecue gril doslova během vteřiny. Při grilování jistě oceníte  
i nastavení výšky horní desky a sklonu spodní desky, stejně jako 
regulaci teploty od 180 do 220 °C a 15minutový časovač. Sendviče 
tak budou správně zapečené, zelenina zůstane křupavá steaky tak 
šťavnaté. Příprava pokrmů na nepřilnavém povrchu Quantanium 
minimalizuje potřebu používání olejů. Nastavitelný sklon spodní 
grilovací desky umožní odvést veškerý přebytečný 
tuk z připravovaného pokrmu do vyjímatelné 
odkapávací misky. Grilování se tedy nemusí 
obávat ani milovníci zdravých pokrmů.

Kdo dnes negriluje, není Čech. Taky máte 
ten dojem? Smažení bez tuku a bez kouře 

přináší přírodní chuť a podporuje zdravé 
vaření.  Elektrický gril ETA Vital umožňuje 
nastavit pomocí regulátoru s termostatem 

správnou teplotu, takže není problém  
s ním dělat všechno od kotlet přes mořské plody  

až po zeleninu. Jde o klasický stolní gril se dvěma výměnnými 
deskami. Kamennou pro pomalejší způsob přípravy pokrmů, 
například propečených steaků a litinovou mřížkovanou pro 
rychlou přípravu krvavých steaků) o rozměrech 235 x 365 
mm.  Gril je vybaven světelnou signalizací provozu a plynulou 
regulací teploty.

Gril ETA Vital 1162, cena 1 999 Kč

 Inspirace 2 / 2016   |   63

TIPY K NÁKUPU



Andrea Verešová: Aby mohl člověk naplno 
pracovat, musí také dostatečně relaxovat

V 18 letech získala titul Miss Slovensko, následovalo vítězství v Elite Model Look  
a titul Miss desetiletí. Je vyhledávanou modelkou v Česku a objevila se i v kampaních 
a reklamách známých značek. Kromě toho se však neustále vzdělává, promovala na 
právnické fakultě a hovoří několika jazyky. Velkou část svého času ale ráda věnuje své 
rodině. Andrea si na nás udělala čas v jarním shonu, a tak jsme se zajímali hlavně o to, 
jak nejraději relaxuje. Prozradila nám dokonce pár tipů na grilovací párty.

Jako slavná topmodelka jste patrně hodně 
pracovně vytížená, určitě si ale občas uděláte 
dovolenou. Jak ji nejraději trávíte?

Máte pravdu, od pondělí do pátku se nezastavím. Pokud 
jde o přehlídky, zde si opravdu pečlivě vybírám, o jakou akci 
či klienta jde. Jsem také tváří několika prestižních značek, 
což sebou nese každodenní povinnosti a pečlivé plánování 
dalších aktivit. Snažím se ale také věnovat práci koncipienta, 
člověk musí myslet na zadní vrátka.
Aby mohl člověk naplno pracovat, musí také dostatečně 
relaxovat. V zimě trávíme víkendy ve Špindlerově Mlýně  
a jednou za zimu vyrazíme do Alp. V létě si rádi dopřejeme 
moře, celodenní opalovačku však u nás nečekejte, jsme 
hodně aktivní rodina a rádi poznáváme nové destinace, 
ochutnáváme kuchyni a povídáme si místními lidmi.

V rámci vaší kariéry jste procestovala kus 
světa. Působila jste v Miláně, spolupracovala  
s módními domy v Paříži, pracovala pro významné 
agentury v Německu, Španělsku, USA atd. Která 
z těchto zemí vás nejvíce zaujala a proč? 

Stejně jako každá práce, má i každá země svá plus a mínus. 
Díky studiu na francouzském lyceu mám velice blízky vztah  
k Francii. Po vítězství v Elite Model Look jsem získala dvouletý 
pracovní kontrakt v Paříži a dodnes na Francii s láskou 
vzpomínám a ráda se vracím na svá oblíbená místa. Kdybych 
to ale měla brát podle toho, kam se nejčastěji vracím a trávím 
dovolenou, je to určitě Itálie.

Vracíte se ráda do zemí, které jste již 
procestovala, nebo raději poznáváte nová 
místa? Případně jaká a co vás na nich láká?

S oblibou říkám, že jsme s manželem a dětmi umírnění 
dobrodruzi. Cestujeme rádi, milujeme aktivní dovolenou, 
ale potom se rádi vrátíme do hotelu, kde si dopřejeme 
zasloužený relax. Procestovali jsme kus světa a rozhodně 

máme ještě co poznávat. Ale to není přece všechno, v Čechách 
a na Slovensku je tolik překrásných míst, která jsou mnohdy 
zbytečně opomíjená a podceňovaná. Ke mě se stoprocentně 
hodí rčení „všude dobře, doma nejlíp“.

Vzhledem k tomu, že máte dvě děti, tak se jistě 
snažíte trávit co nejvíce volného času právě  
s nimi. Jak využíváte společné chvíle?

Pokud to jde, trávíme spolu každou volnou chvilku a ráda je 
vozím a doprovázím na jejich kroužky nebo sportovní aktivity, 
kde jim nesmírně fandím a podporuji je v jejich nadšení. 
Mají toho hodně, ale zatím je to baví a mne těší, že nesedí 
u televize nebo počítače. Mají spoustu zájmů, kamarádů, 
ale přesto, si na sebe vždy najdeme čas, snažíme se o všem 
povídat nejen před spaním, ale i u společné snídaně a večeře. 
Věřím totiž, že společnými rituály se rodina stmeluje a sílí.  
O víkendech se snažíme o aktivní odpočinek.

V současné době se hodně vrací do módy 
chalupaření, a to nejen kvůli odreagování od 
práce, městského ruchu či touze být v přírodě. 
Lidé také na chalupách stále častěji pořádají 
nejrůznější večírky, barbecue a další sešlosti. 
Co říkáte na trend chalupaření vy? 

Určitě je to skvělá aktivita. Chápu, že když někdo žije v bytě, 
touží po přírodě. My žijeme v rodinném domě s velkou 
zahradou, proto chalupu nepotřebujeme. Grilovačky s přáteli 
ale i tak patří k našim oblíbeným letním aktivitám.

Stejně tak, jako chalupaření, jsou oblíbené  
i pikniky v přírodě. Co by vás na takovém 
pikniku nejvíce potěšilo a kde by měl být?

Představuji si, že by mě vzal manžel na nevinný výlet  
do přírody. Najednou bychom se ocitli na malebném 
paloučku, kde už by byla celá naše rodina a nejbližší přátelé. 
Hrozně by mě potěšilo, kdybych je mohla opět vidět všechny 
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pohromadě. Vzhledem k tomu, v jak hektické době žijeme, 
dochází k těmto setkáním čím dál méně.

S pikniky souvisí i láska k jídlu a vaření. Vaříte 
také ráda, anebo si raději dopřejete něco od 
profesionálního kuchaře? A pochlubíte se nám 
s nějakým dobrým receptem, ať už, který sama 
děláte, nebo který vám chutná?

Vařím ráda a často. Preferuji jednoduchou a zdravou kuchyni. 
Když jsme u toho grilování, určitě doporučuji vyzkoušet 
grilované krevety v mátovo-limetkové marinádě nebo mé 
oblíbené krůtí špízy. Děti nejvíc zbožňují moji svíčkovou, 
nebo roštěnou na houbách.

Jako profesionální modelka jste zvyklá pózovat 
fotografům a určitě přitom získáváte i vědomosti 
o tom, jak fotit. Využíváte někdy tyto znalosti 
a fotíte vlastní fotografie? Případně jaké fotky 
vás zajímají?

Každá profesionální modelka zná svůj obličej a pózy 
před objektivem dokonale. Díky tomu může vždy odvést 
stoprocentní práci, se kterou je klient spokojen. Fotka musí 
mít energii, charakter a myšlenku, v tu chvíli je jedno, jestli 
je na ní člověk, krajina, nebo industriální budova. V našem 
domácím archivu pak najdete převážně rodinné fotky, jak 
jinak.

Jaký je váš vztah k elektronice obecně? Patříte 
k těm, co se zajímají i o novinky ze světa 
smartphonů, chytrých televizorů, vyspělých 
fotoaparátů, nebo vás jako krásnou ženu lákají 
spíše exkluzivní výrobky pečující o vzhled, 
mezi které patří také profesionální fény Valera, 
jejichž jste tváří? 

Neznám mnoho žen, které by se považovaly za odbornice přes 
technologie a elektroniku. Sama si myslím, že je to  mužská 
parketa a svému manželovi do výběru technologických 
vychytávek a novinek rozhodně nezasahuji. 
Při výběru exkluzivních výrobků pečujících o 
vzhled dám ráda na rady odborníků nebo svou 
vlastní zkušenost.

Vždy máte krásný účes a zářivé 
vlasy, proto jste jako tvář precizních 
fénů Valera ideální. Poradíte našim 
čtenářkám, jak to udělat, aby měly 
vlasy jako vy? Případně, proč je 
lepší investovat do profesionálních 
výrobků pro jejich péči?

Je to určitě kombinace genetických dispozic, 
zdravé a vyvážené stravy, pravidelné péče, 

kvalitních přípravků a profesionálních výrobků, do kterých  
se rozhodně vyplatí investovat. Vlasy jsou chloubou každé 
ženy, neměly bychom na nich šetřit. Fény nebo natáčky 
značky Valera vždy vykouzlí nádherný účes a jsou pro mě tou 
pravou volbou.

Tipy Andrey Verešové

Grilované krevety v mátovo-limetkové marinádě
Oloupané a očištěné krevety naložte do směsi máty, šťávy z jednoho 

citronu nebo limetky, medu, čerstvého pepře a soli. Po půlhodině  

je napíchněte na grilovací špejle a 2 minuty grilujte.

Krůtí špízy na grilu
Krůtí maso nakrájené na kostky napichujte na špejle střídavě  

s cibulí, šunkou a paprikou (střídejte všechny druhy - červenou, 

zelenou i žlutou) a naložte na pár hodin do speciální marinády  

z piva, grilovacího koření a kari.
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Vybírejte, porovnávejte
a rezervujte z pohodlí 

domova na 
www.euronics.cz.

Už za 60 minut 
můžete mít zboží* 

zdarma připravené k 
vyzvednutí.  

* pokud bude na prodejně skladem.

Vybírejte k vyzvednutí 
jednu z našich
100 prodejen.

Při odběru si zboží 
nejprve důkladně 

prohlédnete a až poté 
zaplatíte. Zákazníkům registrovaným 

na e-shopu schováváme 
elektronické účtenky.

Do 14 dnů můžete 
zboží pořízené

v e-shopu vrátit.

Případnou reklamaci 
můžete řešit na jakékoliv 

naší prodejně.
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NAKUPTE NA WWW.EURONICS.CZ 
VYZVEDNĚTE NA PRODEJNĚ

www.euronics.cz

Návod na rezervovaného na e-shopuOSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ 

 UŽ ZA 60 MINUT! 



NEJVĚTŠÍ SÍŤ V ČR • VÍCE NEŽ 120 PRODEJEN www.euronics.cz
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Mobilní telefon Huawei P9 lite
• procesor Octa-Core (2 GHz + 1,7 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Bluetooth, Wi-Fi
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

KATALOG NOVINEK 
LETNÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

5,2"
IPS DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

8jádrový
PROCESOR
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122 cm

139 cm

108 cm

19 990,-

UHD SMART televize LG 55UH600V
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PMI 1000 (100 Hz), IPS panel
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• WebOS 2.0, SMART TV, Wi-Fi
• nahrávání TV vysílání
• 2x HDMI, 1x USB

8 990,-

31 999,-

A+
EN. TŘÍDA

11 990,-

13 990,- 10 990,-

A+
EN. TŘÍDA

 
 

A+
EN. TŘÍDA

Zrcadlovka 
Canon EOS 100D + objektiv EF-S 18–55 DC + EF 75–300 DC
• nejmenší APS-C zrcadlovka na světe
• CMOS čip, citlivost  až 12 800 ISO, 9bodový

systém AF zaostřovaní, dotykový 7,7cm LED displej
CLEAR VieW II s 1 040 000 body

• cena 12 690,- po uplatnění 1 300,- bonusu
po registraci na www.canon.cz/letnicashback
platí na zboží zakoupené do 29. 7. 2016

Fotoaparát Canon PowerShot G9 X
• CMOS čip velikosti 1" (cca 4x větší plocha čipu než u běžného kompaktu)
• 3x optický zoom s rozsahem 28–84 mm, světelnost objektivu od F2,0
• inteligentní optický stabilizátor
• 7,5 cm dotykový LCD displej s 1 040 000 body
• Wi-Fi s NFC a GPS přes mobilní telefon
• cena 9 890,- po uplatnění 1 100,- bonusu

po registraci na www.canon.cz/letnicashback
platí na zboží zakoupené do 29.7.2016

2 objektivy
V BALENÍ

18 Mpx
ROZLIŠENÍ

20 Mpx
ROZLIŠENÍ

3x
OPTICKÝ ZOOM

SMART televize GoGEN TVF 43E384 WEB
• rozlišení FULL HD (1920 x 1080), 200 Hz
• DVB-T/C tuner, SMART TV
• HbbTV, Wi-Fi, Miracast
• 2x HDMI, 2x USB
• 40 měsíců záruka

SMART televize JVC LT-48V750
• rozlišení FULL HD (1920 x 1080), 200 Hz
• DVB-T/C tuner, SMART TV
• HbbTV, Wi-Fi
• 2x HDMI, 2x USB
• 42 měsíců záruka

+
DÁREK
SPORTOVNÍ TAŠKA JVC
V HODNOTĚ 799,-
do vyprodání zásob

DRON PARROT
ROLLING SPIDERDÁREK

+

získáte po registraci nákupu na darky.euronics.cz
platí do 10. 7. nebo vyprodání zásob
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PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit 
o jeden, dva nebo tři roky.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

NOVINKY EURONICS

15,6" 15,6"

15,6"

8 990,-

1 499,-

5 555,-

9 999,-

2 GB
PAMĚŤ

32 GB
DISK

11 990,-

Notebook Lenovo 
IdeaPad G50-80
• procesor INTEL Core i5 Broadwell (2,2 GHz)
• gra�cká karta AMD Radeon R5 M330 2GB
• DVD±R/RW mechanika
• Windows 10

Notebook 
Acer Aspire ES15
• procesor INTEL Pentium N3700 (1,6 GHz)
• gra�cká karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Windows 10

500 GB
DISK

Notebook 
Acer Aspire One Cloudbook 11
• procesor INTEL N3050 (1,6 GHz)
• gra�cká karta Intel HD Graphics
• Windows 10 + O�ce 365

4 GB
PAMĚŤ

14 999,-

2 GB
GRAFIKA

8 GB
PAMĚŤ

1 TB
DISK

Notebook
Lenovo IdeaPad 100-15
• procesor INTEL Core i3 Broadwell (2 GHz)
• gra�cká karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Windows 10

4 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

500 GB
DISK

SOFTWARE
PRO AUTOMATICKÉ

ZÁLOHOVÁNÍ

11,6"

15,6"

Notebook HP 15-af105nc
• procesor AMD A8 7410 (2,2 GHz)
• gra�cká karta AMD Radeon R5 M330 2GB
• DVD±R/RW mechanika
• Windows 10

4jádrový
PROCESOR

2 GB
GRAFIKA

1 TB
DISK

8 GB
PAMĚŤ

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

Externí HDD 
Verbatim Store 'n' Go 750GB
• výkonné úložiště pro fotky, videa,

�lmy a dokumenty
• napájení z USB portu
Store 'n' Go 1,75TB - kapacita disku 1,75 TB,

cena 2 299,-

750 GB
DISK

3.0
USB

122 cm

139 cm

108 cm

19 990,-

UHD SMART televize LG 55UH600V
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PMI 1000 (100 Hz), IPS panel
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• WebOS 2.0, SMART TV, Wi-Fi
• nahrávání TV vysílání
• 2x HDMI, 1x USB

8 990,-

31 999,-

A+
EN. TŘÍDA

11 990,-

13 990,- 10 990,-

A+
EN. TŘÍDA

 
 

A+
EN. TŘÍDA

Zrcadlovka 
Canon EOS 100D + objektiv EF-S 18–55 DC + EF 75–300 DC
• nejmenší APS-C zrcadlovka na světe
• CMOS čip, citlivost  až 12 800 ISO, 9bodový

systém AF zaostřovaní, dotykový 7,7cm LED displej
CLEAR VieW II s 1 040 000 body

• cena 12 690,- po uplatnění 1 300,- bonusu
po registraci na www.canon.cz/letnicashback
platí na zboží zakoupené do 29. 7. 2016

Fotoaparát Canon PowerShot G9 X
• CMOS čip velikosti 1" (cca 4x větší plocha čipu než u běžného kompaktu)
• 3x optický zoom s rozsahem 28–84 mm, světelnost objektivu od F2,0
• inteligentní optický stabilizátor
• 7,5 cm dotykový LCD displej s 1 040 000 body
• Wi-Fi s NFC a GPS přes mobilní telefon
• cena 9 890,- po uplatnění 1 100,- bonusu

po registraci na www.canon.cz/letnicashback
platí na zboží zakoupené do 29.7.2016

2 objektivy
V BALENÍ

18 Mpx
ROZLIŠENÍ

20 Mpx
ROZLIŠENÍ

3x
OPTICKÝ ZOOM

SMART televize GoGEN TVF 43E384 WEB
• rozlišení FULL HD (1920 x 1080), 200 Hz
• DVB-T/C tuner, SMART TV
• HbbTV, Wi-Fi, Miracast
• 2x HDMI, 2x USB
• 40 měsíců záruka

SMART televize JVC LT-48V750
• rozlišení FULL HD (1920 x 1080), 200 Hz
• DVB-T/C tuner, SMART TV
• HbbTV, Wi-Fi
• 2x HDMI, 2x USB
• 42 měsíců záruka

+
DÁREK
SPORTOVNÍ TAŠKA JVC
V HODNOTĚ 799,-
do vyprodání zásob

DRON PARROT
ROLLING SPIDERDÁREK

+

získáte po registraci nákupu na darky.euronics.cz
platí do 10. 7. nebo vyprodání zásob
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3 690,-

Power bank 
GoGEN 2600 mAh
speciální edice černá/bílá
• LED indikátor stavu akumulátoru

Mobilní telefon
Acer Liquid Z530
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Bluetooth, Wi-Fi
• kapacita akumulátoru 2420 mAh
• Android 5.1 Lollipop

2600
mAh

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Mobilní telefon 
Huawei P9
• procesor Octa-Core (2,5 + 1,8 GHz)
• 32 GB vnitřní paměť
• 3 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Bluetooth, Wi-Fi
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

Mobilní telefon 
Apple iPhone SE
• Retina displej s rozlišením 1136 x 640
• fotoaparát iSight s True Tone bleskem 
• nahrávání 4K videa
• snímač otisků prstů Touch ID
• 4G LTE1 a Wi‐Fi 802.11a/b/g/n/ac
• iOS 9 a iCloud
iPhone SE 64GB - cena 16 190,-

12 Mpx
FOTOAPARÁT

BAREVNÉ PROVEDENÍ

6 990,-
BAREVNÉ PROVEDENÍ BAREVNÉ

PROVEDENÍ

Mobilní telefon 
LG X Screen
• procesor Quad-Core (1,2 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Bluetooth, Wi-Fi
• kapacita akumulátoru 2300 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

4,9"
IPS DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

    6 990 ,-

Mobilní telefon 
Samsung Galaxy A3 2016
• procesor Quad-Core (1,5 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 1,5 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2300 mAh
• Android 5.1 Lollipop

5"
IPS  DISPLEJ

8 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

4jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

5,2"
IPS  DISPLEJ

DUAL 12 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

4"
DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

4,7"
SUPER AMOLED

DISPLEJ

microUSB
kabel

SAMSMA310FZWAETL

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

PRO MOBILY
A MALOU ELEKTRONIKU

199,-

12 990,-

14 990,-

Energie
pro mistry

16/64 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ
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8 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

NOVINKY EURONICS

5 999,-

6 990,-

2 999,-
Dotykový tablet
Lenovo Yoga Tablet 3 
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Bluetooth, Wi-Fi, GPS, kamera
• Android 5.1 Lollipop

733 Mb/s
DATOVÁ

PROPUSTNOST

NAHODILÉ POŠKOZENÍ
Více než pojištění!
Kryje vaši ztrátu při poškození nebo odcizení výrobku.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

WiFi router TP-Link Archer C20
• stabilní všesměrový signál a vynikající pokrytí
• 4 LAN porty
• USB port pro připojení dalších zařízení

1 199,-

Dotykový tablet 
Lenovo IdeaTab 2 A7-30 3G
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 2x kamera
• Android 4.4 KitKat

Dotykový tablet
GoGEN TA 7750
• procesor Quad-Core (1,5 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Bluetooth, Wi-Fi, GPS
• Android 4.4 KitKat

2 199,-

4jádrový
PROCESOR

7"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet 
Lenovo IdeaTab 2 A7-20
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 2x kamera
• Android 4.4 KitKat

Dotykový tablet
Huawei M2 8.0
• procesor Octa-Core (2 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1200
• 2 GB operační paměť RAM
• Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 2x kamera
• Android 5.1 Lollipop

8 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7"
IPS DISPLEJ

1 799,-

4jádrový
PROCESOR

7"
DISPLEJ

3G
MODEM

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

FULL HD
ROZLIŠENÍ

8"
IPS DISPLEJ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

8jádrový
PROCESOR

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10,1"
DISPLEJ

VÝKONNÝ
DVOUPÁSMOVÝ

WIFI ROUTER

3 690,-

Power bank 
GoGEN 2600 mAh
speciální edice černá/bílá
• LED indikátor stavu akumulátoru

Mobilní telefon
Acer Liquid Z530
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Bluetooth, Wi-Fi
• kapacita akumulátoru 2420 mAh
• Android 5.1 Lollipop

2600
mAh

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Mobilní telefon 
Huawei P9
• procesor Octa-Core (2,5 + 1,8 GHz)
• 32 GB vnitřní paměť
• 3 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Bluetooth, Wi-Fi
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

Mobilní telefon 
Apple iPhone SE
• Retina displej s rozlišením 1136 x 640
• fotoaparát iSight s True Tone bleskem 
• nahrávání 4K videa
• snímač otisků prstů Touch ID
• 4G LTE1 a Wi‐Fi 802.11a/b/g/n/ac
• iOS 9 a iCloud
iPhone SE 64GB - cena 16 190,-

12 Mpx
FOTOAPARÁT

BAREVNÉ PROVEDENÍ

6 990,-
BAREVNÉ PROVEDENÍ BAREVNÉ

PROVEDENÍ

Mobilní telefon 
LG X Screen
• procesor Quad-Core (1,2 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Bluetooth, Wi-Fi
• kapacita akumulátoru 2300 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

4,9"
IPS DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

    6 990 ,-

Mobilní telefon 
Samsung Galaxy A3 2016
• procesor Quad-Core (1,5 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 1,5 GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2300 mAh
• Android 5.1 Lollipop

5"
IPS  DISPLEJ

8 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

4jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

5,2"
IPS  DISPLEJ

DUAL 12 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

4"
DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

4,7"
SUPER AMOLED

DISPLEJ

microUSB
kabel

SAMSMA310FZWAETL

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

PRO MOBILY
A MALOU ELEKTRONIKU

199,-

12 990,-

14 990,-

Energie
pro mistry

16/64 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ
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DAB radiopřijímač GoGEN DAB 502
• digitální DAB+/DAB/FM tuner
• 20 předvoleb
• LCD displej
• výstup pro sluchátka
• výkon 1,5 W 

3 999,-

1 399,-

1 699,-

AV
VSTUP

DAB radiopřijímač GoGEN DAB 1471 BT
• digitální DAB+/DAB/FM tuner
• Bluetooth® pro připojení chytrých zařízení
• 40 předvoleb
• LCD displej
• výkon 2,5W
• vestavěná baterie 

1 199,-

25–75 cm
DÉLKA

80 W
VÝKON

699,-

MIMOŘÁDNĚ RYCHLÉ 
VYHLEDÁVÁNÍ DRUŽIC

Teleskopická sel�e tyč
GoGEN 5 s Bluetooth® spouští
• držáky pro mobil, kompaktní fotoaparát

a akční kameru
• protiskluzná rukojeť
• stativový stojan

Reproduktory Logitech Z333
• kon�gurace 2.1
• pro skvělý hudební zážitek u PC

a dokonalý herní prožitek
• připojení konektorem Jack 3,5 mm nebo RCA

Navigace Navitel E500
• 13cm dotykový displej
• mapy celé Evropy + Rusko, Ukrajina,

Bělorusko (47 zemí)
• vlastní operační systém s extrémně rychlým

vyhledáváním – kompletně v češtině
• dotykové ovládání

2 490,-

LIFETIME
 - doživotní aktualizace map

ZDARMA 

USB VSTUP
- USB vstup s možností

nabíjení připojených zařízení
Přenosný reproduktor 
JBL Charge2+
• výstupní výkon 15 W
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth® 
• připojení až 3 zařízení pro střídání hudby
• příjem telefonních hovorů
• provedení odolné vůči postříkaní vodou
• výkonná baterie s výdrží až 12 hodin

EXTRA PEVNÁ 
HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE

EXTERNÍ OVLADAČ HLASITOSTI 
S KONEKTOREM PRO SLUCHÁTKA
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NOVINKY EURONICS

11 999,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

Elektrický pečicí hrnec 
ETA Pečenka MAX 0133 90010
• retro šňůra
• mřížka na grilování
• jehla na špíz

22 990,-3 599,-

6 999,-

Mobilní klimatizace
Electrolux EXP12HN1W6
• režim nastavení: auto, chlazení,

sušení, větrání, topení
• funkce odvlhčování
• en. třída chlazení/topení A/A+
• funkce automatického vypnutí

Odšťavňovač ETA
Vital Press 1032 90000
• pomalé odšťavování

se zachováním vitamínů
• zpětný chod
• velmi tichý provoz

Espresso DeLonghi 
ECAM 350.55 B
• mléčné nápoje stisknutím 
  1 tlačítka
• nový ovládací panel
• velký zásobník na kávu

1 690,-
Ruční šlehač 
Braun HM 3135 WH MultiMix 3
• silný motor 500 W s přímým pohonem
• mixovací noha v základní výbavě
• sekáček potravin

5 999,-

700 W
PŘÍKON

500 W
PŘÍKON

A
EN. TŘÍDA

 Maximální výkon chlazení
12 000 (BTU/h)

Vysavač Electrolux
ZUSGREEN58
UltraSilencer ZEN
• hubice AeroPro Parketto Pro
• akční rádius 12m

DAB radiopřijímač GoGEN DAB 502
• digitální DAB+/DAB/FM tuner
• 20 předvoleb
• LCD displej
• výstup pro sluchátka
• výkon 1,5 W 

3 999,-

1 399,-

1 699,-

AV
VSTUP

DAB radiopřijímač GoGEN DAB 1471 BT
• digitální DAB+/DAB/FM tuner
• Bluetooth® pro připojení chytrých zařízení
• 40 předvoleb
• LCD displej
• výkon 2,5W
• vestavěná baterie 

1 199,-

25–75 cm
DÉLKA

80 W
VÝKON

699,-

MIMOŘÁDNĚ RYCHLÉ 
VYHLEDÁVÁNÍ DRUŽIC

Teleskopická sel�e tyč
GoGEN 5 s Bluetooth® spouští
• držáky pro mobil, kompaktní fotoaparát

a akční kameru
• protiskluzná rukojeť
• stativový stojan

Reproduktory Logitech Z333
• kon�gurace 2.1
• pro skvělý hudební zážitek u PC

a dokonalý herní prožitek
• připojení konektorem Jack 3,5 mm nebo RCA

Navigace Navitel E500
• 13cm dotykový displej
• mapy celé Evropy + Rusko, Ukrajina,

Bělorusko (47 zemí)
• vlastní operační systém s extrémně rychlým

vyhledáváním – kompletně v češtině
• dotykové ovládání

2 490,-

LIFETIME
 - doživotní aktualizace map

ZDARMA 

USB VSTUP
- USB vstup s možností

nabíjení připojených zařízení
Přenosný reproduktor 
JBL Charge2+
• výstupní výkon 15 W
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth® 
• připojení až 3 zařízení pro střídání hudby
• příjem telefonních hovorů
• provedení odolné vůči postříkaní vodou
• výkonná baterie s výdrží až 12 hodin

EXTRA PEVNÁ 
HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE

EXTERNÍ OVLADAČ HLASITOSTI 
S KONEKTOREM PRO SLUCHÁTKA
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9 990,-

ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ
- integrované v kno�íku

PARNÍ FUNKCE PLUSSTEAM
- trouba využívá trochu páry, která zajistí

zdravé vaření a křupavější kůrku i chutnou
texturu u vašeho domácího pečiva

Indukční sporák 
AEG COMPETENCE 47036IU-MN 
• objem 74 l
• gril, horký vzduch
• 7 programů
• displej, osvětlení
• V x Š x H: 85 x 59,6 x 60 cm

Indukční varná deska 
Electrolux EHI6340FOK 
• 4 varné zóny
• dotykové ovládání
• zkosený okraj
• signalizace zbytkového tepla
• funkce POWER = rychlé ohřátí
• dětská pojistka 

17 890,-

Kombinovaný sporák 
 Amica SHM 576TAA X 
• multifunkční trouba
• objem trouby 65 l
• pojistka plynových hořáků
• displej, programátor
• 2 samostatné stabilní litinové rošty
• V x Š x H: 85 x 50 x 60 cm

8 690,-

Multifunkční vestavná trouba 
Electrolux EOB3454AOX 
• objem 74 l
• LED displej
• zamačkávací tlačítka
• tlumené dovírání dvířek
• dvojokruhový gril 

10 490,-

TELESKOPICKÝ
VÝSUV PLECHŮ

NEREZ/OCEL
PROVEDENÍ

A
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

A
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

A
EN. TŘÍDA
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3 690,-

NOVINKY EURONICS

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

21 990,-

A+++
EN. TŘÍDA

A+++
EN. TŘÍDA

10 990,-

Mikrovlnná trouba s grilem 
Candy CMG 22 DVG
• mikrovlnný výkon/výkon grilu: 800/1000 W
• 3D distribuce mikrovln
• průměr otočného talíře 24,5 cm
• elektronické – tlačítkové ovládádní
• LED displej
• 5 úrovní výkonu
• 8 automatických programů vaření
• funkce rozmrazování dle váhy a času
• úprava pro snadné čištění Easy clean

Pračka 
Electrolux EWS1266CI
• LCD displej
• odložený start
• množstevní automatika
• V x Š x H: 85 x 59,5 x 37,7 cm

Pračka 
Whirlpool TDLR 60210
• odložený start
• dětská pojistka
• přehledný LED displej
• V x Š x H: 90 x 40 x 60 cm

Pračka se sušičkou 
AEG Lavamat L87695NWD
• 15 programů
• odložený start
• LCD displej
• V x Š x H: 85 x 60 x 60,5 cm

22 l
VNITŘNÍ OBJEM

9 490,-

INTELIGENTNÍ SENZOROVÁ 
TECHNOLOGIE 6. SMYSL
- prací cyklus přizpůsobí velikosti 

a druhu náplně. 6. smysl™ ušetří 
až 50 % energie, vody a času 
a zároveň doporučuje správné
dávkování pracích prostředků.

A+++
EN. TŘÍDA

1600
OTÁČEK/MIN

9/6 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

1200
OTÁČEK/MIN

6 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

1200
OTÁČEK/MIN

6 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

SLIM
- hloubka jen 37,7 cm!

9 990,-

ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ
- integrované v kno�íku

PARNÍ FUNKCE PLUSSTEAM
- trouba využívá trochu páry, která zajistí

zdravé vaření a křupavější kůrku i chutnou
texturu u vašeho domácího pečiva

Indukční sporák 
AEG COMPETENCE 47036IU-MN 
• objem 74 l
• gril, horký vzduch
• 7 programů
• displej, osvětlení
• V x Š x H: 85 x 59,6 x 60 cm

Indukční varná deska 
Electrolux EHI6340FOK 
• 4 varné zóny
• dotykové ovládání
• zkosený okraj
• signalizace zbytkového tepla
• funkce POWER = rychlé ohřátí
• dětská pojistka 

17 890,-

Kombinovaný sporák 
 Amica SHM 576TAA X 
• multifunkční trouba
• objem trouby 65 l
• pojistka plynových hořáků
• displej, programátor
• 2 samostatné stabilní litinové rošty
• V x Š x H: 85 x 50 x 60 cm

8 690,-

Multifunkční vestavná trouba 
Electrolux EOB3454AOX 
• objem 74 l
• LED displej
• zamačkávací tlačítka
• tlumené dovírání dvířek
• dvojokruhový gril 

10 490,-

TELESKOPICKÝ
VÝSUV PLECHŮ

NEREZ/OCEL
PROVEDENÍ

A
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

A
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

A
EN. TŘÍDA
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Krůček od vinných sklepů
do prodejny v Kyjově

Ahoj Mariane, jsi vedoucím prodejny v Kyjově od 
jejího založení v roce 2012, předtím jsi působil 
jako ředitel bratrových elektro prodejen. Jaké 
byly tvé začátky v Euronics?

Zdravím všechny! Mé začátky v Euronics byly opravdu velmi 
zajímavé, ještě dnes si na to dotyčné osoby vzpomenou 
a smějeme se tomu. Já jsem se vrátil ze Zlína, kde jsem 
pracoval v Centro Zlín v tehdejším Carrefouru jako vedoucí 
elektra. Na bratrovu žádost a naléhání jsem se vrátil  
do rodinné firmy. Jak jsem byl zvyklý mít hodně lidí pod sebou 
a o všem rozhodovat, tak jsem při seznámení podmínek  
a lidí od Euronics řekl, že v Euronics být nechci a že si byznys 
budu dělat sám podle sebe. Prý jsem je dost ostře vyhodil. 
Ale po detailním seznámení se všemi skutečnostmi, jsem 

Na letní prohlídku naší prodejny jsme se nemohli vydat nikam jinam, než na jižní Moravu, 
konkrétně do Kyjova. V tomto malebném slováckém kraji najdete již 2 naše prodejny – 
jednu na Masarykově náměstí a druhou v poměrně novém Vendo Parku. Zde je od jejího 
založení vedoucím prodejny Euronics usměvavý a srdečný Marian Hromek. 

zjistil, že není lepší volba než být v síti Euronics. A to platí 
dodnes. Chlapce jsem si zpět zavolal, omluvil jsem se, že jsem 
se unáhlil a bylo. Dodnes se tomu smějeme.

Jsi ostříleným vedoucím prodejny, ale prozraď 
něco o svém prodejním týmu. Sedli jste si hned 
od začátku nebo se tým formoval postupně?
 
Jak jen to říci. Od začátku jsem si se všemi nesedl. Hlavně  
se mnou měli problém ti, kteří byli zavedení na staré pořádky, 
vše nové pro ně bylo špatné a nechtěli pokročit dopředu.  
S takovými lidmi jsme se většinou brzy rozloučili. Dodnes  
ale spolupracuji s člověkem, se kterým jsme se hned  
na začátku dobře pochopili a je oporou týmu.
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Jaká taktika se ti v pozici
nadřízeného osvědčila? 

Vždy jít vlastním příkladem a být férový a spravedlivý. 
Mám tu výhodu, že jsem začínal jako poslední z posledních  
a vše si prošel takzvaně od píky. Má zásada je - nad nikým  
se nepovyšuj - před nikým se neponižuj.

Co by o tobě řekli tví podřízení? 
To se musíte zeptat jich. Asi jak kdy. Myslím, že mají respekt, 
ale respektujeme se navzájem.

Nedá se pořád jen pracovat, ale je důležité
i odpočívat. Co je pro tebe takovou 
relaxační aktivitou?

Za mě je nejlepší relax sport, romantika s ženou při vínku  
a nebo wellness.

Blíží se léto a prázdniny. Najdeš si vůbec čas 
i na sebe a svou rodinu a plánujete dovolenou? 

Samozřejmě, rodina je nejdůležitější a základ toho, proč vše 
děláme. Snažím se být s rodinou pokud možno co nejvíce, 
ale není to vždy jednoduché. Jsou měsíce, kdy se vidíme jen 
ráno, ale není jich tolik a je to v našem oboru u všech kolegů 
a kolegyň stejné. Dovolenou máme letos naplánovanou 
jen u nás v Česku a na Moravě. Hotely s wellnessem  
v Karlovicích (Horal) a rodinné farmy se zvířátky na Šumavě. 
Zahraničí letos vynecháváme, protože není bezpečno tam, 
kde bychom chtěli jet.

V našem čísle se věnujeme chalupaření 
a piknikům. Je ti tohle téma blízké? 

Pikniky mám rád, ale protože neumím vařit, tak jsem piknikový 
typ pouze v nachystání alkoholu k jídlu a konzumaci. To mi 
jde myslím velmi dobře. Moje žena vaří skvěle, stejně jako 
moje maminka, a grilování také zvládá výborně.

Co podle tebe nesmí 
chybět na pořádné zahradní party? 

Na pořádné zahradní párty nesmí chybět pořádný gril, 
naložené skvělé maso, grilovaná zelenina, výborné moravské 
víno, vychlazené pivko a spousta kamarádů a kamarádek.
Hitem dle mého letos bude kontaktní gril od značky Tefal, 
který rozpozná dle nastavení jaké je grilováno maso a podle 
toho jej udělá (dle zákazníků, kteří pro něj posílají i své 
známé, je to fantastická věc). Letos si jej pořizuji taky domů,  
protože jsem na vaření i grilování barbar (a prý to s ním zvládnu  
i já). Určitě také nesmí chybět přenosné repro na pořádnou 
muziku a pro mladé také selfie tyče.

Pocházíš z malebného slováckého kraje, trávíš 
tedy nejraději svůj volný čas zde nebo vyrážíte 
do zahraničí? 

Morava je krásná zem, posázená vinohradem. Ano, náš kraj 
je krásný a nic nám tu nechybí. Máme kousek do vinných 
sklípků, kde koštujeme dobré vínko a obzvláště tento ročník 
bude vynikající.

Jméno:    Marian Hromek
Věk:  26 let (už několik let :) )
Znamení:  střelec
Oblíbený film:  Rocky, Samotáři, Pelíšky, Světáci, Nedotknutelní
Nejoblíbenější jídlo:  Patenty, vepřové žebra, steaky, kvalitní masový vývar
Introvert nebo extrovert:  Prý jsem extrovert, i když se cítím jako introvert
Pro tebe nejkrásnější, nejzajímavější destinace nebo místo, které jsi navštívil: Těžko říct,  
už jsem byl skoro na všech světadílech, ale krásně je všude, kde jsou fajn lidi. Ale zážitkem, který 
asi nepřekoná ani nádherná příroda v Keni nebo na Filipínách je návštěva New Yorku – a místo, 
kde spadly mrakodrapy dvojčat. To mi šel mráz po zádech, jak se to mohlo stát… A fascinující 
pulsující město, které stále žije.
Letní nebo zimní sporty (konkrétně):  Mám rád všechny sporty. Když jsem byl mladší, sportoval 
jsem i 6 krát týdně a to i dvoufázově za den. Dnes nechápu, jak jsem to zvládal. Aktuálně se  
v týdnu věnuji dvěma sportům a musím velmi regenerovat. Takže: squash, badminton, tenis, 
kolo, fotbal, ping pong.
Oblíbená činnost na dobití energie: Procházka s manželkou, dětmi a psem Amy v lese  
a pozorování všeho krásného, co příroda přináší.
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Ptáte se našich elektrospecialistů

Tentokrát jsme se v naší poradně zaměřili zejména na otázky týkající se mixérů pro 
přípravu toliko populárních smoothies. V souvislosti s blížící se dovolenou se také 
věnujeme rozdílům mezi focení mobilem a kompaktním fotoaparátem i výběru 
moderních televizorů, abyste byli informovaní o všech technologiích, které nabízejí. 
A protože léto přináší i parné dny, poradíme vám s výběrem instalačně jednoduchých 
klimatizací, které osvěží vzduch v celé místnosti a přitom nevytváří téměř žádný hluk.

Jaký je rozdíl mezi smoothie makery 
a vysokootáčkovými stolními mixéry?

Rozdíl je v tom, že smoothie makery jsou 
spíše sportovní mixéry, které často kombinují 
mixér a přenosnou láhev v jednom. Můžete si  
v nich připravit ovocnou šťávu, mléčný koktejl  
a míchané alko či nealko nápoje. Vysokootáčkové 
stolní mixéry toho umí více. V podstatě se jedná 
o multifunkční pomocníky, kteří kromě mixování 
také drtí, sekají a umí připravovat zmrzlinu, 
pomazánky, ořechová másla, rostlinná mléka , 
včetně tolik oblíbených smoothies. Jedním 
z takových opravdu výkonných mixérů je 
například stolní mixér Vital Blend značky 
ETA, který díky nadstandardně vysokým 
otáčkám až 28 000 za minutu a vysokému 
výkonu 1600 W rozmixuje zcela dohladka  
i tak tvrdé suroviny, jako jsou červená řepa 
nebo arašídy během pár sekund. Vzhledem ke 
krátké době mixování se Vital Blend skvěle hodí pro přípravu 
syrové RAW stravy. Speciální šestiramenný nůž s nerezovým 
ostřím BlendeX se dokáže roztočit neuvěřitelnou rychlostí 
420 km/h. Proto lze s takto výkonnými mixéry připravit  
i zmrzlinu. Zmrzlé ovoce na zmrzlinu dokáží mixovat tak 
rychle, aby se nestihlo zahřát a zmrzlina se nestihla roztopit. 

Chystáme se na dovolenou a přemýšlíme, zda 
nepostačí vyfotit naše zážitky mobilem. Jaký je 
dnes rozdíl mezi snímky z mobilního telefonu 
a kompaktního fotoaparátu?

Nevíte, zda nebo kdy zvolit k focení mobil a kdy kompaktní 
fotoaparát? V čem se liší a co je dobré vědět? Přečtěte si pár 
tipů, které vám pomohou zvolit si vždy ten nejlepší způsob 
k uchování vašich vzpomínek. Rozdíl je například v kvalitě 

obrazu, která je vždy na prvním místě. Ať už jde o rozlišení, 
barvy nebo kontrast, fotoaparát vždy vítězí. Z mobilu 

nedostanete tak prokreslené a detailní fotografie, 
protože na to jejich rozlišení není přizpůsobené. 

Kompakty mají také větší čip, který vám zajistí 
menší digitální šum a větší hloubku ostrosti. 
Dalším důležitým kritériem je zachycení pohybu 
a akce. Ačkoliv je mobil ideální pro rychlé 

zachycení nějakých nečekaných situací, pohyb 
a akci vždy vyfotíte lépe s fotoaparátem. Oceníte 

to především při focení dětí, domácích mazlíčků 
či sportovních událostí. A co focení v noci a za 
šera? Mobily většinou disponují méně výkonným 

bleskem (pokud ho vůbec mají), takže pokud 
nemáte opravdu nadupaný smartphone schopný 
fotit v noci, zvolte raději fotoaparát. Ten můžete 
také dát na stativ, aby noční snímky byly ostré. Velmi 

důležitý je také kvalitní zoom. Kompaktní fotoaparáty 
vám nabídnou kromě digitálního také kvalitnější 

optický zoom a celkově podají větší výkony při přiblížení 
důležitých detailů. Kvalitní zoom rozšíří vaše fotografické 
možnosti. S kompaktními fotoaparáty také získáte 
kreativní režimy a filtry. Kromě kreativních filtrů umožní 
kompaktní fotoaparáty větší možnosti individuálního 
nastavení pro ještě lepší výsledek. Můžete si tak pohrát 
se svými snímky. Pokud chcete na dovolené pořídit fotky,  
na které nezapomenete, 
dejte svým vzpomínkám 
kvalitu, jakou si zaslouží. 
Neprokreslená a 
nesprávně exponovaná 
fotografie bez detailů 
není důstojnou památkou 
na nezapomenutelné 
chvíle, které jste prožili. 
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Jaký je rozdíl mezi LCD, LED, nebo OLED TV? 
A jaké výhody mi přinese SMART TV?

Zkratky LCD, LED, nebo OLED představují typy displejů 

televizorů, které se mezi sebou liší technologií výroby 

a způsobem podsvícení obrazovky. U LCD TV se pro 

podsvícení používalo trubicové katodové světlo, ale tento 

typ panelů se již u televizorů nepoužívá. LED televize 

jsou v podstatě LCD televize, liší se pouze ve způsobu 

podsvícení, s nímž pak také souvisí spotřeba energie. LED 

televize pro podsvícení používají LED diody, které mají 

výrazně nižší spotřebu, velmi jasný a ostrý obraz (kontrast), 

menší tloušťku a široké spektrum zobrazovaných barev, 

díky kterým může být sledování autentickým zážitkem. 

Vylepšenými LED panely o nanokrystalové technologie 

jsou pak označovány například jako Triluminos, SUHD, 

SUPERUHD s vysokou propustností světla a speciálními 

LED diodami pro ještě dokonalejší nebo spíše ucelenější 

obraz způsobený větším množstvím barev a lepším jasem. 

Zajímají-li vás OLED televize, pak se připravte na poněkud 

vyšší cenu. Avšak připlatíte si za vynikající podívanou. 

Zakřivený displej vás vtáhne do děje a můžete očekávat 

i rychlejší reakce na změny obrazu. Navíc OLED využívá 

miniaturní organické diody, které po zavedení elektrického 

proudu vyzařují světlo, jež způsobuje lepší jas, barvu  

i kontrast a přitom šetří energii. Pokud si vybíráte chytrou 

televizi, tak se rozhodně můžete těšit na lepší přizpůsobení 

vašim potřebám, interakci a také zábavnější ovládání. 

Navíc získáte připojení k internetu ve velkém obraze. 

SMART TV umožňuje používání různých webových služeb 

a internetových aplikací, jako je například internetový 

prohlížeč, YouTube, Facebook, HbbTV adt. Zároveň tyto 

televizory mají dokonalejší a intuitivnější uživatelské 

rozhraní. 

Rádi bychom si na léto pořídili klimatizaci, ale 
obáváme se, že bychom přitom museli bourat. 
Existuje klimatizace, kterou bychom zapojili 
jednoduše a bez bourání?

Přestože horko k létu patří, všichni v tropických dnech 

uvítáme ochlazení. Nejlépe nás ochladí klimatizace. Pod 

pojmem klimatizace si však nemusíte hned představit 

bourání, složité zabudovávání a podobně. Stačí  

si pořídit mobilní klimatizaci, se kterou si můžete užívat 

chladivý vzduch všude. V domě, bytě, na chalupě  

a kdekoliv se nacházíte. Její hlavní přednost spočívá hlavně  

v jednoduchosti instalace. Mobilní klimatizace totiž 

nevyžadují složité instalace. Pokud si pořídíte mobilní 

klimatizaci, nebudete muset ve svém domě nic bourat 

ani zabudovávat. Klimatizaci zapojíte do elektřiny  

a díky kolečkám ji také snadněji přesunete. Pokud akutně 

potřebujete zchladit teplotu v místnosti, tak se vám  

to poměrně rychle podaří. Některé mobilní klimatizace 

navíc představují celý komplex činností a to jak chlazení, tak  

i odvlhčování, případně vlhčení a úpravu vzduchu v dané 

zóně. Například klimatizace Electrolux EXP12HN1WI může 

díky nové technologii ochlazovat váš domov mnohem 

efektivněji a tišeji. Zařazení do energetických tříd, 

které jsou pro chlazení A, u topení A+ vám zajistí malou 

spotřebu energie, což současně napomáhá udržovat 

nízkou hlučnost. Ta činí pouhých 64 dB, takže se nemusíte 

bát, že klimatizace naruší váš spánek, pokud ji umístíte 

například do ložnice.
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Křížovka o 3 cestovní fény
ETA Rosalia v hodnotě 349 Kč
Vyluštěte správně tajenku jarního čísla Inspirace a vyhrajte jeden ze tří fénů Eta Rosalia. Oceníte praktický tvar a design, 
výhodou je ergonomicky tvarovaná a sklápěcí rukojeť, díky níž je velmi skladný. Závěsné poutko umožní, aby byl fén vždy  
po ruce a ihned připraven k použití. Jeho příkon je 1200 W, pomocí přepínače jej navíc přizpůsobíte aktuálnímu napětí  
(120 – 230 V), takže jej využijete i v zámoří. 

Znění tajenky zasílejte do neděle 7. srpna 2016 na e-mail: inspirace@euronics.cz nebo poštou na adresu: Euronics ČR, a. s., časopis Inspirace, Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. 
Do předmětu zprávy nebo na poštovní obálku uveďte předmět „Křížovka léto 2016“. Uveďte prosím Vaše jméno, adresu, e-mailový a telefonní kontakt. V případě výhry 
a správného znění tajenky vás budeme o výhře informovat. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu Inspirace. Výherci z minulého čísla 1/2016, jejíž tajenka zněla „PROBUĎ V SOBĚ 
CHLAPA“, jsou tito: Jiří Ševeček, Brušperk; Pavla Janíčková, Valašské Meziříčí; David Novosad, Kelč. Těmto výhercům pošleme jeden ze tří  přenosných bezdrátových reproduktorů GoGEN  
v hodnotě 299 Kč. Upřímně gratulujeme. Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.
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Splnili jsme, co jsme vám na očích viděli

Protože 29. únor je jen jednou za čtyři roky, vyhlásili 
jsme celý týden: Týdnem splněných přání. Třem našim 
zákazníkům jsme jejich přání splnili. Paní Jana Vlková nám 
napsala, že má dvě malé dcerky, které s ní velice rády vaří  
a pečou. K usnadnění práce jim ale chyběl pořádný 
robot. Ten od nás dostaly spolu s drobnými pomůckami  
do kuchyně a pečení jde jedna báseň. 
O druhé přání si napsal jeden z tatínků předčasně narozeného 
dítěte. Nechtěl ale nic pro sebe, nýbrž elektro vybavení 
do nově budovaného pokoje pro maminky předčasně 
narozených dětí v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

Třetí přání jsme splnili dětem z Dětského domova Zlín – 
Lazy, kterým se rozbily 2 DVD přehrávače. Naše hvězdičky 
ale dětem přinesly také odšťavňovač s plným košem ovoce 
a ponorný mixér. Děti nám totiž pravidelně pomáhají  
na květnové akci: Pečeme pro UNICEF, a tak se budeme těšit, 
na jejich nové dobroty.

Jarní otevírání 4 nových prodejen Euronics

Přinášíme krátké ohlédnutí za akcemi, které jsme letos  
na jaře stihli. Zejména měsíce březen a duben byly bohaté 
na zrod nových prodejen. Hned 17. března se otevření 
dočkala úplně nová prodejna Euronics v Domažlicích  
na Husově třídě. Ta přivítala první zákazníky na své ploše 
200 m2 a k tomu navíc disponuje 70 m2 velikým skladem. 
7. dubna jsme otevřeli nově zrekonstruovanou prodejnu  
v Rosicích na Palackého náměstí, jejíž nákupní plocha  
se navíc rozrostla z původních 130 m2 na nynějších 160 m2. 
Další dvě prodejny byly otevřeny současně 14. dubna. Jedna 
v Pardubickém kraji v Králíkách na Velkém náměstí a druhá 
na Moravě v Uherském Hradišti na Nádražní ulici. Všechny 
tyto tři prodejny byly otevřeny po plánované rekonstrukci, 
aby nabízely svým zákazníkům co nejpřehlednější  
a nejpohodlnější nákupy v moderním designu.

Shop roku – díky vám jsme se opět umístili

Letos v březnu vyhlašovala Heureka již posedmé 
nejkvalitnější, nejpopulárnější a nejzajímavější e-shopy 
českého internetu za uplynulý rok – ShopRoku 2015. 
Stejně jako v předchozích letech o nich opět rozhodovala 
nejen odborná porota, ale i reální zákazníci.
Hvězdy se usmály také na nás a i díky vám jsme si i letos 
odnesli ocenění – a hned dvě. 2. místo v kategorii cena 
kvality: bílé zboží a 3. místo v kategorii cena kvality: elektro.
Všem, kteří pro nás hlasovali, moc děkujeme a slibujeme, 
že budeme dělat i nadále vše proto, abyste u nás byli 
spokojení.
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Paráda! Nová telka
je doma, fotbal může začít.

: #§!? Kurňajs. Kam jsem dal
 tu účtenku? Hlava děravá.

Vy mi to nebudete věřit, ale než jsem 
stihl přijet domů, ztratil jsem účtenku.

To není problém. Dohledáme
to, nemějte strach, pane!

Když se zaregistrujete na euronics.cz/registrace
tak se těmto problémům s papírovou 

účtenkou nadobro vyhnete.

Všechny Vaše dokončené objednávky najdete 
přehledně na jednom místě ve vaší klientské zóně.

Papírové účtenky už nebudete potřebovat.

Navíc si fakturu můžete stáhnout
a vytisknout, až ji budete potřebovat.

Například při reklamaci zboží.

Tak to je skvělé. Tohle je přesně služba pro mě.
Víte, jsem totiž dost roztržitý a zapomínám. 

www.euronics.cz

V Euronics si dokážou
poradit se vším.

I s mojí děravou hlavou.

Perfektní! Moc Vám děkuji 
za pomoc a za radu. 

3KW
RC



Pro uplatnění slevy zadejte kód v 1. kroku objednávky do kolonky „uplatnit slevový kód“.
Sleva bude automaticky odečtena. Slevy nelze kombinovat. Platnost slevy je od 1. 6. do 31. 8. 2016.

SLEVA
100 Kč

při nákupu
nad 1000 Kč

slevový kód:

KASALETO

100,-
SLEVOVÝ KÓD: EURONICSLETO

SLEVA

při nákupu nad 1 000,-

Slevový kupon lze uplatnit na www.euronics.cz při nákupu nad 1 000 Kč.
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami a platí od 1. 6. do 31. 8. 2016.

Pro uplatnění slevy zadejte kód v 1. kroku online objednávky do kolonky pro slevový
kód. Sleva se vám automaticky odečte po kliknutí na tlačítko „uplatnit slevu“.


