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EDITORIAL

Milí čtenáři,

ráda bych vás pozdravila z první strany nového čísla našeho 
časopisu, tentokrát vonícího létem a cestováním. 

Jako šéfka marketingové komunikace značky Euronics nebudu 
výjimečně v úvodníku popisovat, co vás v tomto čísle čeká, ale 
raději se s vámi podělím o to, proč a jak takový časopis pro vás 
připravujeme.

Pro Euronics pracuji už více než 20 let. Za tu dobu se v obchodním 
světě změnilo mnohé. Co se ale nezměnilo – a v Euronics ani 
nezmění – je to, že vše, co děláme, děláme tak, abychom 
zajistili vám, našim zákazníkům, co nejlepší zážitky. A to jak při 
nakupování, tak při užívání produktů, které si u nás pořídíte. 
Prodejny i prostředí našeho internetového obchodu měníme  
a upravujeme tak, abyste vždy měli na výběr z toho nejlepšího, co 
výrobci elektroniky a domácích spotřebičů nabízí. Náš dokonale 
vyškolený personál vám pak samozřejmě dokáže pomoci  
s výběrem toho nejlepšího právě pro vás. 

A takovým drobným poradcem, jak pro výběr zboží, tak pro tipy 
k jeho využití je také tento časopis, který právě čtete. V každém 
z čísel věnujeme pozornost jedné z našich kategorií – tentokrát 
to budou fotoaparáty. 

Vždy se snažíme popsat jakéhosi průvodce výběrem,  
abychom převedli technické termíny do běžné uživatelské řeči  
a vám pomohli lépe se v nabídce zorientovat. Výrobky  
pro vás také osobně testujeme a poznatky poté zahrnujeme  
do praktických recenzí. Nikdy nesmí chybět ani novinky ze světa 
elektroniky a našich prodejen. 

Příprava časopisu Inspirace je jedna z nejoblíbenějších částí  
mé práce, především díky perfektně spolupracujícímu týmu lidí. 
Při zpracování jeho obsahu pečlivě čteme vaše názory, dotazy  
a zkušenosti s výrobky a poté je přenášíme na stránky časopisu. 
Proto budeme rádi, když nám dáte vědět, co se vám v našem 
časopise líbí a jaké informace byste uvítali v dalších číslech.
Přeji krásně prožité léto 

Za redakci
Lenka Mastešová
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Pište nám, odměníme vás!

Tato strana již tradičně patří vašim dopisům a vzkazům. Tentokrát jsme vybrali dva, které nás 
nejvíce zaujaly a opravdu potěšily. Oběma čtenářům za ně děkujeme a jako dárek posíláme 
rychlovarnou konvici Electrolux EEWA3240.
Za milé vzkazy a zpětné vazby děkujeme i ostatním. Je radost číst, jak vám Inspirace pomáhá  
a dodává nápady, ale také rádi slyšíme, o jakém tématu byste se rádi dočetli v dalších číslech.  
Jste pro nás motivací a velmi si toho vážíme.

Pan Václav nám napsal vzkaz o tom, jak jsme jej inspirovali 
k nákupu dárku pro ženu. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci 
a určitě se budeme snažit s recepty včetně tipů na produkty 
pokračovat.

Dobrý den, musím Vás pochválit za nápad zveřejnit kuchařské 
recepty.  Moc se mi to hodilo. Přemýšlel jsem totiž, co koupit 
manželce k narozeninám. Věděl jsem, že by si přála něco  
na výrobu zdravých dobrot. Prohlížel jsem obchody, ale to 
je záplava všeho možného a já jako chlap - 
nekuchař se v tom nevyznám. Otevřel 
jsem Váš časopis a ejhle! Pestrá nabídka   
a zároveň recepty i s obrázkem na čem 
pochoutky vyrobit. Nezaváhal jsem ani 
minutu a koupil stolní mixér Eta Vital Blend 
Fit, který byl u receptů vyobrazený a trefil 
jsem do černého. Bylo to přesně to, co si 
manželka představovala.
Takže se přimlouvám za to, abyste 
ve zveřejňování receptů pokračovali  
a zároveň k nim přidávali informaci, jaký 
stroj k výrobě pokrmu použít. Nejlépe  
i s obrázkem.

Václav Herel, Kolín

Od paní Pavly, která se zapojila také do řešení křížovky, 
jsme dostali pochvalu na naši prodejnu. Jsme rádi, že Vám 
můžeme pomáhat a věříme, že k nám budete stále ráda 
chodit.

Díky Vaší „Inspiraci“ máme z prvé ruky informace, co a jak si 
výhodně pořídit. Vždyť Vaši prodejnu ve Valašském Meziříčí 
máme již několik let takříkajíc „za rohem“ a vězte, že u Vás již léta 
nakupujeme nejen my s manželem, ale i rodina našeho syna.

Děkujeme velice ochotným prodavačům, kteří, na rozdíl 
od jiných prodejen, jsou velice vstřícní k nám 

zákazníkům a opravdu se nám věnují.  
A za to patří veliké díky všem, kteří nám vždy  
a za každých okolností umí a předně mají 
zájem poradit.  
Vám všem přeji hodně osobních  
i profesních úspěchů a moc se těším  
na další luštění křížovek. 

Pavla Janíčková, Valašské Meziříčí

VZKAZY ČTENÁŘŮ

Chceme být pro vás stále novou Inspirací
Podělte se s námi o své dojmy, zážitky i přání. Dejte nám vědět, 
co se vám líbí, s čím jste spokojeni, ale i to, co byste udělali 
jinak a v čem bychom mohli být lepší. Euronics a jeho Inspirace 
vám totiž chtějí dávat víc!

Piště nám na
e-mail: inspirace@euronics.cz
facebook.com/EuronicsCR
adresu: Euronics ČR, a. s., časopis Inspirace, Prštné-Kútiky 637, 
760 01 Zlín

 Čtete Inspiraci rádi?
 Dověděli jste se u nás, co jste potřebovali?
 Pomohli jsme vám s výběrem nového elektra?

    Nebo vám v našem časopise něco chybí?
    Uvítali byste změnu, zpestření, novou rubriku?
    Chcete, abychom pro vás připravili „vaše“ téma?
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Multigrill De'Longhi CGH1012D v akci: 
ugrilováno snadno a rychle
Teplé počasí vybízí k posezení s přáteli a ke grilování. A i když nejste majiteli zahrádky či větší terasy, 
můžete si tyto aktivity dopřávat bez omezení. Stále oblíbenější jsou totiž elektrické grily, které 
jsou menší, skladnější a vhodné i pro použití v bytech, a to prakticky celoročně. S pomocí novinky  
od značky De'Longhi – exkluzivního multigrillu CGH1012D se můžete stát mistry moderní a zdravé 
přípravy grilovaných pochoutek takřka okamžitě. Značka: otestováno.

První dojem
Tento model od De'Longhi v elegantním nerezovém provedení 
nabízí grilování ve třech polohách. Tou první je kontaktní gril, 
který přiklopením horní desky umožňuje grilování z obou stran 
najednou a tím urychluje tepelnou úpravu surovin. Horní deska 
se automaticky přizpůsobí tloušťce pokrmu, což je vhodné 
zejména pro grilování hamburgerů a steaků. Druhou polohou 
je trouba, kdy horní deska nepřiléhá tak těsně k pokrmu, jídlo 
nestláčí, ale naopak jej pomalu a stejnoměrně propéká. Ideální 
varianta např. pro sendviče či zeleninu s velkým obsahem vody. 
Poslední variantou je barbecue, kdy se desky zcela otevřou a vy 
můžete využívat každou zvlášť. Dostáváte tak dvojnásobnou 
plochu ke grilování a každý kousek si tak můžete ugrilovat přesně 
podle své chuti.

Gril disponuje deskami o rozměru 37x12 cm s vestavěným topným 
tělesem, přičemž umožňuje dvojí úpravu – žebrovanou, skvělou  
na maso, a hladký povrch například pro přípravu vajíček či 
palačinek.

Zapojení a ovládání 
Zapojení grilu a nastavení do požadované polohy je velmi 
jednoduché a nezabere více než několik sekund. Není přitom třeba 
nic montovat či rozebírat. Stejné je to také s výměnou grilovacích 
desek. Oceňujeme velký LCD displej, díky kterému máte vždy 
přehled o nastavené teplotě. Tu můžete během grilování regulovat  
v rozmezí 60-230 °C, a to dokonce pro každou grilovací desku 
zvlášť. Nám to na nejvyšší teplotu trvalo necelé 3 minuty.

Grilování s mobilní aplikací
Pokud si při grilování nejste 
úplně jisti, určitě doporučujeme 
vyzkoušet mobilní aplikaci 
De'Longhi MultiGrill. S ní se stanete 
pravým mistrem. Zvolíte druh 
pokrmu, následuje výběr způsobu 
přípravy, velikost, počet a úroveň 
propečení.  Ihned se dozvíte, jak 
nastavit gril, teplotu i kolik času vám 
tepelná úprava pokrmu zabere. 
Aplikací doporučený čas přípravy 
můžete snadno promítnout  
i na samotný gril, který se 
díky funkci časového spínače 
po uplynutí nastavené doby 
automaticky sám vypne. Zaujala 

nás také funkce Sear (zatáhnutí 
pokrmu), kterou si navolíte, pokud 
chcete maso ze začátku zprudka 
opéct a následně už grilovat  
na stabilní teplotu. V aplikaci 
najdete také velké množství 
kompletních receptů (ať už  
na základě chodu, ingrediencí 
či speciálních úprav) nebo také 
rychlou nápovědu ke grilu.

Podle aplikace jsme připravovali 
steaky, hamburgery, zeleninu  
i vajíčka a nespletla se ani  
v jednom. Vše bylo připraveno rychle  
a dle našich požadavků, nic se 
nepřipálilo a nic nebylo nedopečené. 
Pokud ale chcete mít grilování plně 
ve své režii, můžete si jej užít samozřejmě i bez aplikace.

Údržba a čištění
K velkým přednostem tohoto grilu patří i velmi jednoduchá 
údržba. Nepřilnavý povrch zaručuje, že se jídlo na deskách 
nepřipaluje a přebytečný tuk z jídla je odváděn do odkapávací 
misky, kterou pak stačí jen vytáhnout a umýt. Čištění desek 
zvládnete přiloženou stěrkou a otřením papírovým ubrouskem, 
nebo můžete obě desky z grilu vyjmout a umýt, a to dokonce  
i v myčce na nádobí. 

Výsledky celého testu najdete na
www.euronics.cz/multigrill-delonghi

KLADY
• vyjímatelné a omyvatelné desky 
 (1 žebrovaná a 1 hladká)
• velká grilovací plocha
• 3 polohy pro grilování
• rychlé nahřátí
• možnost přikoupit desky na vafle
ZÁPORY
• prostorová náročnost

NOVINKY
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GoPro Karma: více než dron
Ponořte se naplno do světa zážitků. Zachyťte jedinečné chvíle a prožijte je znovu, kdykoliv budete 
chtít. S GoPro Karma vám neunikne žádný detail, žádný okamžik neupadne v zapomnění a co víc, 
svět vám bude doslova ležet u nohou. Přesvědčte se!

Připraven k akci v každé situaci
Milujete dobrodružství a rádi ze svých výprav pořizujete videa? 
Chcete mít na svou adrenalinovou jízdu nezapomenutelnou 
vzpomínku? GoPro Karma je pro vás to pravé! Není to totiž jen 
kamera, není to jen dron, je to komplexní systém, který je přenosný 
a upevnitelný na jakékoliv GoPro příslušenství. 

Ze vzduchu, z ruky i přímo z těla – s GoPro Karma natočíte 
neuvěřitelně plynulé záběry v každé situaci. Jak to funguje? 
Jednoduše. Jen vyjmete stabilizátor z dronu a připnete jej ke gripu, 
nebo připevníte přímo k tělu. Postačí vám jedna kamera, jeden 
stabilizátor a cesta k nekonečnému množství záběrů je otevřená! 

Život jako na dlani
Pohled z ptačí perspektivy je vždy dechberoucí. Díky  
jednoduchému a intuitivnímu ovládání, kterému porozumí  
i úplný začátečník, si jej s Karmou užijete na maximum. Ovladač 
je vybaven dotykovým displejem, takže vám postačí stejná gesta,  
na jaká jste zvyklí u vašeho chytrého telefonu. Navíc vám  
v začátcích pomůže simulátor letu, který vysvětlí a naučí vše, co je 
potřeba. Systém Karma™ nabízí také funkci Auto Shot Paths, která 
přenechá většinu ovládání na robotovi a samozřejmě nechybí ani 
tlačítko návratu domů. 

Podělte se s přáteli
Z dalších chytrých technologií si určitě oblíbíte aplikaci Passenger 
App, která vám umožní sdílet vaše zážitky s přáteli. Ti mohou 
živě sledovat každý záběr, mohou dokonce ovládat kameru 
prostřednictvím svého telefonu nebo tabletu během letu. 
Jednoduše si užijí zážitek společně s vámi, aniž by se starali  
o samotné řízení dronu.

Natáčejte z ruky i přímo z těla
Ať už pro natáčení používáte jakýkoliv GoPro držák 
nebo máte kameru umístěnou na těle, díky 
stabilizátoru, který kameru dokonale uchytí 
v horizontální i vertikální poloze, budou 
vaše záběry vždy úžasně plynulé. Praktický 
grip do ruky je již součástí balení, stejně 
jako integrovaný popruh přes ramena,  
s jehož pomocí upevníte kameru na hrudník. 
Karma je neuvěřitelně flexibilní, lehce se přizpůsobí vašim 
potřebám, ať jste kdekoliv a hodláte podniknout cokoliv. 

Natočte si třeba svůj pěší výlet nebo hravé řádění vašich dětí doma 
na zahradě. S ovládáním kamery přímo na držáku vám neutečete 
žádný důležitý moment. Můžete rychle a pohodlně ovládat 
spoušť, měnit režimy natáčení i úhel stabilizátoru. Karma je zkrátka 
vrcholem GoPro!

Ideální na cesty
Celá výbava Karmy je přitom dokonale kompaktní. Tenké tělo 
a sklopné vrtule byly speciálně navrženy tak, aby se pohodlně 
vešly do jednoho pouzdra a nepřekážely vám v žádné činnosti. 
Dron, grip i ovladač, vše snadno složíte do batohu, který je rovněž 
součástí výbavy. 

Neptejte se, jestli si na své dobrodružství Karmu chcete vzít s sebou. 
Ptejte se „proč bych si ji nevzal?“

Dron GoPro Karma
• Maximální rychlost 15 m/s
• Maximální vzdálenost až 3 000 m
• Maximální letová výška 3 200 m
• Maximální doba letu 20 min
• Ovládání pomocí ovladače s dotykovým displejem
• Ovládání pomocí aplikace
• Rozsah pohybu stabilizátoru -90° až 0°
• V plné verzi včetně kamery Hero5
• Rozlišení kamery 4K (3840 x 2160)
• MicroSD karta
• Wi-Fi
• Bluetooth

NOVINKY
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Mobilní klimatizace Electrolux: 
to pravé letní osvěžení 
Jsou pro vás horké letní dny náročné? Trápíte se celý den ve vyhřáté kanceláři a pak se vrátíte domů, 
do bytu, ve kterém se za celý den vzduch ani nepohnul? S klimatizacemi Electrolux budete mít 
po starostech. Vnesou do vašeho okolí svěží vzduch, a navíc zbaví místnost přebytečné vlhkosti. 
Vyberte si z nabízených modelů pro sebe ten nejvhodnější. Tady jsou letošní novinky.

Elegantní kousek, inspirovaný květem růže
A začneme hned tím nejlepším. Hledáte do svého bytu či 
kanceláře klimatizaci, která bude zároveň originálním kouskem? 
Zaměřte svoji pozornost na Electrolux EXP09HSECI. Tato 
unikátní AirFlower klimatizace je doslova květinou 
mezi klimatizacemi. Zaujme vás netradičním 
válcovitým tvarem v odstínech bílé a šedé  
i kulatým vrškem, inspirovaným květem růže. 
Nové zpracování je však nejen designovým 
počinem, ale umožňuje také ještě lepší  
a rovnoměrnější proudění vzduchu. V samém 
středu má své odkládací místo dálkové 
ovládání, s jehož pomocí můžete regulovat 
teplotu a veškerá nastavení.

S výkonem 9000 BTU/h je ideální do místnosti 
o výměře 90 m3, kterou v létě příjemně 
vychladí a díky funkci vytápění i v zimě 
vyhřeje. K tomu přidejte režim sušení nebo 
větrání a svěží vzduch máte zaručen. Všechny 
funkce můžete navíc regulovat ve třech 
intenzitách. 

Klimatizační jednotka je velmi tichá, hlučnost 53 
dB patří mezi jedny z nejnižších. Co určitě uvítáte, je rychlá a 
jednoduchá instalace, která vám nebude trvat déle než 30 sekund. 
Nižší spotřebu energie zaručí energetická třída A+ a nechybí ani 
praktický LED displej. 

Věrni klasice přesto s vysokými nároky?
Pokud dáváte přednost ověřené klasice, pak pro vás máme 
pestrou nabídku modelů, které si sice zachovaly tradiční tvar, 
avšak svou výbavou se rozhodně zkrátka nedržely. Ať už si 
vyberete kterýkoliv z letošních modelů Electrolux EXP09CKEWI, 
EXP11CKEWI, EXP09HN1W6 nebo EXP12HN1W6, vždy se můžete 
spolehnout, že sázíte na kvalitu.

Všechny typy jsou vybaveny časovačem, fungujícím  
ve 24hodinovém cyklu, takže si můžete nastavit chlazení tak, 

abyste měli místnost připravenou ještě před vaším příchodem.  
S plnoautomatickým režimem a funkcí Follow me navíc 
klimatizace sama pohlídá teplotu, kterou jste navolili. 

Pro snadnou manipulaci jsou klimatizace vybaveny madlem 
 a hladkými kolečky, které zároveň chrání vaši podlahu. 
Hlučnost se pohybuje v rozmezí 63-64 dB a s výkonem 
9000-12000 BTU/h vychladí prostory o rozloze 90 až 120 

m3. V žebříčku výkonnosti si pak nejlépe stojí model 
EXP12HN1W6. 

S mobilní aplikací za vyšším komfortem
Každý ze zmíněných produktů disponuje dálkovým 
ovládáním, avšak klimatizace Electrolux EXP09HN1W6  
a EXP12HN1W6 navíc nabízí i vymoženost moderní doby  
a tou je ovládání přes váš mobilní telefon. Stačí jen dokoupit 
ovládací jednotku Electrolux CONTROLBOWWIFI, připojit 
ji doma k vašemu Wi-Fi routeru a do chytrého telefonu 
stáhnout aplikaci App Air Control. Jednoduše budete 
klimatizaci ovládat prostřednictvím svého telefonu, ať jste 
kdekoliv.

S klimatizací Electrolux 
vám zkrátka k dokonalému 
komfortu nebude už nic 
chybět. A léto může začít!

NOVINKY
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Samsung Galaxy S8+:
machr každým coulem
Již po osmé se nám představuje vlajková loď od společnosti Samsung a tentokrát nese označení 
Galaxy S8 a S8+. Nám se do rukou dostal model S8+, abychom vyzkoušeli, co všechno tato hračka 
umí. Také chcete vědět, co v sobě skrývá a jaké poznatky a zkušenosti jsme o něm posbírali? Tak 
tedy jdeme na věc – tady je Samsung Galaxy S8 a jeho testování v praxi.

Design a displej
Od prvního modelu Galaxy S až po Galaxy S7, se Samsung držel 
designu s minimálními změnami. Osmý model přišel ale úplně  
s něčím jiným a Samsung jej nazývá „Telefonem bez hranic“. Tento 
název nese z toho důvodu, že více než 80 % zabírá Super Amoled 
Infinity displej s rozlišením 2960 x 1440p s výbornou čitelností 
na přímém slunečním světle. Konstrukce telefonu je zhotovena 
z kovu a skla, úhlopříčka u modelu S8+ dorůstá do velikosti 6,2“ 
a musíme pochválit, že i přes takovou velikost se na telefonu 
překvapivě dobře pracuje jednou rukou. Napomáhají tomu 
zaoblené hrany a samozřejmě poměr stran displeje 18,5:9. 

Na přední straně nad displejem najdeme signalizační diodu, 
scanner oční duhovky, sluchátko, čidlo pro regulaci jasu a 8Mpx 
kameru pro selfie se světelností f/1,7. Hardwarové domovské 
tlačítko je nahrazeno softwarovou lištou na spodní straně displeje, 
tak jak ji známe např. z řady Google Pixel. 

Hardware a baterie
Výkon se posunul zase o něco dále a na samotném používání 
telefonu je to znát. Největší podíl na tom má nový 10nm procesor 
Exynos 8895 s 8 jádry, který doplňuje grafický čip Mali-G71. Tento 
čip by měl být oproti loňskému výkonnější až o 60 %. Výpočetní 
paměť je v případě S8+ 4 GB LPDDR4 a paměť pro ukládání dat 
se vyšplhala na 64 GB. Díky takovému výkonu jsme se nesetkali  
s žádnou překážkou, která by nás při užívání telefonu omezovala, 
a to ani při hraní těch nejnáročnějších her. Kromě výkonu nás 
mile překvapila také baterie, a to i přesto, že její kapacita nijak 
nenarostla oproti loňskému modelu. I při zátěžovém testu, kdy náš 
den zahrnoval spoustu pracovních hovorů, hledání na internetu, 
psaní desítek emailů a sms, se večer baterie pohybovala stále 
kolem 40 %. A to musíme uznat, je na telefon s takovým displejem 
opravdu dobrá hodnota.

Software
Největší novinkou je Bixby. Asistentka, která má konkurovat Siri 
z iPhonu. V našem případě ji ale ještě plně neoceníme, protože 
zatím neumí česky. Bixby se dá vyvolat kromě tlačítka na levé 
straně telefonu také posunutím plochy telefonu vlevo, kde vám 
ukáže např. nejnavštěvovanější webové stránky, nepřečtené 
emaily, často používané kontakty apod. 

S novým vzhledem telefonu přišlo i na změnu v prostředí 
systému, které se nyní jmenuje Samsung Experience. Na něm 
se nám zamlouvá jednoduchost a plynulost. Úvodní obrazovka 
už nenabízí v pravém spodním rohu ikonku pro vyvolání menu 

telefonu, nově ho vyvoláte pomocí přetažení prstu nahoru  
po displeji. Pokud jste ale zvyklí na původní řešení, můžete si ikonu 
Menu opět aktivovat přes nastavení telefonu. Změny se dočkal 
také základní balíček ikon, které si Samsung odjakživa upravoval 
po svém. Hodně se nám líbí integrovaná funkce „zobrazit info  
o volajícím“. 

Fotoaparát
Samotný fotoaparát se výrazných změn nedočkal. Nalezneme 
zde pouze drobné softwarové úpravy např. v podobě nálepek, 
které ovšem nejsou nijak důležité a ocení je hlavně vyznavači 
Snapchatu a podobných aplikací. Fotoaparát má rozlišení 12 
Mpx, světelnost f/1,7 a natáčí video v rozlišení 4K. Ovládání funkcí 
fotoaparátu je přehledné a velmi jednoduché. Za pochvalu 
rozhodně stojí jeho umístění na středu zadní části telefonu, díky 
čemuž si jej nezakryjete prstem. 
Příslušenství: 

Protože se jedná o vlajkovou loď, nabízí se také spousta 
příslušenství, které je možné k telefonu přikoupit. Z různých typů 
pouzder, bezdrátových nabíječek či hardwarové klávesnice nás 
nejvíce zaujala dokovací stanice Samsung DeX, pomocí které 
částečně nahradíte PC.

Samsung Galaxy S8+ je TOP mezi chytrými telefony. 
Chcete se o něm dovědět víc? 
Výsledky celého testu najdete na www.euronics.cz/samsung-s8

NOVINKY
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HURÁ
NA DOVOLENOU
HURÁ

NA DOVOLENOU

Cestou necestou 
se správnou výbavou
Je tady léto a s ním doba dovolených a výletů. Doba zážitků, pohody a dobré 
nálady. Ale znáte to, dříve, než člověk vyrazí k moři, na chatu, za dobrodružstvím, 
čeká ho balení a přípravy. Píšete si seznam věcí, které nesmíte zapomenout? 
Máme pro vás pár tipů, co by vám na něm rozhodně nemělo chybět.

Víte, že podle výsledků VŠCR* si Češi v minulých letech 
užili přes 12 mil. dovolených a podnikli více než 20 mil. 
výletů? Češi obecně patří mezi velké milovníky cestování, 
ať už jsou to zahraniční pobyty u moře, poznávací zájezdy 
nebo jednodenní rodinné výlety. Rádi podnikáme výpravy 
za novými zážitky, poznáváme krásy naší vlasti i kulturu 
jiných zemí. Cestování máme prostě v krvi. Vždyť máme 
mezi sebou tak věhlasné cestovatele jako byli Emil Holub či 
dvojice Zikmund a Hanzelka!

Vlastní auto nade vše
Vyrážíte na cesty nejraději autem? Je to praktické, pohodlné 
a zastavíte si, kde zrovna chcete vy, a ne řidič autobusu, 
že? Nejste sami, kdo dává přednost jízdě po vlastní ose. 
Jen za loňský rok zvolilo auto jako dopravní prostředek na 
dovolenou přes 9 mil. Čechů. Někteří vyrazili na dovolenou 
jednou, někteří víckrát, ale vždy autem. Jak se na takovou 
dovolenou náležitě připravit, aby vám nepukla hlava  
z neposedných dětí nebo jste neztráceli nervy při hledání 
trasy? Chce to pevné nervy, trpělivost, ale 
hlavně – správnou výbavu!

Kde začít
V první řadě připravte na cestu svého motorového mazlíčka. 
Namasírovat kola, vypucovat interiér, naleštit kapotu, hodit 
jej do gala – to všechno zvládnete doma levou zadní, zvlášť, 
pokud na to máte skvělé pomocníky. A nemyslíme tím vaše 
děti, manželku ani sousedy. Už jste slyšeli o nanokosmetice?
Tato převratná technologie 21. století vás nadchne již  
po prvním použití. Nanotechnologie patří k těm 
nejvyspělejším, není proto divu, že je skloňována v mnoha 
oblastech vědy a techniky. Pronikla již do všech oborů 
průmyslu i medicíny a nyní máte možnost vyzkoušet její 
zázračné účinky i vy.  V čem její kouzlo spočívá? Použitím 
přípravku ze setu nano autokosmetiky STILLGUARD vytvoříte 
na povrchu vašeho vozu ochranný filtr, který vykazuje 
neuvěřitelně odolné vlastnosti. Obsažené nanočástice 
lidským okem nespatříte, ale vaše auto či motorka 
jerozhodně ocení. Fungují jako neviditelný štít, takže 
vašeho miláčka perfektně 
ochrání před škrábanci a 
hloubkovým znečištěním. 

*Výběrové šetření cestovního ruchu realizované Českým statistickým úřadem

Navíc dokonale odpuzují vodu, 
mastnotu a jsou odolné vůči UV 
záření. Pokud si tedy bez auta 
nedokážete svou dovolenou 
představit, věnujte mu před 
jízdou trochu času a profesionální 
péči.

Česká NEJ
aneb je statisticky dokázáno, že

�	 nejvíce	Čechů	tráví	dovolenou	v	tuzemsku
�	 nejfrekventovanějšími	destinacemi	
	 jsou	Středočeský	a	Jihočeský	kraj
�	nejčastěji	na	cestách	spíme	v	hotelu
−	 nejběžnější	délka	pobytu	je	4-7	nocí
�	nejraději	si	dovolenou	
	 zajišťujeme	individuálně,
	 bez	cestovní	agentury	či	kanceláře
�	 nejoblíbenějším	dopravním	
	 prostředkem	na	dovolené	je	auto
�	 ženy	cestují	více	než	muži
‡	na	víkendové	výlety	nejraději	jezdíme	
	 do	Středočeského	a	Jihomoravského	kraje	
�	v	roce	2015	zamířil	největší	počet	Čechů	
	 na	Slovensko,	v	jiných	letech	je	naší	
	 srdcovkou	stále	Chorvatsko
€	 největší	podíl	zahraničních
	 turistů	u	nás	tvoří	Němci
�	 nejčastěji	k	nám	cizinci	míří	na	nákupy

TÉMA



Chystáme se na cestu 
Zvenku už je auto krásně naleštěné, ale co dál? Naložit 
autoatlasy, mapy, křížovky nebo karty pro zkrácení 
dlouhé chvíle? Zkuste to jinak. Místo panického listování 
v automapách vybavte své auto kvalitní navigací. Ušetříte 
si spoustu nervů i času. Nemusíte přemítat, jestli jet 
raději doprava nebo doleva, jestli odbočka, kterou jste 
právě minuli, už byla ta vaše a kam vlastně jedete, když 
jste netrefili správný sjezd z dálnice. S navigací se vám 
pojede jedna radost. Sice už to nebude takový adrenalin, 
to uznáváme, ale zato přijedete do cíle 
včas, bez zbytečného bloudění a desítek 
kilometrů najetých navíc. 

Aby vám nic neuniklo
Pokud vyrážíte na delší cestu, určitě se vám 
vyplatí vybavit své auto kvalitní autokamerou. Ne, že bychom 
chtěli přivolávat dopravní nehodu, ale právě v takových 
případech vám kamerový systém ušetří spoustu času  
a starostí s hledáním viníka. Záznam je v takových chvílích 
považován za podpůrný důkazní materiál a mnohdy na 
viníka ukáže doslova prstem. Jen pozor, záznam nesmíte 
nijak dále šířit či publikovat. A pokud nebudete kameru 
potřebovat pro takové nepříjemné situace, pořídíte si 
alespoň na památku parádní video ze svého putování. 

Kilometry sem, kilometry tam
Čeká vás několikahodinová jízda k moři? Jooo, to by  
se to frčelo, kdyby se nestálo v kolonách. Jenže kolony 
na dálnicích se už stávají takovým pravidlem, že s nimi 
chtě nechtě musí posádka auta počítat. Dlouhá 
jízda a hodiny čekání jsou často náročné pro 
dospělého, co teprve pro vaše ratolesti. Jak 
tedy nejlépe zabít čas? 

Podle čeho vybírat autokameru
•	 Podle	rozsahu	kamerového	monitoringu
	 Kromě	přední	kamery	mohou	systémy	obsahovat	i	zadní	
	 nebo	interiérovou	kameru.
•	 Podle	pozorovacího	úhlu	
	 Ideální	rozpětí	je	110°-150°,	aby	kamera	mohla	sledovat	
	 celý	prostor	před,	popř.	i	za,	autem.
•	 Podle	nočního	vidění
	 Pokud	jezdíte	v	noci,	volte	kameru	s	kvalitním	nočním	záznamem.
•	 Podle	rozlišení
	 Volte	nejlépe	s	full	HD	nebo	alespoň	s	HD	rozlišením.
•	 Podle	nabídky	funkcí
	 Opravdu	vybavené	kamery	nabízí	např.	detekci	pohybu,	detekci	rychlostních	
	 radarů,	automatické	zapínání,	parkovací	kontrolu,	LCD	displej,	
	 integrovanou	GPS	pro	záznam	trasy	apod.
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E-book – osvědčený lék proti nudě
Pokud nechcete jen polykat kilometry a počítat 
patníky kolem silnic, vyzbrojte se proti nudě 
elektronickou čtečkou knih. Čtečku knih uvítáte 
při každém cestování, je totiž velmi praktická.  
I když specifickou vůni tištěných knih nenahradí 
a milovníkům papírových stránek nejspíš krvácí 
srdce, elektronická čtečka je ideálním řešením 
pro každého knihomola na cestách. Do její paměti 
hravě nahrajete celou vaši knihovnu, a přitom vám 
v kufru nezabere ani píď místa. A co víc, nemusíte 
se bát, že při letecké přepravě překročíte hmotnost 
zavazadla jen proto, že si na pláži pod hřejivým 
sluncem chcete přečíst vše, co jste během roku 
nestihli.
Vraťme se ale zpět do auta. Čtečka příjemně zabaví 
nás dospělé, ale už jste viděli děti, které si vydrží 
hodiny číst, aniž by se začaly nudit? A co mrňousci, 
kteří ještě ani číst neumějí? Pro malé neposedy tu 
máme něco lepšího.

Bez hudby to nepůjde
Nemusíte si přímo zpívat, ale 
kdo tráví čas za volantem ví, 
že s hudbou je na cestách 
zkrátka veseleji. Nalaďte 
se proto na tu správnou 
notu s autorádiem, nebo 
pokud máte jiný vkus než 
zbytek cestujících, s vlastním 
přehrávačem. K němu nesmí 
chybět „vytuněná“ sluchátka, 
nejlépe bezdrátová, která 
vás nebudou nijak omezovat  
v pohybu, a pak už si můžete jen 
užívat jízdu a těšit se na parádní 
prázdniny!

Jak zabavit děti v autě? 
Kdo si hraje, nezlobí, proto by 
vám rozhodně neměla chybět 
kapesní hra GoGEN MAXIHRA. 
Tato herní konzole pro nejmenší 
obsahuje 150 her, díky čemuž může 
vaše dítě objevovat stále nové  
a zábava jej hned tak neomrzí.
Připravit si můžete také jejich oblíbené 
pohádky, pro starší generace pak plnou 
nálož filmů. Aby kino mohlo začít, postačí 
vám k tomu jen tablet s kvalitním rozlišením 
a držák na tablet, který upevníte k opěrce.  
Filmový maraton může začít!

Naše rada:
Nezapomeňte	na	nabíječku	do	auta	nebo	power	
banku,	díky	kterým	vám	v	tabletu	či	mobilu	nikdy	
nedojde	šťáva!

Nic	nezabaví	v
aše	děti	tak,	ja

ko	mobil	nebo
	tablet.	

Přidejte	k	tomu
	sluchátka	a	n

ebudete	o	nich
	hodiny	ani	vě

dět.

Výhody e-čteček
•	 Nekonečná	zásoba	knih
•	 Velmi	nízká	hmotnost
•	 Displej	s	elektronickým	inkoustem	
	 neunavuje	oči	ani	neodráží	světlo
•	 Dlouhá	výdrž	baterie	
•	 Integrovaný	slovník
•	 Přehrávání	MP3
•	 Předčítání	textu
•	 Integrovaná	Wi-Fi

TÉMA



Zajistí pitný i stravovací 
režim celé vaší partě.

Poradí si s každým 
tvrdším oříškem.

Je neúnavný, za minutu  
se bez potíží otočí 28 000×.

Bez potíží zrychlí  
i na 420 km/h.

Přizpůsobí se vždy 
vašemu tempu.

TÝMOVÝ 
DUCH

EXTRA VÝKON

VÝDRŽ

ZRYCHLENÍ

SPOLEHLIVOST
RESPEKT

VITAMÍNY 
SBALENÉ
NA CESTY
ETA Vital Blend
vám pomůže
k lepším
výkonům

CESTOU NECESTOU S KLOUBNÍ VÝŽIVOU OD VITARU NA ROK ZDARMA
Pořiďte si jeden z řady mixérů ETA Vital Blend a získejte jako dárek roční dávku kloubní výživy Kolagen 
Forte+ české značky MaxiVita. Stačí zaregistrovat svůj nákup. Akce platí od 20. 3. do 31. 7. 2017. 
Více na www.eta.cz/trenuj.

KLOUBNÍ VÝŽIVA

NA 1 ROK

ZDARMA

Povinná výbava
do auta

Povinná výbava
do auta

Set nanokosmetiky STILLGUARD
pro automobily, 1 490 Kč

Dokážete si představit, že váš vůz či motorka stále září čistotou a odolá jakékoliv nepřízni počasí, aniž 
byste museli stále jezdit na myčku? Hledejte inspiraci v nové převratné technologii 21. století, která se 
jmenuje nanotechnologie. Vyzkoušejte výjimečný set nano autokosmetiky STILLGUARD, který vás 
již po prvním použití přesvědčí viditelnými výsledky! Neutrácejte za nekvalitní šampóny a vosky, 
váš vůz i motorka si zaslouží profesionální péči, kterou získáte s touto komplexní sadou.

Praktický držák tabletů a 
elektronických knih GoGEN TCH 640, jehož 

předností je především velká univerzálnost. Snadno a 
rychle se upevní na opěrku hlavy, palubní desku nebo čelní či boční sklo vašeho automobilu. Ideálně 
poslouží pro sledování filmů pasažéry na zadním sedadle. Držák lze připevnit na každou opěrku 
sedadla. Umožňuje to velký rozsah nastavení upevňujících úchytek v závislosti na vzdálenosti mezi 
sloupky opěrky hlavy. Po dotažení se držák pevně zafixuje. Nemá problém unést i těžší přístroje. 

Je kompatibilní se všemi tablety s úhlopříčkou displeje 7" - 10".  Stavba držáku je dostatečně pevná 
a spolehlivá. Silné úchytky zaručují snadnou a rychlou montáž, popřípadě demontáž, bez použití 

nářadí. Tablet můžete do držáku upevnit horizontálně i vertikálně. Je otočný 
o 360°. Specialitou držáku TCH640 je navíc i uchycení přes diagonálu.

Jezdíte často automobilem a stává se vám, že zabloudíte? V době papírových 
automap to snad bylo běžné, ale dnes se nic takového již stávat 
nemusí. Zvláště pokud využíváte služeb kvalitní navigace, jakou 
představuje například systém GPS Tomtom GO 5200 World.  
Ve srovnání s běžnými mapami nabízí celou řadu výhod,  
rychlým a efektivním nasměrováním do cíle počínaje a doživotní 
aktualizací map a služeb rychlostních radarů konče. Nechybí 
přidaná hodnota v podobě handsfree volání nebo možnost rychlého 
spárování s chytrým telefonem. Žádná tlačítka, žádný ovládací 
panel. Vše zvládnete s pomocí rozměrného, dotykem ovládaného 
pětipalcového displeje. Snadno se tak rychle obeznámíte se situací 
na křižovatce, aniž byste přehlédli důležité detaily či dopravní 
značení. Jak je zajišťována aktualizace dat? Jednodušeji, než 
se může zdát. Zařízení má zabudovanou SIM kartu TomTom 
Go, která po spuštění navigace automaticky aktivuje službu  
s dopravními informacemi, jež se neustále obnovují. A to bez 
roamingu a poplatků. Doživotně.

GoGEN USB nabíječky do auta 
dokáží po vložení do zástrčky 
zapalovače nabíjet i 2 zařízení 

současně, zapojit můžete jak 
váš smartphone, tak i tablet nebo 

MP3 přehrávač. USB konektory mají 
výstupní proud 1 a 2,1 A. Jejich výhodou je 

kromě rychlosti i naprostá univerzálnost, 
dokáží dobít jakákoliv zařízení, která 
jsou běžně dobíjena z USB portu.

Autokamery si do automobilů pořizujeme 
především z bezpečnostních důvodů. 
Chceme mít přehled o tom, co se kolem nás 
děje a zabránit nehodě či krádeži v době naší 
nepřítomnosti. Pokud se staneme součástí 
dopravní havárie, kterou jsme nezavinili, můžeme pořízený záznam 
využít jako materiál k usvědčení pachatele nebo jako důležitý 
dokument pro pojišťovnu. Autokamera Lamax Drive C5 Dual je 
unikátní v tom, že se tváří jako klasické zpětné zrcátko a nestává se 
tím pádem lákadlem pro zloděje.

Držák na tablet GoGEN 
na sklo i opěrku, 499 Kč

GPS navigace Tomtom GO 5200 World, 9 899 Kč

Adaptér do auta GoGEN CH 21, 199 Kč

Autokamera Lamax Drive C5 Dual, 2 990 Kč

TÉMA



Zajistí pitný i stravovací 
režim celé vaší partě.

Poradí si s každým 
tvrdším oříškem.

Je neúnavný, za minutu  
se bez potíží otočí 28 000×.

Bez potíží zrychlí  
i na 420 km/h.

Přizpůsobí se vždy 
vašemu tempu.

TÝMOVÝ 
DUCH

EXTRA VÝKON

VÝDRŽ

ZRYCHLENÍ

SPOLEHLIVOST
RESPEKT

VITAMÍNY 
SBALENÉ
NA CESTY
ETA Vital Blend
vám pomůže
k lepším
výkonům

CESTOU NECESTOU S KLOUBNÍ VÝŽIVOU OD VITARU NA ROK ZDARMA
Pořiďte si jeden z řady mixérů ETA Vital Blend a získejte jako dárek roční dávku kloubní výživy Kolagen 
Forte+ české značky MaxiVita. Stačí zaregistrovat svůj nákup. Akce platí od 20. 3. do 31. 7. 2017. 
Více na www.eta.cz/trenuj.

KLOUBNÍ VÝŽIVA

NA 1 ROK

ZDARMA

INZERCE



Volání dálek
Cestovní horečka stoupá, přípravy před odjezdem vrcholí. Ještě naposledy zkontrolovat 
kufr a tradá, můžete vyrazit! K moři, za krásami historických památek, za odpočinkem 
i poznáním, zkrátka kam vás vítr zanese. Je čas na nové zážitky!

Slunce, pláže, večerní atmosféra přímořského letoviska… 
cítíte tu vůni letních dnů a dálek? Už se vidíte, jak řádíte  
ve vlnách, popíjíte osvěžující koktejl a večer vyrážíte  
za nočním životem?

Selfie světem vládne 
Ta tam je doba, kdy jste odchytávali kolemjdoucí s prosbou, 
aby vás vyfotili s výhledem na moře nebo před Eiffelovkou. 
Dneska už k tomu nikoho nepotřebujete. Současný trend 
velí namířit hledáček proti sobě a cvaknout.  A abyste 
nemuseli natahovat ruku jako Saxana, přibalte do batůžku 
selfie tyč.

Není tyč jako tyč
Říkáte si, co na výběru selfie tyče může být složitého? Stačí 
vejít do obchodu, vzít tu nejlevnější se slovy „to musí stačit“ 
a je to? Ne vždy se takovýto bleskový nákup vyplatí. Dnes 
už sice výrobci nabízejí nastavitelný úchop, takže velikost 
vašeho mobilu nebo kamery už nehraje takovou roli, co si 
však rozhodně nezapomeňte zkontrolovat je kompatibilita 
s příslušným operačním systémem. Díky spárování vašeho 
mobilu se selfie tyčí totiž můžete pořídit fotky jednoduše 
pomocí tlačítka spouště na rukojeti. Při výběru nepodce-
ňujte ani hmotnost. Lehká konstrukce je sice fajn, pokud ji 
celý den nosíte v ruce, ale při focení se vám bude třást a 
vaše fotky nebo video budou zbytečně rozmazané.

Kam Češi jezdí 
nejčastěji na dovolenou?
1.	 Chorvatsko	(V	roce	2016	jej	navštívilo	731	000	Čechů.)
2.	 Slovensko	 3.	 Itálie
4.	 Rakousko	 5.	 Řecko

Víte, že…
…	jen	za	rok	2015	bylo	do	galerie	Google	Photos	uloženo	téměř	24	miliard	fotek?
…	první	selfie	fotka	byla	pořízena	již	v	roce	1839?
…	označení	selfie	poprvé	použil	fotograf	Jim	Kraus	v	roce	2005?
…	za	svůj	rozmach	selfie	vděčí	sociálním	sítím?

20 nejnavštěvovanějších 
měst světa
1.	 Bangkok	 2.	 Londýn
3.	 Paříž	 4.	 Dubaj
5.	 New	York	 6.	 Singapur
7.	 Kuala	Lumpur	 8.	 Istanbul
9.	 Tokio	 10.	 Soul
11.	 Hongkong	 12.	 Barcelona
13.	 Amsterdam	 14.	 Milán
15.	 Tchaj-pej	 16.	 Řím
17.	 Ósaka	 18.	 Vídeň
19.	 Šanghaj	 20.	 Praha

TÉMA
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Co si sbalit do kufruCo si sbalit do kufru

Holicí strojek Braun M 90, 599 Kč

Fén ETA Rosalia 0320 90000, 349 Kč

Péče o vzhled už pro vás 
nebude náročná ani 
na cestách! Mobilní 
holicí strojek Braun M90 
nabízí kompaktní rozměry 
a špičkový design, což činí  
z tohoto strojku ideálního pomocníka 
na cesty. Díky jeho rozměrům a 
napájení pomocí baterií vám může 
být vždy po ruce – v práci, v autě  
i na prázdninových výletech 
v přírodě.

Síla diamantu v péči o vaše zuby, dásně i ústa! 
Vaše zuby budou zdravější, dásně silnější 
a úsměv oslnivě bílý. To vše díky zubnímu 

kartáčku Philips Sonicare DiamondClean 
HX9332/04, který se stane vaším osobním 
dentistou a rozzáří vaši koupelnu moderním 
bílým designem. Konečně zubní kartáček, který 
odstraní až 7x více zubního plaku, než klasický 
manuální kartáček a zároveň zlepšuje zdraví 
dásní díky optimálnímu čištění 
podél jejich linie a v těžko 
přístupných místech.

I přes svou malou velikost (celé balení měří jen 25 centimetrů) 
se JBL Charge 3 neztratí na žádné akci, jako jsou večírky nebo 
výlety s přáteli. Vysoce kvalitní zvuk zajistí 2 reproduktory, každý 
o výkonu 10 W. Snadno k reproduktorům připojíte notebook, 
smartphone nebo tablet přes technologii Bluetooth, která 
zvládne současné připojení až tří zařízení. Možné je také připojení 
klasickým kabelem. Mezi věci, které si na JBL Charge 3 rozhodně 
oblíbíte, patří i vestavěná powerbanka, díky které si přes USB 
výstup přímo během přehrávání muziky dobijete váš 
mobilní telefon. Celková kapacita vestavěné baterie 
činí velice pěkných 6000 mAh.

Selfie tyč GoGEN 5, 699 Kč

Přenosný reproduktor JBL Charge 3, 4 399 Kč

Zubní kartáček Philips Sonicare
DiamondClean HX9332/04, 5 699 Kč

Dbáte o svůj vzhled a chcete mít slušivý účes i na dovolené či pracovní cestě? Pak 
je pro vás nezbytný cestovní fén ETA Rosalia, který má sklápěcí držadlo, takže je 
velice skladný a v kufru vám nezabere příliš místa. Fén ETA Rosalia vám nabízí 
dvě rychlosti a dva teplotní stupně, které můžete libovolně kombinovat. Můžete 
ho bez obav používat kdekoli i v zahraničí, neboť disponuje přepínačem napětí  
120-230 V. Fén je barevně vyvedený v moderním odstínu světle fialové (lila).

Pořídit si skvělou fotku zvládnete rychle a 
hravě. Pomocí přibalené Bluetooth spouště, 
kterou si můžete libovolně umístit na tělo 
tyče, vyfotíte požadovaný záběr. Po zmáčknutí 
příslušného tlačítka vytvoříte snímek, který se 
vám automaticky uloží do paměti telefonu. 
Díky teleskopické tyči si také budete moci 
nastavit požadovanou délku od 25 do 75 cm, 
kterou snadno zaaretujete. Vměstnáte tak  
do záběru jak vás, tak vaše přátele, včetně 
místa, kde se právě nacházíte. A to stále 
není vše! Ve výbavě obdržíte nejen 
samotnou selfie tyč s Bluetooth spouští, 

ale jiště vás potěší stativový stojan,  
do kterého můžete tyč umístit 

a fotit tak na samospoušť.
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Dovolená na chatě
Je pátek a na výpadovkách měst to vypadá, jako by vypukla evakuace. To tisíce 
odpočinkuchtivých nadšenců opouští své byty, hluk, shon a smog a vyráží vstříc klidu 
přírody, vstříc relaxaci na chatě. A proč by ne, na chalupě je přece fajn. Vždyť 
prázdniny u babičky na venkově bývaly nezapomenutelné!

Také za sebou pravidelně necháváte světla města a 
ujíždíte vydechnout alespoň na dva dny na svoji chalupu?  
Od každodenních starostí tak dnes, stejně jako před čtyřiceti 

lety, utíká většina z nás. I když dříve 
nešlo ani tak o úprk před povinnostmi 

pracovních dnů jako o společenskou prestiž 
nebo jedinou možnost, kde s dětmi 
strávit léto.

Jak to všechno začalo
Pro první střípky chataření vlastně můžeme jít až  
do středověku. Už tehdy totiž majitelé panství trávili 
svůj volný čas na letních sídlech, kam odjížděli ze svých 
zabydlených hradů a zámků a kde holdovali lovu zvěře 
a dalším radovánkám. Určitou obdobu chalupaření si 
postupem času oblíbili také umělci, kteří na venkově hledali 
klid a inspiraci pro svou tvorbu. V českých končinách pak 
mělo na rozvoj chalupaření vliv poválečné vylidňování 
pohraničí, ve kterém se dalo sehnat chatu doslova za pár 
korun. Největší rozmach však přišel až s železnou oponou. 

Dovolená v zahraničí byla po řadu let nedosažitelným snem, 
a tak začaly vznikat první chatařské kolonie a do chalup 
se namísto hospodářů usadili „lufťáci“. Po otevření hranic 
jsme na chataření sice trochu pozapomněli, přece jenom 
se nám otevřely možnosti a obzory, o kterých se nám do té 
doby mohlo jen zdát, dnes již ale chalupaření opět nabývá 
na síle a chatařské osady znovu víkend co víkend ožívají. 
Místo zpěvu ptáků sice slyšíme spíše zvuk sekačky na trávu 
a místo tranzistoráku nám k tomu duní basy z přenosných 
reproduktorů, český fenomén však zůstal zachovaný.

Léto na chatě
Co všechno se dá na chatě podnikat? Někdo si užívá práce 
na zahrádce, někdo jen tak vegetí a někdo pořádá grilovací 
party s přáteli. Hádejte, ke které skupině se přidáme?

K chataření patří i další české fenomény:
kutilství a houbaření

K chataření patří i další české fenomény:
kutilství a houbaření

TÉMA
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Abyste se na chatě cítili jako domaAbyste se na chatě cítili jako doma
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 ugrilovat 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, 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 - díky nepřilnavým plátům 
vše připravíte bez přidání oleje.

Gril Tefal GC600010, 2 999 Kč

Užívejte si kvalitní zvuk ze dvou reproduktorů, jimiž 
hudební box party reproduktor LG FH6 disponuje. 
Díky celkovému výkonu 600 W a designovému 
červenému a žlutému podsvícení si užijete zábavu 
na maximum. Ať se jedná o narozeninovou oslavu nebo  
divoký večírek, akce vždy dopadne na jedničku.
Jestliže se nechcete neustále vracet k zařízení, 
abyste přepnuli skladbu, oceníte možnost ovládání 
hudebního boxu svým smartphonem. Stačí oba přístroje 
spárovat pomocí Bluetooth, a můžete pohodlně vybírat 
písničky, na něž máte zrovna náladu. Pokud byste však rádi 
využili jiného připojení, máte k dispozici také USB, Portable In 
či AUX vstup. 

Party reproduktor LG FH6, 6 490 Kč

S mobilní klimatizací Electrolux EXP09HN1W6 získáte dokonalé osvěžení zejména tam, kde je problém  
s instalací pevně zabudované chladicí jednotky. Ideální je na chatu, do podkrovních bytů, domácností 

s malými dětmi, seniory či všude tam, kde chcete mít příjemné prostředí i v létě. Dostatečný 
výkon chlazení v energetické třídě A bez obav vychladí místnosti až do 90 m3 (cca 

36 m2 plochy). Pohoda vaší domácnosti začíná na jejím klimatu, tedy teplotě,  
a také na vlhkosti vzduchu. Tato klimatizace s dvouvrstvými filtry je vybavena 
odvlhčovačem, díky kterému bude vzduch v místnosti ještě více svěží. Zvolit 
můžete režim Auto, Chlazení, Sušení, Větrání nebo Topení, a to vše ve 3 

rychlostech nastavení. Samozřejmostí je funkce automatického vypnutí.

Televizor JVC LT24VH42J 
je vybavený všemi dnes 
používanými tunery pro 
příjem televizního signálu. 
Nemůže se vám tak stát, 
že budete nuceni v blízké 
době měnit televizor 
nebo dokupovat tuner 

kvůli přechodu na nové 
technologie televizního 
vysílání. Standardem 

televizorů JVC je tuner DVB-T pro příjem pozemního digitálního 
vysílání, kabelový DVB-C tuner a DVB-S2/S tuner pro příjem 
satelitního vysílání. Nechybí však ani také DVB-T2 tuner  
s kodekem HEVC H.265. 

Klimatizace Electrolux EXP09HN1W6, 10 990 Kč

Televize JVC LT-24VH42J , 4 999 Kč

TÉMA



20   |   Inspirace 2 / 2017

Zažijte pořádné dobrodružství
Válení na pláži nebo relax na chatě není nic pro vás? Koluje vám v žilách neposedná 
krev a dychtíte po dovolené plné sportovního vyžití? Dobrá zpráva 
pro všechny milovníky turistiky a adrenalinu – myslíme i na vás! 

Komu se nelení, tomu se zelení. A kdo se celý rok těší  
na dovolenou, na které se pořádně vyřádí, tomu se určitě 
lenit nebude. Pokud patříte mezi milovníky dobrodružství, 
pak určitě víte, že Česká republika je přímo rájem  
pro všechny turisty. Vždyť je také česká síť pěších značených 
tras svou hustotou a kvalitou nejlepší v Evropě!

Již od roku 1889 se o naše stezky stará Klub českých turistů 
a klobouk dolů, dělají to opravdu dobře.

Tomu říkáme adrenalinTomu říkáme adrenalin
Nejtěžší závod horské cyklistiky u nás je Obr 
Drásal s délkou 177 km a převýšením 5 432 m. 

Wau!

Česká (cyklo)turistika v číslech
-	v	roce	2008	bylo	v	ČR	vyznačeno	40	782	km	pěších	tras	
-	použito	k	tomu	bylo	60	572	směrovek
-	od	roku	1997	bylo	vyznačeno	32	516	km	cyklotras

TIP NA AKTIVNÍ DOVOLENOU
Toužíte	 po	 turistických	 výpravách	 s	 výhledem	 na	 krásná	 panoramata,	 nebo	
terénních	 sjezdech	 překrásnou	 a	 průmyslem	 nezničenou	 krajinou?	 Objevte	
kouzlo	Valašska	a	navštivte	Valachy	Resort.	

Valašsko	je	domovem	nádherné	přírody,	nepodmaněných	kopců	i	zelených	luk	a	
pastvin.	 Čekají	 vás	 desítky	 turistických	 i	 cykloturistických	 tras,	 kterými	 je	oblast	
prošpikovaná	 stejně	 jako	 uměním	 lidové	 tvořivosti.	 Téměř	 na	 každém	 rohu	 se	
setkáte	 s	 lidovou	 architekturou,	 řemesly	 a	 místním	 folklórem.	 Ochutnáte	 pravé	
valašské	speciality	jako	je	výborná	kyselica,	oblíbené	frgále	a	chybět	samozřejmě	
nemůže	ani	slivovička.

Rezervujte	si	pokoj	v	hotelu	Galik,	Lanterna	nebo	Horal	ve	Velkých	Karlovicích	a	
vyrazte	do	valašských	kotárů.	Uvidíte,	že	si	je	zamilujete.

Více	na	www.valachy.cz
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Co vám na výpravách 
nesmí chybět

Co vám na výpravách
nesmí chybět

Outdorovou kameru Lamax 
Action X8 můžete díky své 
všestrannosti použít v téměř 

každé situaci. Video 
natočíte v rozlišení až 
4K, špičkové kvality 
a ostrého obrazu 

dosáhnete i bez úprav.
Vše podtrhuje příjemné a 
jednoduché ovládání, které 
zajišťuje přehledné menu 
a integrovaný LCD displej 
s živým náhledem a přehráváním videí 
včetně zvuku. Kamera Lamax 
Action X8 je navíc vybavena 
velkým množstvím funkcí  
a příslušenství. Díky ní vám již 
neunikne žádné zajímavé dění ani záběr z vašich dobrodružství. 
Její konstrukce spolu s vodotěsným krytem umožňuje používání 
i v těch nejextrémnějších podmínkách. Kvalitní komponenty  
a široký úhel záběru 170° zajišťují perfektní záběry i v situacích, 
kde běžná elektronika dávno řekla své poslední slovo.

S hodinkami Garmin 
Vivoactive Optic máte možnost prakticky jediným pohledem 
zkontrolovat, jak velkou zátěž na své tělo při sportování vyvíjíte 
a jak se vašim orgánům daří s ní vypořádat.Mezi hlavní funkce 
tohoto ražení patří optické čidlo Elevate, které snímá frekvence 
srdečního tepu přímo z vašeho zápěstí, kde máte hodinky 
uchyceny. Kontrolu srdečního tepu poskytuje až 24 hodin,  
po kterých vám naměřená data předloží ke kontrole. Vestavěný 
akcelerometr zase monitoruje denní výdej energie, který vám 
rovněž zobrazí vaše výsledky. Pro aktivní sportovce je připravena 
velice široká škála sportovních aktivit, a to od běhu, jízdy na kole, 
lyžování až po golf nebo plavání, kterou každý sportovec ocení, 
zvlášť když mají hodinky velmi vysokou odolnost a také výdrž 
akumulátoru na jedno nabití. To se rovná až neuvěřitelným 7 
dnům, kdy je přístroj schopen provozu, nebo 13 hodinám v kuse 
se zapnutou GPS.

Zamířit na detail, vyfotit, upravit a nahrát na internet. K tomu, 
aby byly vaše fotky zajímavé a sklidily úspěch je třeba šikovnost  
a také kvalitní fotoaparát. Digitální zrcadlovka Canon EOS 1300D 
je přístroj, který potěší začátečníky i zkušené fotografy. Nabízí 
skvělé funkce, užitečné vlastnosti a nádherné výsledné snímky. 
Vaše fotografie budou díky procesoru DIGIC 4+ plné barev, 
kontrastů i detailů. K tomu přispěje i objektiv Canon EF 18-55 DC, 
který je součástí balení. Navíc je v balení jako dárek 
praktická brašna CANON a 8GB SD karta zdarma.

Nejrůznějších držáků
 mobilních telefonů 
na kolo je na trhu velké 
množství, mnoho z nich 
se pyšní tím, že jsou 

univerzální. Ale opravdu 
jsou? Držák na telefon M7 
je dokonale univerzální, 
pasuje do něj totiž 

jakýkoliv mobilní telefon 
o velikosti 

displeje 3,5" až 6", na provedení a dalších 
rozměrech telefonu 

nezáleží. 

Outdoorová kamera Lamax
Action X8 Electra, 3 290 Kč

Digitální fotoaparát Canon EOS 1300D  
+ EF-S 18-55 DC III Value Up Kit, 10 990 Kč

Držák na mobil Connect IT M7
pro 3,5"–6" na kolo, 499 Kč

GPS hodinky Garmin
Vivoactive Optic, 6 490 Kč
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Vůně vody a táboráků

Kamarádi z osady
Tramping je dalším českým fenoménem, který dnes slaví 
bezmála 100 let své existence. I když mnohdy na pokraji 
ilegality, překonal několik politických režimů a dodnes 
pátek co pátek balí trampíci svůj bágl a vyráží do lesů,  
do romantických zákoutí řek a skal, za svými kamarády 
do trampských osad. Tam, u osadních nebo potlachových 
ohňů, se pak vzduchem nesou trampské písně o přírodě  
a přátelství, z nichž mnohé doslova zlidověly. 

Příroda, kytara, spaní ve stanu nebo pod širákem... i takovou podobu má léto a dovolená.  
A že takových dovolených už bylo, řeky i lesy by mohly vyprávět. Co vy na to? Vyrazíte s námi 
po stopách Jacka Londona nebo se raději vrhnete do peřejí řeky Sázavy? Pojďme se společně 
přenést do světa kamarádství, čundrů a vodáckých výprav. Rum a špekáčky s sebou!

Víte, že…
…	 první	trampská	osada	vznikla	už	kolem	roku	1918	a	nesla	název	Ztracená	
	 naděje?	Nacházela	se	na	řece	Vltavě,	v	místech	známých	jako	Svatojánské	
	 proudy.	Dnes	na	tomto	místě	najdete	přehradní	nádrž.
…	 hymnou	všech	trampů	je	píseň	Vlajka,	která	vznikla	na	začátku	roku	1929?	
	 Při	jejích	tónech	se	povstane	a	smekne	klobouk	na	znamení	úcty.
…	 pozdrav	trampů	tvoří	kamarádské	ahoj	a	podání	ruky	s	tzv.	zalomením	palců?	
	 Překřížení	palců	symbolizuje	přátelství	a	krédo	jeden	za	všechny	
	 a	všichni	za	jednoho.
…	 znakem	trampů	je	bílý	kruh	s	modrými	rohy?	Jedná	se	o	vyjádření	
	 života	s	oblohou	nad	hlavou.

Nejkrásnější vodácké trasy
1.	 Vltava	–	nejoblíbenější	řeka	mezi	vodáky
	 Naše	nejdelší	česká	řeka	vás	zavede	do	tak	krásných	míst,	jako	je	
	 hrad	Rožmberk,	Český	Krumlov	nebo	zřícenina	Dívčí	kámen.	
	 Vyrazit	na	ni	můžete	na	jeden	den	i	celý	týden,	v	šumavské
	 přírodě	se	rozhodně	nudit	nebudete.
2.	 Ohře	–	svižná	řeka	západních	Čech
	 Jedna	z	nejkrásnějších	a	celoročně	sjízdných	řek	se	pyšní	
	 nádhernou	meandrující	krajinou	i	střídáním	stojatých	vod	s	peřejemi.	
	 Okouzlí	vás	svým	romantickým	údolím	Svatošských	skal,	
	 Karlovými	Vary	i	hradem	Loket.
3.	 Sázava	–	řeka	s	písní	na	rtech
	 Ne	nadarmo	se	o	této	řece	zpívá	ve	folkových	písničkách.	
	 Je	totiž	opravdu	kouzelná	a	břehy	lemující	hrady,	zříceniny,	
	 stejně	jako	peřeje	Stvořidla,	vás	nadchnou.
4	 Berounka	–	Ideální	pro	rodiny
	 Nabízí	jednu	z	nejpohodovějších	plaveb.	
	 Provede	vás	skalními	stěnami	i	krajem	hradů	Křivoklát	a	Karlštejn.
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Výbava správného 
čundráka

Výbava správného 
čundráka

Mobilní telefon Caterpillar CAT B25, 1 499 Kč Dalekohled Nikon 10×50 Aculon A211, 2 840 Kč

Mobilní telefon 
Caterpillar B25 je 
obrazem odolnosti 

a výdrže, můžete ho 
tak se sebou vzít na výlet 

za outdoorovým 
dobrodružstvím, 

na vodu i do zaprášené dílny. Díky 
tomu, že má potvrzení certifikace 
IP67 totiž bez potíží odolá pádům  
z výšky až 1,8 m, stejně jako je kamarád 
s vodou. Pokud tedy zrovna prší, nebo 
vám spadne do vody, nemusíte mít 
žádný strach. Vzít ho přitom můžete  
i do silně zaprášených míst a nemusíte 
přitom používat žádné ochranné 
pouzdro. Díky robustní baterii navíc 
dokáže telefon Caterpillar B25 vydržet 
spousty hodin telefonování a využívat 

můžete také 
dvě SIM karty 
najednou.

Canon PowerShot D30 není ledajaký 
kompaktní fotoaparát – je totiž 
navržen do nepříznivých podmínek 
a voděodolný až do 25 metrů, čímž 
hravě překoná konkurenci. Pořizujte 
snímky pod vodou jako nikdy předtím a rozšiřte tak 
svou sbírku o nové a zcela originální kousky. Za zmínku také 
stojí maximální odolnost vůči pádům ze dvou metrů, kompletní 
ochrana proti vniknutí prachu a kompletní ochrana proti nízkým 
teplotám (až do –10 °C). Díky využití HS System v kombinaci  
s vysoce citlivým 12,1Mpx snímačem CMOS a výkonného 
procesoru DIGIC 4 můžete pořizovat skvělé snímky i v těch 
nejhorších světelných podmínkách. HS Systém vyniká ve slabém 
světle, typickém v prostředí pod vodou. Režim Makro vám potom 
umožní pořizovat ostré a čisté snímky vodního života zblízka. Využitím 
systému GPS2 můžete sledovat místa, kde byly vaše snímky nebo 
videa pořízeny. 

Telefony v dnešní době, a především ty špičkové, umí téměř cokoli. Totéž se dá říci  
o tabletech, které mnozí z nás nosí neustále u sebe. Aby všechna naše novodobá zařízení 
byla lehká a adekvátně velká, šetří se na kapacitě baterie. Výkonný telefon a perfektní displej 
si jednoduše žádají spousty energie. Dobíjecí zařízení A-Data PV120 v novém elegantním 

provedení s nádechem kůže se pyšní rozměry 106 x 70 x 14,5 mm, takže se vám bez 
problému vejde do tašky. Je nabíjeno pomocí baterie Li-Polymer s kapacitou 

5100 mAh a nabízí 2 USB porty. Takto máte možnost nabíjet váš smartphone 
současně s tabletem. Vychutnejte si přenositelnost energie pro vaše 
potřebná zařízení a buďte stále na příjmu. Power banka A-Data je velmi 
elegantní a bude vám přínosem pro každý den.

Dalekohledy Aculon A211 jsou 
zkonstruovány pro široké rozmezí 
aktivit ve volném čase, jako jsou 
cestování, turistika nebo kulturní  
a sportovní akce na otevřeném prostranství. A díky nabídce 
devíti modelů najde každý uživatel dalekohled, který perfektně 
splní jeho potřeby. Asférické čočky použité v okulárech  
a propracovaná optická konstrukce minimalizují obrazové vady 
a nabízejí maximální ostrost a nezkreslený obraz v celém zorném 
poli.

Fotoaparát Canon PowerShot D30 HS, 7 489 Kč

Power Bank A-Data PV120 5100mAh, 299 Kč
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Vysoký výkon
Multigrill je vysoce kvalitní elektrický gril, který 
nabízí možnost dokonalého vaření. Tři typy 
vyměnitelných grilovacích plotýnek, z nichž 
každá je vybavena integrovaným topným tě-
lesem, vám umožní dokonale grilovat jakýkoli 
druh jídla s extrémní přesností i při těch nejvyš-
ších teplotách. Od lahodných mas po ryby, 
zeleninu a sýry, zapékané sendviče a další 
lákavé dobroty jako například vafle. Díky mul-
tigrillu je příprava nejrůznějších receptů vždy 
jednoduchá a výsledky dokonalé.

Absolutní přesnost
Multigrill je vybaven funkcí elektrického ovlá-
dání teploty pro extrémní přesnost a rovno-
měrné rozložení tepla po celé ploše grilovací 
plotýnky. Dva samostatné termostaty umožňují 
pomocí knoflíků na ovládacím panelu regulo-
vat teplotu obou plotýnek nezávisle na sobě. 
Funkce rychlého opečení je ideální pro zata-
žení masa během první fáze grilování. Maso 
díky ní zůstane křehké a uvnitř šťavnaté. Pomo-
cí integrovaného časovače lze nastavit čas 
grilování. Multigrill vás upozorní ve chvíli, kdy 
je jídlo hotové, a následně se vypne.

Extrémní flexibilita
Díky jednoduchému integrovanému me-
chanismu je snadné přepínat mezi grilova-
cími režimy tak, abyste gril nastavili přesně 
dle potřeby receptu, který chcete připravit. 
Maximální univerzálnost díky třem reži-
mům grilování: kontaktní gril, otevřený gril, 
„grilovací trouba“.

Velký výběr grilovacích plotýnek
Multigrill s celkovou grilovací plochou 
850 cm2 (v poloze otevřeného grilu) je ideál-
ní pro grilování velkého množství jídla a je 
zároveň jediný gril této velikosti s třemi typy 
vyměnitelných grilovacích plotýnek, které jsou 
vhodné pro různé metody grilování a snadno 
omyvatelné v myčce na nádobí. Vysoce kva-
litní nepřilnavá teflonová vrstva je neuvěřitelně 
odolná proti poškrábání a vysokým teplotám.

Dokonalé výsledky 
za jakýchkoli okolností
Multigrill je první gril dodávaný s inteligentní 
aplikací, které vás může provázet každou 
fází grilování. Podle typu a množství jídla, 
které chcete připravit, vám aplikace nabídne 
vhodnou polohu grilovacích plotýnek, teplotu 
a čas grilování. Aplikace se snadno používá 
a pomocí přesných pokynů a tipů pro skvělé 
výsledky vám pomůže gril ovládat i při těch 
nejcitlivějších fázích grilování. V aplikaci také 
najdete šikovnou kuchařku plnou chutných re-
ceptů k vyzkoušení.
www.delonghi.cz

UMĚNÍ GRILOVAT

Grilování na stovky 
různých způsobů

Kontaktní gril

Ideální pro snížení doby 
přípravy; režim „panini 
press“ umožňuje přípravu 
dokonalých sendvičů.
Velikost grilovací plochy 
v kontaktní pozici 
je 37 x 23 cm.

Otevřený gril

Tento režim zdvojnásobu-
je grilovací plochu až na 
74 x 46 cm a umožňuje 
tak grilovat více pokrmů 
najednou.

„Grilovací trouba“

Umožňuje grilování 
pomocí spodní plotýnky 
a pečení pomocí horní 
plotýnky, aniž by došlo 
ke zmáčknutí 
připravovaného pokrmu.

Model Multigrill s označením CGH 1012D 
s jednou hladkou a jednou žebrovanou grilovací plotýnkou.

PR Multigrill Jednostrana 04.indd   1 21.04.17   13:53
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Vysoký výkon
Multigrill je vysoce kvalitní elektrický gril, který 
nabízí možnost dokonalého vaření. Tři typy 
vyměnitelných grilovacích plotýnek, z nichž 
každá je vybavena integrovaným topným tě-
lesem, vám umožní dokonale grilovat jakýkoli 
druh jídla s extrémní přesností i při těch nejvyš-
ších teplotách. Od lahodných mas po ryby, 
zeleninu a sýry, zapékané sendviče a další 
lákavé dobroty jako například vafle. Díky mul-
tigrillu je příprava nejrůznějších receptů vždy 
jednoduchá a výsledky dokonalé.

Absolutní přesnost
Multigrill je vybaven funkcí elektrického ovlá-
dání teploty pro extrémní přesnost a rovno-
měrné rozložení tepla po celé ploše grilovací 
plotýnky. Dva samostatné termostaty umožňují 
pomocí knoflíků na ovládacím panelu regulo-
vat teplotu obou plotýnek nezávisle na sobě. 
Funkce rychlého opečení je ideální pro zata-
žení masa během první fáze grilování. Maso 
díky ní zůstane křehké a uvnitř šťavnaté. Pomo-
cí integrovaného časovače lze nastavit čas 
grilování. Multigrill vás upozorní ve chvíli, kdy 
je jídlo hotové, a následně se vypne.

Extrémní flexibilita
Díky jednoduchému integrovanému me-
chanismu je snadné přepínat mezi grilova-
cími režimy tak, abyste gril nastavili přesně 
dle potřeby receptu, který chcete připravit. 
Maximální univerzálnost díky třem reži-
mům grilování: kontaktní gril, otevřený gril, 
„grilovací trouba“.

Velký výběr grilovacích plotýnek
Multigrill s celkovou grilovací plochou 
850 cm2 (v poloze otevřeného grilu) je ideál-
ní pro grilování velkého množství jídla a je 
zároveň jediný gril této velikosti s třemi typy 
vyměnitelných grilovacích plotýnek, které jsou 
vhodné pro různé metody grilování a snadno 
omyvatelné v myčce na nádobí. Vysoce kva-
litní nepřilnavá teflonová vrstva je neuvěřitelně 
odolná proti poškrábání a vysokým teplotám.

Dokonalé výsledky 
za jakýchkoli okolností
Multigrill je první gril dodávaný s inteligentní 
aplikací, které vás může provázet každou 
fází grilování. Podle typu a množství jídla, 
které chcete připravit, vám aplikace nabídne 
vhodnou polohu grilovacích plotýnek, teplotu 
a čas grilování. Aplikace se snadno používá 
a pomocí přesných pokynů a tipů pro skvělé 
výsledky vám pomůže gril ovládat i při těch 
nejcitlivějších fázích grilování. V aplikaci také 
najdete šikovnou kuchařku plnou chutných re-
ceptů k vyzkoušení.
www.delonghi.cz

UMĚNÍ GRILOVAT

Grilování na stovky 
různých způsobů

Kontaktní gril

Ideální pro snížení doby 
přípravy; režim „panini 
press“ umožňuje přípravu 
dokonalých sendvičů.
Velikost grilovací plochy 
v kontaktní pozici 
je 37 x 23 cm.

Otevřený gril

Tento režim zdvojnásobu-
je grilovací plochu až na 
74 x 46 cm a umožňuje 
tak grilovat více pokrmů 
najednou.

„Grilovací trouba“

Umožňuje grilování 
pomocí spodní plotýnky 
a pečení pomocí horní 
plotýnky, aniž by došlo 
ke zmáčknutí 
připravovaného pokrmu.

Model Multigrill s označením CGH 1012D 
s jednou hladkou a jednou žebrovanou grilovací plotýnkou.

PR Multigrill Jednostrana 04.indd   1 21.04.17   13:53

SVĚTEM
KŘÍŽEM

KRÁŽEM

SVĚTEM
KŘÍŽEM
KRÁŽEM

Cizí kraj, cizí mrav. Cestování není jen o historických památkách, ale také o poznávání kultury 
a tradic, o ochutnávkách místních specialit, o vnímání atmosféry. Vydejme se společně 
na cestu kolem světa, podívejme se pod pokličku vybraným zemím napříč kontinenty  
a představme si život za hranicemi trochu netradičně. Každá země má co nabídnout, každá je 
v něčem jedinečná a každá má své prvenství i ve světě elektra. Pojďme se dovědět víc!
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Vaříte	jen	pro	sebe?	Máme	pro	vás	novinku.	Pečenka	Eta	nyní	nově	i	v	menším	provedení.

Česko sobě:
speciality nejen na talíři
Malý stát s velkým srdcem a nenahraditelným českým humorem. Rádi si pochutnáme  
na dobrém pivu, vepřu, knedlu, zelu a nesmíme zapomenout ani na českého turka. Podle cizinců 
jsme národem mírným, ale když jde o hrdost, vlastenectví a sportovní fandění, jsme jako jeden 
muž. Každoročně k nám míří miliony turistů a aby ne – vždyť toho máme tolik co nabídnout!

Zlaté české ručičky
Vynalezli jsme kontaktní čočky, lodní šroub i polarograf,  
za který jeho autor Jaroslav Heyrovský obdržel Nobelovu cenu 
za chemii. Vymysleli jsme slovo robot, objevili 
hromosvod, na trh pronikli s kostkou cukru. 
Jako první jsme začali vyrábět nanovlákna, 
jsme největšími výrobci gramofonových 
desek a slavné silonky dnes nosí ženy  
po celém světě. Proslavili nás takoví 
velikáni jako Antonín Dvořák, Milan 
Kundera, či Madeleine K. Albrightová a že jsme 
několikanásobní olympijští vítězové nám 
už také nikdo neodpáře. 

Ve školách se sice učíme, co se dělo  
v době kamenné, ale přiznejte se, kdo  

z vás ví, že jednotka nadzvukové 
rychlosti je pojmenovaná podle Čecha 
Arnošta Macha? Že to byl Čech, kdo 
objevil čtyři krevní skupiny? Naše 

historie ukrývá nejednu raritu. Jednou  
z nich je i hrnec, který vaří, peče, dusí  

i zapéká v jednom.

Elektrický pečicí hrnec
ETA Pečenka
Voňavé, šťavnaté maso a křupavý moučník zvládnete i 
mimo svou moderně vybavenou domácnost. Jak? ETA má 
řešení, které vám umožní v malých kuchyních, na chalupě 
nebo na dovolené péct pohodlně bez toho, že by se vám 
zvýšila spotřeba elektrické energie a hlavně, stačí vám 
jediný spotřebič. Pečenka ETA.

Pracovní nádoba i víko Pečenky jsou z nepřilnavého 
povrchu a výjimečný je její praktický čtvercový tvar. Ten 
oceníte např. při pečení typických Honzových buchet. Víko 
s nerezovou obrubou a speciálními ventilačními otvory 
disponuje praktickým skleněným průzorem. Bezpečné 
používání zajišťuje také pojistka automatického vypnutí  
při odejmutí víka. Podstavec je stabilní a tepelně 
odizolovaná držadla umožňují bezpečnou obsluhu a 
manipulaci. Pečenka Eta nahradí troubu, fritézu i zapékací 
mísu, a to vše zdravě, chutně a úsporně.
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Všude dobře, doma nejlíp
Cestujeme po světě, vyrážíme na dovolenou, ale také se 
rádi vracíme domů. Proč? Protože je u nás hezky, protože 
nám chybí typický český chléb. Protože tady máme rodinu, 
kamarády, zázemí i oblíbenou hospůdku, kam o víkendech 
vyrážíme. Co nám Čechům v zahraničí chybí nejvíce? Jasan, 
je to pivo!

Jdeme na jedno?
Počet pivovarů v Česku dosahuje 350 a stále 
roste. Vznikají ve městech i na neobvyklých 
místech. Pivovar najdete na Luční boudě  
i třeba v Praze na lodi. Průměrně vypijeme 
3 piva denně a v celkovém objemu 
konzumace se stále držíme na předních 
příčkách. Ani v době sociálních sítí a chytrých technologií 
naše oblíbené hospůdky neopouštíme. Chodíme si  
do nich přátelsky posedět a povykládat s kamarády, u 
piva probíráme nejčastěji politiku, sport, práci a řeč přijde  
i na manželky a manžely. V otázce „kam jít posedět“ jsou 

ženy náročnější. Více dbají na čistotu, od sklenic až  
po toalety a častěji také dají přednost 
nekuřáckému prostředí. Kvůli kvalitnímu pivu  
a oblíbené značce jsme stále více ochotni skočit 
na jedno i do vzdálenějšího baru.

Víte, že v Česku vznikla první
záchytka na světě? 

Bylo to v roce 1951 v pražské 
léčebně u Apolináře.

Náš tip jak na skvělé těsto:
Kuchyňský robot
ETA Gratus Max (No. 3) 0028 90061

�  výkon 1200 W
�  planetární systém míchání
�  masivní celokovové provedení
�  bohaté příslušenství: hnětací hák, 
 šlehací metla, mísící metla,
 flexi metla, skleněný mixér, 
 tvořítko na cukroví, nástavec 
 na strouhání, mlýnek na maso

Tip na pivní slavnost u vás doma:
Výčepní zařízení 
Sinop MK20 PIVRNEC

  vysoce účinný chladicí blok
 s výkonem 20 l/hod

 zabudovaný vzduchový
 kompresor

 vzhled pípy je ozvláštněn 
 kresbou Rudy Pivrnce 
 od známého kreslíře 
 Petra Urbana

Tradiční české Honzovy 
buchty s povidly

Potřebujeme:
• 2,5 dl mléka
• 30 g droždí
• 500 g polohrubé mouky
• 100 g cukru krystal
• 100 g másla
• 4 vejce
• 1 citron
• povidla

Jdeme na to: 
Do mléka rozmělníme droždí, přidáme špetku cukru a lehce ohřejeme, aby kvásek lépe vzešel. Necháme 4-5 minut pracovat. Mezitím si 
připravíme mouku, cukr krystal, 4 žloutky, změklé máslo a nakonec nastrouháme kúru z citronu. Přidáme připravený kvásek a pomocí 
kuchyňského robota vše zpracujeme v těsto, které poté přikryjeme utěrkou a necháme v teple odpočinout. 
Těsto vložíme na vál, rozválíme a nakrájíme na pravidelné čtverce. Vykrojené čtverce naplníme povidly, zabalíme do tvaru uzlíčku a jeden  
po druhém vkládáme do máslem vymazaného pekáčku nebo Pečenky. Povrch buchet potřeme rozpuštěným máslem a pečeme přibližně 
30 minut. Do zlatova upečené buchty lehce zaprášíme cukrem a podáváme. 
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Náš tip :
Žehlicí systém Philips 
PerfectCare GC7635/30
Že si Italové potrpí v módě na kvalitu je všeobeně známo. 
Buďte i vy jako vystřiženi ze žurnálu. Dodejte svému šatníku 
eleganci a styl a pečujte o něj s profesionálními pomocníky.  
Jedním z nich je i žehlicí systém Philips PerfectCare  
s revoluční technologií OptimalTemp. Díky této převratné 
novince už nemusíte nastavovat teplotu podle žehlené 
tkaniny. Optimální kombinace teploty a páry, nastavení 
parního turbo výkonu a parní ráz 240 g/min vám zkrátí čas 
nad žehlicím prknem až o polovinu. Bezvadnou kluznost 
žehličky zaručí 5hvězdičková žehlicí plocha T-ionicGlide,  
o snadnou údržbu se postará odvápňovací zásobník. Žehlicí 
systém Philips PerfectCare vám usnadní práci, a přitom 
zaručí perfektní výsledek. 
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Itálie: země pokladů, 
módy a temperamentu

Země rozmanitostí, i tak se dá nazvat tento jihoevropský 
stát ve tvaru kozačky. Od severu na jih plný překvapení, 
historických klenotů i kulturního dědictví. A vlastně nejen 
kulturního. Víte, co všechno nám Itálie dala do vínku?

� značku domácích spotřebičů a lídra ve světě kávovarů  
 De’Longhi – společnost De’Longhi je italskou rodinnou  
 firmou vyrábějící spotřebiče pro domácnost již od roku  
 1974. Svůj první espresso kávovar uvedla na trh v roce  
 1990, dnes její portfolio tvoří nejen špičkové kávovary,  
 ale také další produkty do kuchyně, péče o domácnost,  
 vytápění nebo dokonce čističky a zvlhčovače vzduchu. 

� značku domácích spotřebičů Can dy – první italská pračka  
 vyrobená v Candy spatřila světlo světa v roce 1945.  
 Koncem 50. let byla v Candy vyrobena pračka s předním  
 plněním, která se v Itálii stala nepostradatelnou  
 pomocnicí v praní. Dnes je Candy výrobcem celé řady  
 spotřebičů, jejichž předností je funkční design made in  
 Italy i skvělý výkon.

� operu – první veřejné operní divadlo na světě bylo  
 otevřeno roku 1637 v Benátkách. 

� Ferrari – automobilka proslulá svými sportovními auty.  
 Letos slaví již 70 let své existence.

� těstoviny – od špaget po tortellini, vždy al-dente a vždy  
 jako samostatný chod. V Itálii se nesetkáte s těstovinami  
 jen jako s přílohou.

� pizzu – první italskou pizzou je slavná Margherita, kterou  
 v roce 1889 upekl pekař Raffaele Esposito pro královský  
 pár. Měla barvy Itálie – zelenou bazalku, bílou mozzarellu  
 a červená rajčata.

� slavné osobnosti - např. Antonio Vivaldi, Tizian, Giovanni  
 Boccaccio, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Kryštof  
 Kolumbus a spousta dalších. 

� světové obchodní značky – Versace, Armani, Dolce &  
 Gabbana, Moschino aj. Řada z nich byla založena v Miláně  
 a i dnes zde mají své sídlo. 

� italskou módu – ta je známá svou kvalitou, střídmostí  
 a elegancí. 2x ročně se v Miláně konají Fashion Weeks,  
 které patří mezi nejprestižnější módní akce světa.

K italské domácnosti patří házení talířů stejně jako k té vaší patří kvalitní spotřebiče.  
Ale nebojte, u nás vám žádný talíř na hlavě nepřistane. Právě naopak. Naservírujeme vám 
výběr toho nejlepšího, co Itálie nabízí. Vaši kuchyni provoníme vynikající kávou a připraveno 
máme i pár zajímavostí. Benvenuto in Italia! 
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Historie kávovarů sahá do 19. století, tedy do století páry. 
I když byl první patent vydán v roce 1878 v Německu, 
veškerý další vývoj a vznik prvního skutečného kávovaru je 
spojen čistě s Itálií. Byl to Angelo Moriondo, který jako první 
sestavil přístroj, schopný při tlaku páry 1,5 baru připravit  
až padesát šálků kávy současně. Ke své smůle však svůj 
objev nedokázal dostatečně prodat, a tak se oficiálním 
vynálezcem kávovaru stal Luigi Bezzera. Luigi Bezzera 
Moriondův nápad doladil, dávkovací páku navrhl tak, aby 
obsahovala porci kávy jen pro jeden šálek a v roce 1906, 
spolu s kolegou Desideriem Pavonim, na výstavě v Miláně 
představil světu stroj s názvem „caffè espresso“ neboli káva 
na požádání. Průlom v rozvoji pak o desítky let později, v roce 
1947, přinesl Achille Gaggia. Ten kávovar doplnil o závitový 
píst a silnou pružinu, díky čemuž docílil potřebného tlaku 
8-9 barů. Světlo světa spatřilo lahodné espresso, na jakém  
si pochutnáváme i dnes.

V 70. letech se setkáváme s prvními plnoautomaty a v 90. 
letech pak zažíváme největší kávový boom. Kávovary se 
rozšiřují do domácností, objevuje se první kávovar na kapsle 
a my již nemusíme za profesionálně připravenou kávou 
chodit jen do kaváren. Stačí doma stisknout jedno tlačítko.

Espresso DeLonghi
ETAM29.510.WB Autentica
Pochutnejte si na vynikající kávě, kdykoliv budete mít 
chuť. S plnoautomatickým kávovarem DeLonghi Autentica 
si připravíte oblíbené espresso či cappuccino stiskem 
jednoho tlačítka a dokonce dva šálky současně. Kávovar má 
zabudovaný ocelový mlýnek se 13 stupni mletí a při přípravě 
vašeho oblíbeného nápoje pracuje s profesionálním 
tlakem 15 barů. Nechybí funkce Doppio+ pro přípravu 
dvojitého espressa s extra aroma či tlačítko LONG Coffee 
pro překapávanou kávu. Škálu nápojů, které můžete  
v kávovaru DeLonghi Autentica připravovat, rozšiřuje tryska 
na našlehání mléčné pěny pro cappuccino, caffe latte, 
latte macchiato nebo na horkou vodu na čaj. Manipulaci 
zlepšuje také podsvícený displej, v malé kuchyni uvítáte 
jeho kompaktní rozměry. Kávovar DeLonghi Autentica je 
široký pouze 19,5 cm, a navíc je k dostání v exkluzivním 
bílém provedení.
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Když se řekne Itálie, co se vám vybaví? Pizza, Benátky nebo móda ala sicilská vdova?  
Ve všem máte pravdu, kdo však odpověděl káva, vyhrál! Káva je s Itálií velmi úzce 
spojená, vždyť odtud pochází první kávovar i většina způsobů její přípravy. Espresso, 
ristretto, latte nebo cappuccino, všechny tyto oblíbené nápoje mají v Itálii svůj původ.

Itálie s vůní kávy

Víte, že první kavárna v Evropě byla 
otevřena v roce 1645 v Benátkách?

Je	libo	espresso,	fredo	či	tiramisu-coffee?

TÉMA
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Welcome to America
Ze všech stran nás obklopují americké filmy i hudba. Oblíbili jsme si fast foody, americký 
fotbal, hotdogy a kino bez popcornu si už ani nedokážeme představit. Co dalšího k nám  
z Nového světa za velkou louží připlulo? Tady je malá ochutnávka.

Grilování versus barbecue
Dva pojmy, jeden význam? Není to tak úplně pravda.  
I když se může zdát, že se jedná o stejnou věc, vždyť  
u obou se jedná o přípravu masa na grilu, ve skutečnosti 
mezi nimi existuje rozdíl. A to právě v délce samotné 
tepelné úpravy. Zatímco grilování představuje rychlou, 
zpravidla jen několikaminutovou akci, BBQ vás zabaví  
na celé odpoledne. Pravé americké barbecue totiž 
spočívá ve velmi pomalé přípravě masa, které je grilováno 
při mnohem nižší teplotě a za pomoci kouře. Skuteční 
fajnšmekři takto připravují maso někdy i 10 hodin.   
No a k barbecue samozřejmě nesmí chybět speciální 
BBQ koření a marináda, kterou se maso během 
grilování potírá. Že je barbecue (nejen) v Americe 
skutečně oblíbené, svědčí i pořádání soutěží  
a existence celosvětové BBQ asociace.

Obracečku do ruky, zástěru na sebe!
Jak vypadá typická americká grilovačka známe dobře  
z filmů. Základem je zahrada u domu, hostitel v zástěře,  
v jedné ruce obracečka, ve druhé pivo. Je to událost, při které 
se setkává rodina, přátelé, často i celá ulice. Všichni se dobře 

baví, nováčci se seznamují, starousedlíci utužují vztahy.  
Na grilu voní nejčastěji klobásky, hamburgery  

a marinované vepřové žebírko, podává se všudypřítomná 
cola a pivo. Mimochodem, víte, že u Američanů převažuje 
vepřové maso nad hovězím? Také u nás se grilování 
rozmohlo a nejen v létě. Díky kontaktním elektrickým grilům  
si můžeme na domácích hamburgerech a výborných 
steacích pochutnávat každý den, v jakémkoliv ročním 
období. Stačí nažhavit desku a vaše 
kuchyně se rázem ocitne uprostřed 
zahradní party.

Náš tip pro milovníky avokáda
Vyzkoušejte místo svého oblíbeného dresingu 
rozmixovat avokádo s nakládanými chilli papričkami 
plněnými čerstvým sýrem. Váš burger získá úplně nové 
obrátky.

Náš tip pro mlsné jazýčky
Přidejte do náplně svého hamburgeru i plátky hrušky 
spolu s modrým sýrem. Netradiční kombinace 
překvapí vaše chuťové buňky a osvěží zaběhlý rituál.

Náš tip pro ty, co to rádi ostré
Přimíchejte do masa také pastu z chilli papriček nebo 
kapku tabasca. Maso dostane správný říz.

Domácí burger jak se sluší a patří
• 300 g vepřového nebo hovězího masa, sůl, pepř na jeho ochucení
• plátky čedaru, vejce na volské oko, na kolečka nakrájené rajče, kolečka cibule, listy ledového salátu, dijonskou hořčici 
 nebo váš oblíbený dresing – u náplně se fantazii meze nekladou

Maso nameleme, osolíme, opepříme, promícháme a necháme odpočinout, aby se chutě vzájemně spojily. Po chvilce z něj vytvoříme 
bochánky přibližně o hmotnosti 150 g a vkládáme na rozpálený gril. Maso opékáme z obou stran přibližně 2-3 minuty, podle žáru uhlíků, 

nebo výkonu vašeho elektrického grilu, ne však příliš dlouho, aby se zbytečně nevysušilo. Na grilu lehce 
opečeme i bulky, aby byly krásně křupavé a vrhneme se s chutí do vrstvení náplně.  Nezapomeňte, že správný 
americký burger má být pořádně vysoký a nesmí chybět hranolky.
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iPhone, iPad, iOS… iLove it! 
Psal se rok 1976, když trojice kamarádů – Steve Jobs, Steve 
Wozniak a Ronald Wayne založili v garáži rodičů malou dílničku 
na výrobu počítačů. Kdo by tenkrát řekl, že o 40 let později 
logo nakouslého jablka obletí celý svět a stane se fenoménem, 
který si získá miliony skalních fanoušků?
Jenže Apple tenkrát přišel s něčím novým, s něčím, co  
na trhu dosud chybělo. A tím byl osobní počítač. Strhla se lavina, 
Apple se vyšvihl na špičku technologické vyspělosti a portfolio 
svých produktů rozšířil o další spotřební elektroniku. Tak přišli  
na svět legendární iPhone, tablet, hudební přehrávač  
i sluchátka. Proto také Steve Jobs v roce 2007 změnil název 
společnosti na Apple, Inc.
Dnes Apple prodává čtvrtletně 78 milionů iPhonů a ve své 
rodné Kalifornii dokončuje práce na svém novém, gigantickém 
komplexu, plném inovací, kanceláří i zeleně – Apple parku. 
Ten bude zahrnovat 2,8 milionu m2 kancelářských prostor, 
návštěvnické centrum, 
Apple Store, kavárny, a 
především divadlo Steva 
Jobse, neboli podzemní 
halu pro představování 
nových produktů. 
Legenda pokračuje!

HOVĚZÍ STEAK 10x JINAK
Milujete hovězí steaky? A znáte všechny jejich druhy? 
Největší rozdíl mezi nimi je v části masa, která se na něj 
používá. Každá má totiž svoji specifickou chuť a strukturu. 
Vyznat se v nich je však někdy obtížné, proto vám přinášíme 
minislovníček steakové terminologie.  Jdeme na to!

RUMP STEAK
Maso z horní části kýty, které je vhodné pro 
jakýkoliv způsob úpravy. Nejlépe chutná 
zprudka opečený.

FLANK STEAK
Maso z hovězího pupku, je tužší a obsahuje více vláken, 
proto by mělo být dostatečně vyzrálé. Peče se zpravidla 
vcelku, podává se nakrájený v šikmém řezu na tenké plátky.

RIB EYE STEAK
Steak z vysokého roštěnce, prorostlý tukem, proto je také 
považován za nejšťavnatější. Typické je tukové oko, podle 
kterého steak nese svůj název. 

FILET MIGNON
Malý kousek masa z konce svíčkové, který je velmi jemný 
a křehký. Nejčastěji se podává středně nebo krvavě 
propečený.

T-BONE STEAK
Tenký a měkký steak s kostí uprostřed, 
který je považován za jeden z nejlepších 
a nejkvalitnějších. Tvoří jej část roštěnce a 
část svíčkové.

PORTER HOUSE STEAK
Jedná se o T-bone steak v jeho větší verzi, obsahuje větší 
podíl svíčkové.

TENDERLOIN
Velmi chutné, výběrové maso ze svíčkové. Vhodné zejména 
k přípravě tatarského bifteku.

SIRLOIN
Steak z hovězí kýty, který neobsahuje téměř žádný tuk.  

NEW YORK STRIP
Nízký roštěnec taktéž s nízkým obsahem tuku. 

HANGER STEAK
Maso označované jako veverka, tedy z vnitřní strany 
bránice. Jedná se o výběrové maso, které je typické svojí 
výraznou, aromatickou chutí. Vhodný k prudkému opékání 
a na masové rolády.

A co říci závěrem? Že nejlepší steaky jsou z mladého býčka, 
vola nebo jalovice. Přejeme dobrou chuť!

Když grilování není
jen o hamburgerech…

Jak mít nejlepší steak za 2 
minuty? Vyzkoušejte kontaktní 
gril DeLonghi CGH1012D
� příkon 2000 W
� 2 regulace teploty 
� variabilní nastavení teploty
 pro každou desku
� 3 polohy grilování
� chytrá aplikace pro pohodlné
 ovládání
� velký LCD displej

Země svobody
i nakousnutého jablka
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Na skok do Švýcarska
Hodinky, čokoláda, sýr, překrásná příroda plná kamzíků i bezpečná bankovní konta – takové je 
Švýcarsko. Přeneste se společně s námi do této krajiny čtyř kultur. Řekneme si, jak během chvilky 
vnést kousek Švýcarska i k vám domů, seznámíme vás s mnoha zajímavostmi a jednu z dávných 
tradic dokonce poznáte na vlastní kůži. Kdo chce s námi zkusit, jak chutná Švýcarsko?

Ve znamení sýrů
Mléčné sýry jsou jednou z pochoutek, které byste ve 
Švýcarsku rozhodně neměli vynechat. Tradice jejich výroby 
začala již před několika staletími a dodnes si zachovává jak 
původní receptury, tak v některých případech i tradiční 
ruční zpracování. Místní specialitou jsou sýry označované 
jako Bergkäse, které nejen, že se vyrábí ručně, ale navíc je  
u těchto sýrů podmínkou, že se krávy musí pást na čerstvé 
trávě horských pastvin.

Proč je sýrovou velmocí zrovna Švýcarsko? 
V hornaté krajině byli obyvatelé mnohdy 
odkázáni jen na to, co si jako obživu 
sami zajistili. A právě chování krav  
na divokých pastvinách dalo vzniknout 
jednomu z fenoménů Švýcarska – zpracování sýrů  
z kravského mléka. Dnes tato země produkuje nespočet druhů 
sýrů, z nichž nejznámější jsou Emmental, Gruyére, základ 
každého fondue, či Raclette, který dal název i raclette grilu.

Jak škrábaný sýr dobyl svět
Příběh sýru Raclette tak trochu připomíná příběh o Popelce. 
Na začátku jídlo chudých pastýřů, nyní celosvětová lahůdka. 
Vděčíme za něj právě pastýři, který si kdysi dávno sýrový 
bochník položil blízko ohni a ten se začal roztékat. Pastýř jej 
pak seškraboval na svůj chléb, a tak vznikla tradice „škrábání“ 

roztaveného sýru Raclette. Dnes je jeho servírování 
v domovském Švýcarsku doslova společenskou 
záležitostí a vychutnat si jej můžete v restauraci i 

při slavnostních příležitostech.

Raclette u vás doma
Abyste si pochutnali na roztaveném sýru a dopřáli si 

po fondue druhou nejspolečenštější událost, už nemusíte 
cestovat stovky kilometrů. Stačí zajet do naší prodejny 
Euronics nebo skočit na náš e-shop www.euronics.cz 

a pořídit si domů skvělý raclet gril. Švýcaři svému 
oblíbenému sýru zasvětili celý proces přípravy a 
stolování, proč si jej také nedopřát kdykoliv u vás 

doma, s rodinou či přáteli, když je to možné?

Raclet kontaktní elektrický gril spočívá ve velké grilovací 
desce a sadě několika pánviček, na kterých si rozpustíte 
sýr nebo si třeba připravíte vlastní kombinaci grilovaných 
pochoutek. Jak na to jít správně? Ve Švýcarsku je podávání 
Raclette spojeno s malými kulatými brambory, vařenými  
ve slupce, nakládanou cibulkou a kyselými okurkami. Vy si však 
můžete připravit menu, na které máte zrovna chuť. Zatímco 
na hlavní grilovací desce připravujete maso, zeleninu či rybu, 
v pánvičkách ve spodním patře nechte roztavit sýr, kterým 
pak hotový pokrm přelijete, nebo jej podle tradice na talíř 
„seškrábnete“.

Namixujte si vlastní pánvičku 
s grilem ETA Raclet 4162 90000.
S grilem ETA Raclet oživíte každou party! Kombinovaná 
hladká a žebrovaná plocha je vyrobena z kvalitního 
materiálu s antiadhezní, snadno omyvatelnou 
povrchovou úpravou. Součástí je 6 menších a 1 větší 
pánvička, nechybí ani drážka pro zachycení tuků 
z připravovaných potravin. Světelná signalizace 
provozu a dosažení teploty vám usnadní manipulaci, 
protiskluzné nožky a tepelně odizolovaná držadla 
pánviček zajistí bezpečnou obsluhu.

Vyzkoušejte	elektrický	gril	ETA	Raclet	se	7	pánvičkami	a	s	výkonem	1800	W.	
Uvidíte,	že	si	jej	u	svého	rodinného	stolu	oblíbíte.
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Střípky z podhůří Alp

Více než 1 000 jezer a ledovců najdete v zemi, která láká turisty svou panenskou krajinou, 
množstvím turistických a cykloturistických tras, nemluvě o dech beroucích výhledech na vrcholky 
Alp. Na své si přijde opravdu každý, hledači zážitků i vyznavači relaxace, zastánci letních i zimních 
sportů. Vždyť je také Švýcarsko v kvalitě služeb řazeno mezi nejlepší.

Když se řekne „šlape jako hodinky“
Říká vám něco rok 1679? To jeden koňský obchodník přivezl 
z Londýna do Švýcarska první hodinky, které však 
záhy přestaly fungovat. Tím odstartovaly první 
pokusy o výrobu hodinek, kterými je dnes 
Švýcarsko tak proslulé.

Země červeného kříže
Již 154. narozeniny letos slaví organizace Červený kříž, která 
původně vznikla na pomoc obětem války a postupně své 
zaměření rozšířila o poskytování sociální péče a záchranu 
osob při přírodních katastrofách. Jejím symbolem je 
švýcarská vlajka v obrácených barvách.

Chuť sýru střídá mléčná čokoláda a müsli
Návštěva Švýcarska se neobjede bez vynikající čokolády, 
jejíž pouť začala u břehů Ženevského jezera. Čím to je, že 
si nás švýcarské značky čokolád, známé z prodejních pultů, 
tak získaly? Snad tajným postupem míchání kakaových 
bobů s mlékem a dalšími přísadami, který Švýcaři 
objevili. Snad celou řadou příchutí, kterými nás 
zahrnují. Ať už je to čímkoliv, švýcarskou čokoládu 
zbožňují miliony dětí i dospělých.

Kromě čokolády si však pochutnáváme i na něčem 
jiném, co má původ v zemi červeného kříže, a tím je müsli. 
S nápadem smíchat ovesné vločky, jogurt, mléko, ořechy 
a jablka přišel jako první švýcarský lékař Bircher Benner, 
který se tak významnou měrou zasloužil o propagaci zdravé 
výživy.

Víte, že se ve Švýcarsku nachází 
nejstrmější zubačka na světě? 

Vede na horu Pilatus, jezdí od roku 
1889 a její sklon v některých místech 

dosahuje až 48 %. Panečku, to musí být 
panoramata!

Nescafé – káva s puncem výjimečnosti
A na co ještě rozhodně nesmíme zapomenout? Přece na vynález instantní kávy Nescafé, jejíž 
příběh začal už před válkou v roce 1930, v den, kdy se brazilská káva potkala se švýcarskou vědou. 
Od té doby se značka Nescafé zařadila mezi přední lídry na poli kávy a dokonce se účastnila tak 
významných událostí, jako byl první výstup na Mount Everest nebo cesta do vesmíru. Může se 
to zdát neuvěřitelné, ale Nescafé bylo skutečně první kávou, která stanula na Měsíci! Dnes se  
pod značkou Nescafé ukrývá nejen instantní káva, ale také tolik oblíbené Nescafé Dolce Gusto,  
na jehož lahodné chuti a výrazném aroma si pochutnáváme každý den.

TÉMA



34   |   Inspirace 2 / 2017

Podmanivá krása 
Francie
La vie est belle! Život je krásný, prohlašují Francouzi a svým životním stylem to dávají patřičně 
najevo. Francouzi si umí vychutnávat život stejně jako své kulinářské umění, jsou usměvaví, 
uvolnění a kdo jednou objevil genius loci jejich země, ten se do ní bude vždy rád vracet. Zastavte 
se ve svém každodenním shonu i vy a užijte si půvaby, které s sebou Francie přináší.

S francouzskou snídaní do nového dne
Začněte den příjemně naladěni a se spokojenými bříšky. 
Zapomeňte na rychlé polykání rohlíku zatímco na sebe 
soukáte boty a spěcháte na autobus. Ve Francii se nikdy nejí  
ve spěchu, právě naopak. Francouzi jsou proslulí vysokou 
úrovní stolování a požitkářským přístupem k jídlu. Užívají si 
každé sousto, pochutnávají si na výborných croissantech, 
čerstvém ovocném džusu a teplém nápoji. Na stole nesmí 
chybět čerstvá bagetka, marmeláda a francouzské palačinky, ať 
už připravené na slano nebo na sladko. Na tradiční francouzské 
snídaně vás zvou proslulé kavárny, ale vychutnat si je můžete  
i doma na terase. Stačí si k tomu nalít skleničku vína a atmosféra 
všedního dne nabere úplně jiný směr.

Malebné kavárničky, které vybízejí k příjemnému posezení  
a tiše znějící šansony. Večerní procházka podél Seiny  
s výhledem na impozantní Eiffelovku či Louvre s uměleckými 
klenoty nedozírné hodnoty. Vnímáte také to kouzlo romantické 
Paříže? Nebo dáváte raději přednost vynikajícímu sýru  
a k němu skleničce kvalitního vína na francouzském venkově, 
levandulovým plantážím Provence či luxusu Francouzské 
riviéry? Francie má vše, na co si vzpomenete. Od moře  
po zasněžené Alpy, kulturní památky, módu, parfémy i slavný 
cyklistický závod. To vše je s Francií nerozlučně spojené.  
Co však patří mezi absolutní špičku je francouzská kuchyně. 
Ta byla v roce 2010 dokonce zapsána na seznam světového 
dědictví UNESCO.

Prestiž jménem Michelin
Není hvězda jako hvězda, nejcenější je ta 
Michelinská! Získání michelinské hvězdy 
představuje vrchol na poli gastronomie, 
o které rok co rok usilují restaurace napříč 
státy, a to včetně České republiky. Poprvé se 
hvězdička, jako způsob označení, kde se dobře 
najíst, objevila v Michelinském průvodci v roce 
1926 a od té doby se stupnice rozšířila na 3 
hvězdy, které jsou dodnes nejvyšším možným 
oceněním. U nás se michelinskou hvězdou 
pyšní tři restaurace v Praze.

Když víno, tak francouzské?
První zmínka o vinařství

ve Francii pochází už 
ze 6. století př. n. l.

Tomu říkáme archivní ročník!
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Vydatné bretaňské galettes
Na těsto budete potřebovat:
• 1 větší vejce
• 120 g pohankové mouky
• 250 ml vody
• lžíci másla
Na náplň si připravte:
• vejce
• sýr
• šunku
• špenát/žampiony/cuketu/ratatouille/lososa 
 a další ingredience dle chuti

Jdeme na to:
Nejprve si připravte těsto na palačinky. Smíchejte vejce a 
mouku a vypracujte poměrně husté těsto, do kterého začněte 
podle potřeby přilévat vodu (nemusíte nutně spotřebovat 
všechnu). Jakmile bude jeho konzistence tekutější, přidejte 
rozpuštěné máslo. To dodá palačinkám chuť a navíc se budou 
díky němu snáze otáčet.
Hotové těsto nalévejte v tenké vrstvě na rozehřátý palačinkovač, 
nebo rozehřátou a přepuštěným máslem potřenou pánev.  
K tomu, aby byla palačinka krásně rovnoměrná vám pomůže 
speciální dřívko. Takto si nejprve připravte všechny palačinky a 
potom se teprve pusťte do jejich plnění.
Na středně rozehřátou pánev položte palačinku a do jejího 
středu rozprostřete ingredience dle chuti. Okraje palačinky 
poskládejte do čtverce a počkejte, až se vše zapeče. Pokud 
zapékáte vajíčko, nechte žloutek lehce tekutý.

Je libo nejdříve aperitiv?
Ochutnejte kir – tradiční 
francouzský koktejl. Připravíte 
si jej jednoduchým smícháním 
bílého vína a rybízového likéru 
v poměru 5:1. Zaručeně si jej 
zamilujete!

Delikatesy 
s francouzským šarmem

Věděli jste, že…
… předchůdce palačinek mlsali už Peršané ve starověku? 
Tak, jak je známe dnes, ale pocházejí z francouzské Bretaně, 
kdy byly připravované jako slané palačinky – galettes  
z pohankové mouky. Postupně vznikla i sladká varianta – 
crêpes, které se připravují z klasické pšeničné mouky, vajec, 
mléka, másla a špetky soli. Na rozdíl např. od amerických 
palačinek je základem velmi tenké a křehké těsto.

Co vám při přípravě 
palačinek zaručeně pomůže?
Palačinkovač Ariete 
Party Time ART 183
S tímto 1000W pomocníkem vám práce půjde pěkně 
od ruky a vaše palačinky budou extra tenké, přesně tak, 
jak mají být. Pomocí termostatu jednoduše nastavíte 
teplotu, na správné nahřátí vás po chvilce upozorní 
světelná kontrolka. Plotna o průměru 30 cm je vyrobena  
z nepřilnavého materiálu, takže se těsto nepřipaluje  
a snadná je i její údržba. Zvýšený okraj navíc zabrání 
vytečení těsta po stranách. Součástí balení je i dřevěná 
stěrka na roztírání těsta a dřevěná obracečka.
Palačinkami to však nekončí. Varnou desku můžete využít 
i k přípravě dalších pokrmů jako jsou vaječné omelety, 
tortilly či pita chleby.
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Japonsko 
plné kontrastů
Znáte jinou zemi, ve které by se tak výrazně střetávala staletá historie s nejmodernější 
technologií? Zemi, která je stále opředena tajemstvím, a přece pronikla do domácností  
po celém světě? Je to tak, řeč je o Japonsku. O jeho kultuře, tradicích, preciznosti a také 
nejvyspělejší technice, která nás nepřestává fascinovat. Vydejme se proto po stopách samurajů 
do míst, kde sluneční paprsky uvidíme mezi prvními a kde na vlak nebudeme čekat déle než 5 
minut. Držte si klobouky, jízda vysokorychlostním vlakem Šinkanzen začíná!

Okouzlující gejša
Už od raného dětství jsou vybrané dívky vedeny k tomu, 
být v každém ohledu dokonalé. Učí se tančit, zpívat, hrát 
na tradiční japonské nástroje, ovládat kaligrafii, neboli 
japonskou cestu písma, i umění tradičního čajového 
obřadu. Gejši jsou po staletí symbolem krásy a jejich bílé 
tváře a drahá kimona zahlédnete jen v luxusní společnosti. 
Jsou to éterické, vznešené a vzdělané bytosti, jejichž život 
však zároveň svazuje řada pravidel.

Příběh origami
Prastaré umění skládání papíru má své 
počátky již v 9. století. Nejznámějším vzorem 
je jeřáb, který představuje skutečného jeřába 
popelavého, jehož Japonci považují za symbol 
věčného života. Podle legendy se tomu, kdo poskládá 1000 
jeřábů, splní jedno přání, jiné příběhy slibují dlouhý život 
či uzdravení. Svých 1000 jeřábů však může dotyčná osoba, 
která touží po splnění svého přání, poskládat jen jednou  
za život, musí je složit během jednoho roku a musí si 
všechny nechat pro sebe. „Jeřábový závěs“ se pak zavěsí na 
25 nitích po 40 orizuru, neboli jeřábů, na každé z nich. Víte, 
že se origami ve tvaru jeřába stalo celosvětovým symbolem 
míru? Stalo se tak na základě životního příběhu dívky, která 
byla ve svých 2 letech ozářena radioaktivitou jaderné 
bomby, svržené na Hirošimu v roce 1943. Dívka později,  
s přáním uzdravit se, začala skládat své jeřáby, avšak dříve, 
než stihla dokončit počet 1000 kusů, zemřela na následky 
nemoci.

Japonská zahrada
Balzám na duši, ale i pastva pro oči. Zkrátka oáza klidu 
uprostřed rušného města. Kouzlo japonské zahrady nás 
Evropany doslova uhranulo, a tak se s nimi dnes setkáváme i 
v našich končinách, v okrasných parcích či u rodinných domů. 
Návrh a uspořádání zahrady však nejsou tak jednoduché, jak se 
na první pohled může zdát. Každý z prvků, ať už voda, kámen 
nebo světlo svíček z žulových lampiček má svůj význam. 
Pohádkovou atmosféru dodávají jezírka, potůčky a mostky, 
z rostlin by pak rozhodně neměli chybět bambus a bonsai. 
Rozšířené jsou však i tzv. suché zahrady, ve kterých vodu ani 
rostliny nenajdete, zato si vás získají dokonalou harmonií 
bílého písku, pečlivě uhrabaného do podoby mořských vln, a 
kamenů znázorňujících hory a vodopády. Řekněte, nevydrželi 
byste v takové zahradě relaxovat hodiny a hodiny?  Při zmínce 
o zahradách nesmíme zapomenout ani na sakuru – asijskou 
třešeň. Přelom března a dubna, kdy začínají kvést, je v Japonsku 
velkou událostí.
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Náš tip: 
Fotíte stejně tak rádi a často jako japonští turisté, ale 
nebaví vás čekat na vytištění vašeho snímku? Vsaďte  
na znovuzrozený digitální fotoaparát Polaroid SNAP Instant 
Digital. S tímto instantním fotoaparátem budete mít své 
snímky na papíře doslova na počkání. S technologií ZINK 
Zero Ink nepotřebujete žádný inkoust, tisk fotografie zajistí 
pokročilý kompozitní materiál fotopapíru a barvení krystalů 
pomocí tepla. Výsledné snímky jsou plné barev a díky 
vrchní ochranné vrstvě nedochází ani k jejich vyblednutí či 
rozmazání.  Pochlubte se svými fotografiemi hned!

Náš tip: 
Místo papíru prohlížíte fotky raději v televizi? I s tím vám 
japonská velmoc pomůže. Společnost Sony je totiž 
považována za jednoho z nejlepších výrobců spotřební 
elektroniky, mezi kterými hrají prim právě televize, 
multimédia a samozřejmě nechybí ani mobilní telefony.

Technologická velmoc
Japonsko je známé svou pracovní vytížeností a nejnižším počtem čerpané dovolené. Velmi si 
potrpí na detail, není proto divu, že je práce Japonců vždy tak precizní. A právě prvotřídní kvalitou 
je vyhlášená i japonská elektronika. 

Technický pokrok kráčí z Japonska
Japonci si rádi hrají a nejraději s technickými hračkami. 
Neustále vyvíjejí nové technologie a v robotice jsou vždy  
o krok napřed. V automobilovém průmyslu se představili jako 
lídři v hybridních pohonech a nezahálí ani ve vývoji vesmírných 
satelitů. Ne všechen pokrok je sice dostupný nám, běžným 
spotřebitelům, ale ani my si nemůžeme stěžovat.

Všudypřítomný fotoaparát
Nedokážete si japonské turisty už ani představit bez 
fotoaparátu? Není divu, vždyť z jejich země pochází ty 
nejznámější a nejlepší značky fotoaparátů na trhu. Ať už 
se vám vybaví Canon, Nikon, Sony, Olympus nebo Fujifilm, 
všechny mají svůj domov v Japonsku. 

Okénko do historie
� v roce 1934 představila značka Canon svůj první dřevěný  
 model fotoaparátu Kwanon, pojmenovaný podle 
 buddhistické bohyně. S tímto názvem však nebyl vyroben  
 žádný fotoaparát a firma se později přejmenovala na Canon. 
� v roce 1976 přišla společnost Sony s prvním videorekordérem  
 Betamax, díky kterému si zákazníci mohli poprvé nahrát  
 televizní vysílání.
� první plazmová televize se na prodejních pultech objevila  
 v roce 1996 a jejím autorem byla společnost Fujitsu.

Víte, že v Japonsku je dovoleno v práci 
spát? Spánek je zaměstnavatelem 

považován za důkaz, že je jeho 
zaměstnanec práci maximálně 
odevzdaný, že ze sebe vydal vše 

a pracoval až do úplného vyčerpání.

Na dovolenou
i pro rodinné okamžiky:
Digitální fotoaparát
Canon EOS 1300D
� velký 18Mpx snímač CMOS velikosti APS-C 
 pro ohromující detaily
� výběr z 9 AF bodů pro kreativní vytváření kompozice
� citlivost až 6400 ISO
� natáčení videa v rozlišení 1080p
� velký a jasný displej pro čisté zobrazení
� automatický výběr nejlepších nastavení
� kreativní filtry
� Wi-Fi, NFC

Tokio	–	město	reklam	a	neonů.	Navštivte	kolébku
nejmodernějších	vymožeností	dnešní	doby.

TÉMA
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Dovolená, to jsou nová místa, noví lidé a spousta fotek na památku. Abyste se měli i po návratu 
domů čím kochat a díky krásným, ostrým fotkám si připadali stále jako u moře, nezapomeňte 
si přibalit také kvalitní fotoaparát.  

Jenže, který to je? Nabídka na trhu je dnes opravdu široká a 

vyznat se v ní může být složité. A právě proto jsme tady my 

a naše testovací okénko, které vám pomůže rychle a snadno 

vybrat ten nejlepší foťák na cesty.

Protože víme, že cestovní horečka před dovolenou jde 

ruku v ruce se zařizováním na poslední chvíli, chceme 

vám výběr a nákup vašeho nového fotoaparátu co nejvíce 

usnadnit. Otestovali jsem za vás 7 kompaktů, které se vám 

spolehlivě vejdou do každého batůžku, nezaberou místo 

Velký test 
kompaktních fotoaparátů:
vyberte si na dovolenou ten svůj

Velký test 
kompaktních fotoaparátů:
vyberte si na dovolenou ten svůj

a na vaše výpravy za dobrodružstvím jsou jako stvořené. 

Náš tým kolegů, kteří mají kvalitu fotografie v oku, pečlivě 

porovnával parametry jednotlivých kompaktů, hodnotil 

je od designu, přes uživatelské ovládání, po technické 

specifikace. A výsledek? Ten jsme shrnuli do přehledné 

recenze každého testovaného produktu. Věnujte chvilku 

jejich přečtení a ušetřete si spoustu času při výběru. Uvidíte, 

že po pár minutách budete mít jasno, který z vybraných 

fotoaparátů stojí za hřích.

TEST
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Olympus PEN EPL–8: pro ty, co chtějí 
od fotoaparátu víc, než jen fotky… 
Právě se dívám na nejnovější počin z řady Olympus PEN. A víte co? Je krásný! A nezáleží 
na barevném provedení, protože se povedly všechny. Řada známých blogerů a blogerek si 
tuto řadu oblíbila, a to ze dvou důvodů: fotí skvěle a vypadá skvěle – je to svým způsobem 
neopomenutelný módní doplněk k vašemu šatníku. Řada PEN od značky Olympus nabývá 
posledních pár let na velké oblibě a je to jeden z důvodů, proč jsem se těšil na testování 
tohoto aparátu snad úplně nejvíc. Je to jen módní hit, rozšířený mezi mladými lidmi nebo je 
řeč o opravdu dobrém fotoaparátu?

Technické parametry
Troufám si tvrdit, že obojí. Uvnitř se totiž skrývá Live MOS 

senzor ve velikosti 17,3 × 13,0 mm s rozlišením 16 Mpx. 

Čip je mechanicky stabilizovaný a dle výrobce by měl 

přinést 3,5EV účinek. Rozsah citlivosti je od ISO 200 do ISO 

25600. Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 60 

sekund. Sekvenční snímání dosahuje rychlosti až 8,5 fps, 

buffer pak pojme 20 RAW snímků. Podpora JPEGů a RAWů 

je samozřejmostí, stejně tak jako natáčení Full HD videa, ale 

pouze při 30 fps. Tento fakt vnímám jako slabinu, stejně jako 

absenci 4K. Baterka BLS-50 vydrží asi 350 obrázků a nabíjí se 

v nabíječce – nelze nabíjet přes USB.

Pocit výjimečnosti
Tělo E-PL8 je nabízeno ve třech barvách, a to v bílé, černé 

a světle hnědé. Ty jsou vždy zkombinovány se stříbrnými 

kovovými částmi a ovládacími prvky. Kromě nabídky tří 

barev nám výrobce nabízí větší počet doplňků ve stylu 

barevných pouzder, řemínků, dámských kabelek aj.

Vzhled a ovládací prvky
Celé tělo aparátu je zakulacené, drží se příjemně. Ovládací 

prvky na horní straně aparátu jsou rozmístěny elegantně 

vedle sebe. Najdete na ní reproduktor a mikrofon, 

patice pro nasazovací blesk (je součástí balení). Nechybí 

spoušť, malé tlačítko pro zapnutí/vypnutí fotoaparátu, 

LED diody pro indikaci samospouště a pomocné AF 

lampy. Na boku jsou umístěny konektory USB a HDMI, 

na spodní straně dvířka pro akumulátor a SD kartu, 

kovový závit. Na zadní straně je umístěn výklopný  

3“ LCD displej. Ten disponuje dotykovým ovládáním, které 

je výhodné pro výběr funkcí, AF bodu či přímo expozice.

Snímač:  CMOS, 16 Mpx, 17,3 × 13 mm
Hledáček: nemá
Optika:  28–84 mm (kinofilm)
Displej:  výklopný, dotykový
Připojení: Wi-Fi
Rozměry: 67 × 115 × 38 mm, 357 g

TEST
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Olympus OM-D E-M10 Mark II: 
retro design se skvělým hledáčkem
Dalším testovaným systémovým fotoaparátem od značky Olympus je OM-D E-M10 Mark 
II, jenž je laděný do retro designu. Stejně jako jeho předchůdce (E-M10) patří do kategorie 
levnějších OM-D fotoaparátů, např. postrádá zvýšenou odolnost vůči počasí. I tak je 
technologicky velmi vyspělý a oproti svému předchůdci si prošel řadou vylepšení, hlavně  
v oblasti videosekvence.

Technické parametry
Uvnitř aparátu najdeme stabilizovaný 4/3 Live MOS snímač s 
rozlišením 16 MPx (4608×3456 pixelů), o velikosti 17,3 × 13 mm. 
Je vybaven antiprachovým a ultrazvukovým filtrem. Procesor 
je typu TruePic VII a pracuje s barevným prostorem sRGB 
nebo AdobeRGB. Umožňuje 3 úrovně nastavení kontrastu, 
jasu a ostrosti. Rozsah citlivosti lze nastavit v rozsahu ISO 
200 až 25600, případně v AUTO režimu s možností nastavení 
rozsahu. Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 
60 sekund. Sekvenční snímání dosahuje rychlosti až 8,5 fps. 
Olympus E-M10 II má funkci navíc, oproti svému předchůdci. 
Tato funkce pochází z vyššího typu OM-D E-M5 II a prakticky se 
bavíme o korekci perspektivy. Vše se děje elektronicky přímo 
ve fotoaparátu. Využití najdete hlavně při focení budov apod. 

Za zmínku stojí ještě další 2 novinky. První je tzv. Anti-Shock. 
U této funkce si nastavíte prodlevu expozice po zmáčknutí 
spouště. Díky tomu se nebude stávat, že by vaše snímky byly 
rozmazané tím, že silou stlačíte spoušť, a tedy pohnete celým 
aparátem. Druhou a opět výbornou funkcí je Tiché snímání, 
kdy je spoušť pouze elektronická, tedy nevydává zvuky. 
Novinkou je i 5osá stabilizace obrazu. Tu oceníte především u 
zaznamenávání videí. Nanejvýš můžete natáčet 1080p60 Full 
HD video, nicméně je podporováno i time-lapse video ve 4K 
rozlišení.

Vzhled a ovládací prvky
Úchop fotoaparátu je sice dobrý, nicméně líp se mi držel 
Olympus PEN E-PL8. Rozmístění ovládacích prvků je 
standardní. V režimu iAUTO můžete využít menu Live Giude, 
které ocení hlavně začátečníci. Ti v této knihovně najdou 
spoustu tipů a rad pro focení dětí, zvířat, jídla, pohybu aj. Díky 
Wi-Fi pak můžou po propojení se smartphonem posílat do 
světa právě vyfocené snímky.

Suma sumárum
Olympus OM-D E-M10 Mark II je skvělý fotoaparát v krásném 
retro designu. Pokud hledáte kvalitu s výměnnými objektivy a 
nechcete pořizovat zrcadlovku, pak je pro vás ideální volbou. 
Disponuje výbornou úrovní šumu při vyšším ISO a obsahuje 
spoustu funkcí, které jistě oceníte – například tiché snímání. 
Taky nebude litovat ten, kdo hledá přístroj na pořízení 
kvalitního záznamu.

Snímač:  Live MOS, 16 Mpx, 17,3 × 13 mm
Hledáček: OLED, 2,36 Mpx
Optika:  28–84 mm (kinofilm)
Displej:  výklopný, dotykový
Připojení: Wi-Fi
Rozměry: 83 × 120 × 47 mm, 390 g

TEST
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Panasonic DMC-GF7:
inteligentní parťák do kapsy
Stylový retro design, kompaktní rozměry, dotykový výklopný displej a vždy dostupné 
tlačítko inteligentní automatiky. Tím vším si může GF7 získat široké spektrum uživatelů, 
kterým vyhovuje jednoduchost focení mobilem, ale vyžadují vyšší obrazovou kvalitu.

Konstrukce
Vlevo od spouště se nachází tlačítko pro aktivaci režimu 
inteligentní automatiky, velmi dobré pomůcky pro uživatele, 
kteří si s volbou na kruhovém voliči režimů zatím neví rady. 
Stačí zmáčknout a přístroj vše vykoná sám. Dále na vrchní 
straně najdeme klasický volič režimů. Na druhé straně je 
funkční tlačítko, které lze navolit podle potřeby, já si například  
vybral nastavení citlivosti. Na zadní straně najdeme funkci 
záznamu videa a roller, zkřížený se čtyřcestným voličem, který 
má předdefinované funkce. Je vybaven 3" displejem, který 
je možné otočit o 180° dopředu pro focení selfie.  Přístroj  
na mne působí jako symbióza příjemného designu a kvalitního 
dílenského zpracování.

Jak se s ním fotí
Je to malý, pohotový a rychlý parťák do kapsy. Ostření je 
velmi svižné, překvapila mě schopnost zaostřit i ve špatných 
světelných podmínkách. Se zaklapávacím objektivem 
je velmi skladný a kombinuje tedy důležité požadavky – 
vysoký obrazový výkon a malé rozměry. Samozřejmostí je 
Wi-Fi připojení pro vzdálené ovládání a sdílení pořízených 
fotografií. Zajímavou vychytávkou je funkce Jump Snap, která 
je určená na fotografie ve skoku. Mobilní telefon s aplikací  
od Panasonicu, který máte při skákání v kapse, rozpozná pohyb 
a v okamžiku, kdy jste ve výskoku nejvýše, bezdrátově spustí  
na fotoaparátu spoušť. 

Objektiv
K fotoaparátu jsem na testování dostal objektiv Lumix G 
Vario 12-32 mm / f 3,5-5,6 ASPH. / MEGA O.I.S. Je zaklapávací 
konstrukce, po složení má výšku pouze 24 mm. Navíc není 
třeba nikde nic hledat, ale pouze překonat malý odpor 
při otáčení zoomovacím prstencem - objektiv se přepne  
do pracovní pozice. Jeho kresebný výkon je velmi dobrý a se 
svou váhou 70 g je ideálním objektivem na každodenní použití. 

Obrazová kvalita
Snímání obrazu má na starosti Micro Four Thirds snímač 
Live MOS s rozměry 17,3 × 13,0 mm a rozlišením 16,0 Mpx.
Fotografie jsou zpracovány procesorem Venus a následně 
ukládány ve formátu JPEG nebo RAW. Nabídka expozičních 

režimů je standardní, tedy automatika, priorita clony, času a 
plný manuál. Citlivosti mohou být od ISO 200 do ISO 25600,  
v režimu rozšíření můžete využít i ISO 100. Šum je zde ve velmi 
rozumných dimenzích, snesitelný je i při ISO  6400, a to je hodně 
vysoká hodnota. Korekce expozice je dostupná od -5 EV do +5 
EV, nechybí ani bracketing pro 3, 5 nebo 7 snímků s rozdíly mezi 
expozicemi až 1 EV. Závěrka je mechanická s elektronickou první 
lamelou nebo plně elektronická, expoziční časy má od 1/16000 
do 60 sekund. 

U videosekvence je rozsah časů od 1/16000 sekundy  
do 1/25 sekundy, maximální citlivost má pak hodnotu ISO 
3200.  Lumix GF7 podporuje natáčení Full HD videa s rozlišením 
1920 × 1080 pixelů při 60 progresivních snímcích za sekundu.  
K dispozici je formát MP4 (50p, 25p) i AVCHD (50p, 50i a 24p). 
Pro fotografické labužníky nabízí i časosběrná videa, nebo 
funkci stop-motion pro tvorbu animovaných videí.

Snímač:  Live MOS, 16 Mpx, 17,3 × 13 mm
Hledáček: OLED, 2,36 Mpx
Optika:  24–64 mm (kinofilm)
Displej:  výklopný, dotykový
Připojení: Wi-Fi, NFC
Rozměry: 106,5 × 64,6 × 33,3 mm, 266 g

TEST
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Canon G7X Mark II:
kapesní velikán
Chcete kompakt, který hravě strčíte do kapsy a zároveň jeho snímky budou srovnatelně 
dobré, jako kdybyste fotili zrcadlovkou? Pak čtěte dál! Nástupce Canon G7X se pyšní právě 
těmito vlastnostmi, které vás bezpochyby nadchnou. 

Fotí vážně skvěle. Proč?
Protože fotoaparát využívá výkonný procesor DIGIC 7, který 
aparátu umožňuje až 8 snímků za vteřinu ve formátu RAW. 
Širokoúhlý objektiv značky Canon je velmi rychlý a má 4,2násobný 
optický zoom v ohniskovém rozsahu 24 až 100 mm po přepočtu. 
Světelnost má vynikající hodnoty F1,8 až F2,8 podle zoomu. Díky 
tomu pořídíte snímky i při zhoršených světelných podmínkách bez 
nutnosti použití blesku. Když k tomu přidáme ještě jednopalcový 
APS-C CMOS snímač s rozlišením 20,1 megapixelů, tak si můžeme 
na rovinu říci, že s touto sestavou prostě neuděláte chybu.

Obsah balení a první dojmy
Na začátek si pojďme říct, co získáte za necelých 17 tisíc korun.  
Do rukou se vám dostane malá krabička, kde se kromě samotného 
aparátu ukrývá akumulátor, nabíječka s nabíjecím kabelem 
a poutko. Osobně doporučuji ihned přikoupit ještě náhradní 
akumulátor, abyste měli vždy po ruce dostatek energie. První 
dojem na vás pravděpodobně udělá velikost fotoaparátu. Teprve 
po otevření krabice si totiž plně uvědomíte význam slov „vleze 
se do kapsy“. Klidně to vyzkoušejte. Po vyjmutí z krabičky zjistíte 
další pozitivní vlastnost: G7X padne skvěle do ruky. Grip tohoto 
aparátu je vskutku dobře vyřešen, držení je velmi přirozené  
a po chvilce focení cítíte, že se s tímto malým krasavcem znáte 
velmi dobře již roky.

Vzhled a ovládací prvky
Canon G7X Mark II má ovládací prvky převážně na horní a zadní 
straně aparátu. Na horní straně najdete tlačítko pro zapnutí a 
vypnutí, otvory mikrofonu a reproduktoru či spoušť. U spouště 
se nachází ovládání zoomu a vpravo kruhový volič režimů, který 
je dobře aretovaný, prakticky je nemožné jím nechtěně otočit.  
Pod ním najdete ovladač korekce expozice, je funkční ve všech 
režimech, včetně plného automatu a manuálu s automatickým 
ISO. Taky zde najdete vysunovací blesk, ale stejně jako u svého 
předchůdce tu chybí hledáček.  Na zadní straně se nachází  
dotykový LCD panel. Má rozlišení 720 × 480 px a oproti 
předchozímu modelu je umístěn na nové výklopné 
konzoli, která kromě zvednutí displeje o 180° nahoru 
(ideální pro selfie), umožňuje i vyklopení směrem dolů, 
což oceníte například na koncertech, kdy potřebujete „fotit  
z výšky“. Ostření pomocí dotyku panelu funguje výborně a 
přesně. Na spodní straně se nachází kovový závit pro stativ a 
kryt pro akumulátor a paměťovou kartu. Dále je fotoaparát 
standardně vybaven sloty microUSB a HDMI typu D.  Na okruží 
u objektivu, u něhož máte na výběr hladký či aretovaný chod, 
lze velmi snadno přiřadit vámi preferované funkce, což přidává  
na rychlosti přípravy expozice. 

Technické parametry
Canon zvýšil rychlost sekvenčního snímání z 6,5 fps na nynějších 
8,0 fps. Buffer postačí na 30 JPEGů, resp. 19 RAWů. G7 X Mark II 
umí natáčet Full HD video s rozlišením 1920×1080 pixelů při 
snímkovacích frekvencích 60p, 50p, 30p, 25p a 24p. Stále však 
neumí 4K.  Videa se ukládají do formátu MPEG-4 AVC/H.264 se 
stereo zvukem. K dispozici je i iFrame záznam či podpora time-
lapse videí. Rozsah citlivosti je od ISO 125 do ISO 12800, v režimu 
rozšíření lze dosáhnout až ISO 25600. Expoziční časy mohou být 
od 1/2000 sekundy do 15 sekund. Li-Ion akumulátor NB-13L 
slibuje výdrž na 240 snímků, což je málo. Už tradičně nechybí ani 
bezdrátové rozhraní Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) a NFC technologie, 
která usnadní sdílení právě vyfocených snímků přes smartphone. 

Suma sumárum
G7X Mark II je velmi kvalitní model značky Canon, který je  
ve srovnání se svým předchůdcem primárně rychlejší a přesnější. 
Jeho uživatelské prostředí je návykově jednoduché, přehledné 
a dílenské zpracování je na vysoké úrovni, takže kromě kapacity 
akumulátoru mu snad nemám co vytknout. V tomto případě 
platí, že za rozumné peníze pořídíte velmi kvalitní fotoaparát 
minimálních rozměrů. Nebudete litovat.

Snímač:  CMOS, 20 Mpx, 13,2 × 8,8 mm
Hledáček: nemá
Optika:  24–100 mm (kinofilm)
Displej:  výklopný, dotykový
Připojení: Wi-Fi, NFC
Rozměry: 61 × 106 × 42 mm, 319 g

TEST
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Canon EOS M10: 
elegán v bílém
Canon EOS M10 je ideální volbou pro ty, kdo chtějí nenáročný foťák, který je nicméně 
schopný předvést nečekaně dobré výkony v obrazové kvalitě. Hlavní silnou stránkou je APS-C 
čip, velmi zajímavý design a také cena pod deset tisíc, což z něj dělá skvělého kandidáta  
pro vstup do systému EOS M.

Konstrukce
EOS M10 je kompaktní a dobře zpracovaný. Můžete jej mít  
v černém, šedém nebo stříbrném provedení. M10 nemá přední 
grip, ale má přiměřenou zadní opěrku palce, takže držení je 
jisté a pohodlné. Má třípalcový výklopný dotykový displej, 
který lze otočit o 180° pro perfektní zachycení selfie. Bohužel 
mu, stejně jako mnoha miniaturním bezzrcadlovkám v této 
třídě, chybí patice pro externí blesk nebo hledáček. Výklopný 
blesk lze naklonit nahoru pro vytvoření měkkého osvětlení  
v místnosti. Samozřejmostí je Wi-Fi a NFC připojení pro snadné 
sdílení vašich výtvorů.

Ovládání
Klasických ovládacích prvků na aparátu najdeme opravdu 
naprosté minimum. Na horní straně tlačítko pro zapnutí 
přístroje, spoušť a kolem ní roller, vedle tlačítko pro záznam 
videa. Vzadu je v podstatě jen čtyřsměrný ovladač a dvě 
tlačítka pro vstup do menu a prohlížení snímků. To vše je proto, 
že většina nastavení se odehrává na dotykové obrazovce. 
Tlačítko Q spustí nabídku, která je přehledně uspořádána  
ve dvou sloupcích, přičemž levý obsahuje nastavení pro režim 
autofokusu, kvalitu obrazu a videa, pravý sloupec poskytuje 
přístup k vyvážení bílé, stylu obrazu, nastavení měření a 
poměru stran. Po kratší době se naučíte poměrně rychlou 
kombinací dotyků na displeji a točením rolleru u spouště vcelku 
rychle nastavit ledacos. K dispozici je i kreativní asistent, režim 
Creative Assist, který méně zkušeným uživatelům zjednoduší 
ovládání nejdůležitějších fotografických nastavení.

Objektiv
Fotoaparát je nabízen s tichým, stabilizovaným univerzálním 
objektivem 15-45/3.5-6.3 STM, který umožňuje pořídit bez 
výměny objektivu obrovskou škálu snímků, bez ohledu  
na to, zda má jít o detailní portrét nebo snímek rozlehlé krajiny. 
Ostření je díky speciálním motorkům tiché, rychlé a přesné a 
stabilizace je velmi účinná. Nabízí se i možnost manuálního 
doostření po zaostření autofokusem bez nutnosti použití 
přepínačů. Díky objektivovému bajonetu EF-M máte možnost 
pomocí adaptéru použít i téměř nekonečné množství objektivů 
Canon s bajonety EF nebo EF-S, které znáte ze zrcadlovek.

Obrazová kvalita
Nastavení citlivosti má rozsah od ISO 100 do ISO 12800, 
v režimu rozšíření se lze dostat na ISO 25600. U videa 
je maximem ISO 6400. Expoziční časy pak mohou být  
od 1/4000 sekundy do 30 sekund. Snímač obsahuje fázové 
detektory s technologií Hybrid CMOS AF se 49 AF body. Obraz 
zpracovává procesor DIGIC 6 a vaše data můžete ukládat  
v JPEGu nebo 14bitovém RAWu.

Sekvenční snímání umí rychlost 4,6 sn./s a je možné takto 
pořídit až 1000 fotografií ve formátu JPEG. Pokud budete 
fotit do RAWu, buffer vám poskytne kapacitu 7 snímků. Není 
to tedy žádný rychlík, ale to ostatně ani není jeho určení. 
Videosekvence lze natáčet maximálně ve Full HD rozlišení 
1920×1080 pixelů při snímkovací frekvenci 30 sn./s, u HD videa 
1280×720 pixelů se dostanete i na 60 sn./s. Využívá se formátu 
MP4 a kodeku MPEG-4 AVC/H.264.

Snímač:  CMOS, 18 Mpx, 22,3 x 14,9 mm
Hledáček: nemá
Optika:  22,5–67,5 mm (kinofilm)
Displej:  výklopný, dotykový
Připojení: Wi-Fi, NFC
Rozměry: 108 × 66,6 × 35 mm, 301 g

TEST
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Sony Alpha A6000: 
japonský blesk
Mimořádně rychlé automatické ostření dělá z modelu A6000 jeden z nejuniverzálnějších 
dostupných fotoaparátů s vyměnitelným objektivem. Zaostření za pouhých 0,06 sekundy vám 
dává jistotu, že získáte dokonalý snímek v každé situaci – od rodinných událostí po sport a 
přírodu .

Konstrukce
Na přední části fotoaparátu najdeme tlačítko aretace objektivu 
a přisvětlovací diodu AF, na pogumovaném gripu pak ještě 
přijímač pro infračervený ovladač. Po stranách přístroje je značení 
NFC a Wi-Fi, dvířka kryjící microUSB konektor, který slouží pro 
nabíjení, a microHDMI konektor. Na spodu přístroje jsou společná 
dvířka baterie a karty (typ SD/SDHC/SDXC) a stativový závit, který 
je v ose objektivu. Zbytek ovládacích prvků, výklopný displej a 
elektronický hledáček, se vešel na zadní a vrchní strany přístroje. 

Ovládání
Přístroj se i přes malé rozměry dobře drží. Pogumovaný 
grip, hledáček a příjemný dotisk spouště přidává k dobrému 
fotografickému zážitku. Svižnost přístroje je ukázková. Je potřeba 
opravdu pochválit AF systém, protože i se setovým objektivem 
E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS je autofocus skutečně velmi svižný. 
Neměřil jsem exaktní časy, ale odpovídá to tomu, co byste čekali 
od mnohem dražší zrcadlovky. Ocenil jsem možnost namířit 
vestavěný blesk do stropu, a vytvořit tak měkké osvětlení  
v místnosti, byť jeho dosah není závratný (směrné číslo 6), což 
ale odpovídá jeho kompaktním rozměrům. Celkově hodnotím 
ergonomii přístroje kladně.

Objektiv
Přístroj je dodáván s objektivem Sony E PZ 16–50mm F3.5–
5.6 OSS. Jedná se o zoomový objektiv typu „pancake“ neboli 
palačinka. Po zapnutí přístroje se ovšem vysune na větší délku. Je 
plastový, ale bajonet má z kovu a disponuje optickou stabilizací.  
Má prstenec elektronicky spřažený s mechanismem zoomu a 
ještě posuvník, obstarávající zoomování při videu nebo v režimu 
MF, kdy se prstenec přepne do režimu ostření. Je malý a lehký 
– k fotoaparátu je alespoň proporčně velmi vhodný. Myslím,  
že nabízí ideální kompromis velikosti a kvality pro základní 
objektiv na každodenní nošení.

Obrazová kvalita
24Mpx APS-C snímač disponuje vysokou pixelovou hustotou 
a konstruktéři tak museli bojovat hlavně se dvěma problémy 
– šumem a dostatečným rozlišením objektivů. Dopředu můžu 
říci, že se s obojím v Sony poprali dobře. Fotoaparát je vybaven 
Exmor HD APS-C CMOS snímačem a o zpracování obrazových 

dat se stará výkonný procesor BIONZ X. I díky němu lze 
dosáhnout sekvenčního snímání s rychlostí 11 snímků za vteřinu. 
Pochopitelně lze zvolit i pomalejší režimy s 6 a 2,5 sn./s. Expozici 
lze nechat na automatice, můžete ale také zvolit prioritu clony, 
času a plný manuál. Časy mohou být od 1/4000 sekundy do 30 
sekund. U videosekvencí je pak maximem 1/4 sekundy na jeden 
snímek videosekvence. Citlivosti pak mohou být od ISO 100  
do ISO 25600 (po 1/3EV krocích), u videosekvencí je stropem ISO 
12800 (po 1EV krocích) a multiexpozice umožňuje nastavit až 
ISO 51200. Fotoaparát dále nabízí dvě technologie pro rozšíření 
dynamického rozsahu, takže se i v základním nastavení dočkáte 
skvělých snímků bez zbytečně přesvětlených míst nebo temných, 
slitých stínů.

Videosekvence mohou být ve Full HD rozlišení 1920×1080 pixelů 
při 60 progresivních snímcích za sekundu (1080/60p), nechybí 
ale ani 1080/60i a 1080/24p záznam ve formátu AVCHD 2.0. 
K dispozici je i formát MP4 s rozlišením 1440×1080 / 30 fps a 
640×480 / 30 fps.

Snímač:  CMOS, 24,3 Mpx, 23,5 x 15,6 mm
Hledáček: OLED, 1,44 Mpx
Optika:  24–75 mm (kinofilm)
Displej:  výklopný
Připojení: Wi-Fi, NFC
Rozměry: 120 × 67 × 45 cm, 285 g

TEST
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Nikon 1 J5:
ambiciózní kompakt
Inovovaný a stylový kompakt pro náročné. Ocení jej uživatelé, jimž vyhovují kompaktní 
rozměry, ale nespokojí se s omezenou kontrolou ovládání, nabídkou příslušenství nebo 
kvalitou fotografií.

Konstrukce
Dodává se ve třech barevných provedeních – v černém, 

bílém nebo černostříbrném. Výklopný třípalcový displej  

s rozlišením 1,04 Mpx nabízí také dotykové ovládání, jde jej otočit 

o 180° pro focení selfie. Přístroj se zapíná páčkou u spouště, 

jak je u Nikonů dobrým zvykem. Spouště jsou dvě, jedna pro 

fotografování, jedna pro video – a kolem ní je roller, ovládací 

kolečko, vlevo od spouště pak kruhový volič režimů. Vpředu pod 

objektivem pravou rukou nahmátneme funkční tlačítko, na které 

jsem si navolil nastavení ISO. Můžete ale volit ze široké nabídky.

Ovládání
Ostří skutečně rychle. Skvělá je kombinace celoplošného ostření 

a expozice dotykem přes displej – když chcete zvolit konkrétní místo, 

které má být ostré. Úžasné je průběžné ostření při sekvenčním 

focení, dokáže až 20 sn./s. Výklopný blesk se aktivuje tlačítkem  

na boku a dá se prstem vyklonit reflektorem vzhůru, takže lze 

využít světlo odražené od stropu. Chybí ovšem patice pro externí 

blesk, asi jako daň za miniaturizaci. Díky svým extra malým 

rozměrům nemusí sednout například do velké mužské ruky, ale 

celkově je manipulace s ním příjemná. 

Objektiv
S fotoaparátem je dodáván velmi kompaktní objektiv 1 Nikkor 10–

30 mm F3,5–5,6 PD-ZOOM. Je vybaven motorovým vysouváním 

do pracovní polohy, stejně jako zoomováním, byť pomocí 

klasického prstence, a má vestavěnou automatickou lamelovou 

krytku. Váží zanedbatelných 85 gramů a z fotoaparátu vyčnívá 

necelé 3 cm, takže do větší kapsy se vše pohodlně vejde.

Obrazová kvalita
Fotoaparát disponuje 1" CMOS snímačem s BSI technologií 

bez low-pass filtru, s rozměry 13,2 × 8,8 mm (formát Nikon CX). 

Jeho rozlišení činí 20,8 Mpx (max. rozlišení snímků je 5568×3712 

pixelů). Snímky je možné ukládat ve formátu JPEG nebo 

12bitových RAW souborech. Obraz je zpracováván procesorem 

EXPEED 5A. Expozici lze nechat na automatice, můžete ale využít 

i režimy priority clony, času a plný manuál. Expoziční časy mají 

rozsah 1/16000 sekundy až 30 sekund, v bulb režimu se lze dostat 

maximálně na 2 minuty. Synchronizační čas blesku činí 1/60 

sekundy. Korekce expozice může být od -3 EV do +3 EV. Citlivosti 

mají rozsah ISO 160 až ISO 12800, v automatice lze nastavit 

maximální volitelnou citlivost na ISO 800 až ISO 6400. Při ISO 6400 

a ISO 12800 funguje multiexpozice pro snížení šumu.

Nikon 1 J5 umí video ve Full HD s rozlišením 1920×1080 pixelů  

až při 60 snímcích za sekundu. Zvládne také 4K video s rozlišením 

3840×2160 pixelů, zde ale je třeba počítat jen s 15 snímky  

za sekundu a maximální délkou videa 10 minut. Naopak hravější 

uživatele umí potěšit zpomalenou videosekvencí. HD video 

1280×720 pixelů zvládne při 120 sn./s, rozlišení 800×296 pixelů 

je už podporováno při 400 sn./s a 400×144 pixelů při závratných 

1200 sn./s. Podporována je i funkce time-lapse, tedy časosběrná 

videa. Sekvence se ukládají do formátu MOV, využit je kodek 

H.264/MPEG-4 AVC.

Snímač:  CMOS, 20,8 Mpx, 13,2 mm × 8,8 mm
Hledáček: nemá
Optika:  27–81 mm (kinofilm)
Displej:  výklopný, dotykový
Připojení: Wi-Fi, NFC
Rozměry: 98 × 60 × 32 cm, 265 g

TEST
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Nejlepší tipy pro  nejlepší fotografyNejlepší tipy pro  nejlepší fotografy
JOBY GorillaPod Original - díky 
patentované technologii flexibilní 
kloubové konstrukce nabízí tento stativ 

nekonečné možnosti využití. Stativ  
s kompaktním fotoaparátem můžete 

zafixovat nejen na rovné ploše, ale také  
na větvi stromu, dopravní značce, 
zábradlí mostu, řidítkách bicyklu, 

horských kamenech, atd. Možností 
využití tohoto stativu na vašich 

cestách je zkrátka mnoho. Tak 
jej nezapomeňte přihodit  

do batohu nebo brašny.

Karta SDHC UHS-I Ultimate Class 10 od společnosti Kingston nabízí 
technologii UHS-I a působivé výkony, které uživatelům umožňují 
natáčet video v plném rozlišení 1080p HD nebo ve 3D, stejně jako rychleji přenášet 
soubory. Vyšší rychlost zápisu této karty podporuje režim průběžného shlukového 
přenosu dat na kartu a je zárukou integrity video záznamu a redukce zadrhávání. Karta 
UHS-I Ultimate třídy 10 je kompatibilní se systémy SDHC (16 GB, 32 GB) a SDXC  
(64 GB) a opírá se o doživotní záruku, bezplatnou technickou podporu a 
pověstnou spolehlivost produktů společnosti Kingston.

Profesionální štětec na optiku je povinnou výbavou 
do každé foto brašny. Ideální na suché čištění 
objektivů, fotoaparátů, videokamer  od prachu, 
pylů a jiných drobných nečistot. 

Lamor je profesionální ochrana LCD displeje, 
vyrobená ze speciálního ultratenkého japonského 
optického skla o síle 0,3 mm. Vyznačuje se 
vysokou transparentností (95 %), odolností proti 
mechanickému poškození (tvrdost povrchu 8H) 
a prasknutí (bezpečnostní vrstva drží v případě 
rozbití střepy pohromadě). 

UV filtry slouží k odfiltrování 
ultrafialové složky záření, 
 na které světlo měřící senzory 

fotoaparátu nereagují a tato 
složka záření může způsobit 

přeexponování snímku. Vhodné k moři 
či do vysokých hor. Pro svou velmi nízkou optickou 

hustotu se s oblibou používají jako mechanická 
ochrana objektivu.

Espod CX 203AP zcela určitě zaujme vaši 
pozornost na první pohled a poté na vás 
zapůsobí svými schopnostmi. Vyznačuje se  
na tak kompaktní stativ působivou maximální 
zatížitelností 3,5 kg. Jeho jedinečná kulová 
hlavice s pistolovou rukojetí nejen že vypadá 
senzačně, ale polohování je díky ergonomické 
rukojeti plynulé a snadné a také zajišťuje 
přesný pohyb během panorámování. 
Samozřejmou výbavou je vodováha, 
protinárazový prstenec středového 
sloupu a rychloupínací zámky sklopných 
noh.

Stativ JOBY GorillaPod Original, 499 Kč

Paměťová karta Kingston SDHC 32GB UHS-I U1 (90R/45W), 699 Kč

Ochranné sklo GGS Larmor na displej, od 277 Kč

Filtr Hama UV 0-HAZE, od 117 Kč

Čistící pero Hama 5604, 299 Kč

Stativ Vanguard tripod
Espod CX 203AP, 990 Kč

TO CHCEŠ!

TIPY
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Nejlepší tipy pro  nejlepší fotografyNejlepší tipy pro  nejlepší fotografy

Každý zkušený fotograf vám potvrdí, že polarizační 
filtr by neměl chybět ve výbavě žádného zapáleného 

fotografa. Nejvíce polarizační filtr ocení krajináři. Sytě 
modrá obloha, lépe prokreslené barvy a horská jezera,  
u kterých je vidět až na dno - to vše dokáže takzvaný 
polarizák, díky kterému jsou krajinářské snímky o poznání 
lepší. S velikým úspěchem jej použijete i při produktové či 

reportážní fotografii. Nadbytečné odlesky eliminujete právě 
díky polarizačním filtru.

Potřebujete bezpečně a pohodlně přenášet či převážet větší množství 
fotografického vybavení? Batohy UP-Rise II jsou jasná volba! Potřebujete 
zabalit delší objektiv nebo externí blesk navíc? Žádný problém! Díky 
jedinečnému systému zipů můžete batohy UP-Rise II různě zvětšovat a 

zmenšovat podle konkrétního vybavení. Nemusíte se ani bát poškození 
přístroje - vybavení je chráněno silným zabudovaným polstrováním, 

ještě navíc vystuženým v namáhaných oblastech. Máte tak dva 
batohy za cenu jednoho! Inovativní, nově navržené přezky přináší boční přístup 
k vybavení, takže můžete jedním pohybem snadno vytáhnout váš přístroj. Stačí 
zmáčknout přezku, batoh jedním pohybem otevřít a zase zavřít. Batohy UP-Rise II 

s popruhy jsou plně otevíratelné i zepředu, takže můžete vybavení 
snadno sbalit a vyrazit na cesty. Součástí je bezpečný stativový držák 
 s nastavitelnými popruhy, poutko na připevnění vybavení, přihrádka  
na notebook a pláštěnka.

Brašna Lowepro Adventura SH 160 II, 1 077 Kč

Cirkulární polarizační filtr Hama, od 659 Kč

Druhá generace ramenních 
fotobrašen Adventura SH II nahrazuje 
produktové řady Adventura a Edit. 

Brašny se vyznačují moderním, 
nadčasovým a především vysoce funkčním 

designem, praktickou konstrukcí (reverzní 
otevírání „od těla“), dokonale polstrovaným 
interiérem z jemného „brushed tricot“ 

materiálu, odolnými vnějšími materiály a 
ochrannou pogumovanou spodní částí. 

Tato výkonná tiskárna formátu A3+ nabízí připojení k Wi-Fi a Ethernetu 
a také tisk z mobilních zařízení. 5 samostatných inkoustů vám efektivně  
vytiskne firemní dokumenty a fotografie v úžasné kvalitě. Na nádherné 
výtisky není nutné čekat. Zásluhou technologie FINE společnosti Canon 
dosahuje tato tiskárna vysoké rychlosti tisku dokumentů formátu A4 
14,5 obr./min černobíle a 10,4 obr./min barevně a dokáže vytisknout 
bezokrajovou fotografii formátu 10 × 15 cm v kvalitě fotolaboratoře 

za přibližně 36 
sekund.

Batoh Vanguard Backpack UP-Rise II 46, 2 377 Kč

Inkoustová tiskárna Canon PIXMA iX6850, 4 899 Kč

TIPY
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Michael Hanke: 
dokumentární „začátečník“
Fotograf Michael Hanke je v oboru dokumentární a reportážní fotografie začátečníkem 
pouze z pohledu času stráveného za fotoaparátem. Ve skutečnosti se řadí mezi opravdové 
profesionály v oboru, o čemž svědčí nespočet ocenění v nejprestižnějších soutěžích – 
World Press Photo, Czech Press Photo, Sony World Photography Awards a International 
Photographer of the Year – která pravidelně sbírá od roku 2012. K dokumentární profesi se 
dostal až ve svých 40 letech, ale fotografii má doslova v krvi.

Dobrý den, Michaeli. Pocházíte z velké fotografické
rodiny, v níž fotí prakticky každý její člen. 
Co konkrétně přivedlo k fotografování Vás?
Je pravda, že jsem se k fotografii dostal až relativně v pozdějším 
věku. Fotoaparát jsem si pořídil teprve před necelými pěti lety  
u příležitosti svých 40. narozenin. Teprve až teď, kdy mohu říci,  
že už mám v životě něco za sebou, jsem tak nějak pocítil potřebu 
se prostřednictvím svých fotografií vyjadřovat a reflektovat 
v nich svůj pohled na život a dění kolem mne. I proto mě tolik 
uchvátila právě dokumentární fotografie. Do jisté míry tím 
navazuji na svého otce Jiřího Hankeho (*1944), který je jedním 
z našich předních dokumentárních fotografů již více než 40 let. 

Přesto každý z nás jdeme trochu jinou cestou, zatímco otec  
se zabývá především sociálními aspekty, já fotím spíše 
humanistický dokument.

S dokumentární fotografií jste začal až v době
 digitální fotografie. Neláká Vás podívat se 
do temné komory a vyzkoušet si tradiční 
řemeslo dokumentárního fotografa?
Určitě mě láká vyzkoušet si, jaké to je fotit na film a mám  
to v plánu. Na druhou stranu si nemyslím, že bych se následně 
rozhodl odložit digitální fotoaparát a fotit na analog. Důvod 
je ten, že jsem si za těch 5 let již navykl na určitý styl focení  

ROZHOVOR
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a se svým digitálním foťákem se „sžil“ natolik, že už nevnímám, 
JAK fotím, ale soustředím se už jen na to, CO fotím. Fotoaparát 
(ať už analogový či digitální) chápu pouze jako nástroj, nic víc  
a nic míň. I když budete mít sebedražší foťák, tak nebudete-li 
vidět a především vnímat, co se děje kolem vás, fotky nebudou 
stát za nic. Často říkávám, že podle mne kvalitní fotku dělá  
z 10 % kvalita foťáku, ze 40 % schopnost fotografa stisknout 
spoušť v pravém okamžiku a z 50 % osobnostní a povahové 
vlastnosti člověka, který je za foťákem.

Vítězem na letošním ročníku prestižní soutěže
World Press Photo, mimochodem teprve 
12. Čechem v celé její historii, jste se stal díky
 Vašemu souboru Šachové turnaje mládeže. 
Co Vás vedlo k tvorbě tohoto cyklu?
K focení šachů mě před 3 lety přivedl kamarád, jehož syn hraje 
šachy soutěžně a pravidelně se účastní šachových turnajů dětí 
a mládeže. Zatímco pro hodně lidí jsou šachy tím nejnudnějším 
sportem na světě, já jsem to od prvního okamžiku uchopil 
především jako výzvu ukázat prostřednictvím svých fotografií, že 
šachy jsou naopak hra plná stresu, emocí a adrenalinu. Zároveň 
jsem chtěl ukázat, že ještě stále existují místa, kde hlavní roli  
v zábavě nezprostředkovávají počítače, herní konzole, virtuální 
světy a sociální sítě, ale kde spolu děti mohou komunikovat 
napřímo a vést vzájemný dialog. Jedním takovým místem jsou 
právě klubovny či školní jídelny, kde se šachové turnaje odehrávají. 

Další soubory jako například Taneční zábavy
 seniorů nebo Plesová sezóna divákovi skvěle
 zobrazují trochu uzavřené, ale přátelské komunity.
Je těžké se do nich dostat a hlavně splynout 
s nimi s foťákem v ruce?
V mém případě to zas až tak těžké nebylo. K seniorům mě 
přivedl náš známý, který na odpoledních zábavách seniorů hraje  
v kapele. A na myslivecký ples mě pro změnu přivedla jedna moje 
známá, která se tam tehdy vydala se svými kamarádkami tančit 
a zkusit vyhrát nějakou zajímavou cenu v tombole. Divočáka 
tehdy sice nevyhrála, ale ples si užila, stejně tak jako já za foťákem. 
Moc mě baví jedinečná atmosféra, která na těchto akcích panuje. 
Dost mi to připomíná atmosféru z filmů Miloše Formana, třeba 
„Hoří, má panenko“. A hodně lidí mi říká, že moje fotky z tohoto 
prostředí opravdu vypadají, jako by byly focené v té době. Baví 
mě ukazovat lidem nejenom to, že s focením je možné začít 
prakticky v kterémkoli věku, ale také to, že za zajímavým tématem 
nemusíte cestovat přes půl světa.

Myslíte, že pro Vás bude fotografie i nadále
především koníčkem, nebo jste už někdy uvažoval
o tom, že byste se živil jen fotografií v nějaké
renomované agentuře?
V tomto ohledu mi plně vyhovuje stávající situace, kdy primárním 
zdrojem mých příjmů zůstává i nadále moje zaměstnání v IT firmě, 
zatímco fotografování je pro mě až mým sekundárním příjmem. 
Vyhovuje mi režim, kdy fotím proto, že CHCI, a nikoli proto, že MUSÍM. 

ROZHOVOR
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KATALOG NOVINEK 
LETNÍ

DUAL
SIM

5,1"
IPS FHD DISPLEJ

20+12 Mpx
DUÁLNÍ FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

Mobilní telefon Huawei P10
• procesor Octa-Core (2,4 + 1,8 GHz)
• 64GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• čtečka otisků prstů
• kapacita akumulátoru 3200 mAh
• Android 7.0 Nougat

50   |   Inspirace 2 / 2017

Na závěr se zeptám na Vaše 3 oblíbené
elektrospotřebiče, bez kterých si už 
nedokážete představit svůj den.
Vzhledem k tomu, že fotím na digitální fotoaparát, tak  
se pochopitelně neobejdu bez počítače. Ale stejně tak potřebuji  
i pračku, která vypere mé kalhoty, zašpiněné od klečení  
na parketu během komponování nejlepších záběrů na tanečních 
zábavách seniorů. A svůj den si už neumím představit ani bez 
spolehlivé rychlovarné konvice, ve které si na poslední chvíli, než 
vyrazím fotit, uvařím vodu na čaj nebo kávu.

Michael Hanke 
(*1972)

Oblíbený fotoaparát:  FUJIFILM X100
Oblíbená destinace:  Naše chata na Křivoklátsku.
Oblíbený fotograf:  Josef Koudelka
Životní motto:   Žij tak, aby ses za to 
    nemusel stydět.

ROZHOVOR
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KATALOG NOVINEK 
LETNÍ

DUAL
SIM

5,1"
IPS FHD DISPLEJ

20+12 Mpx
DUÁLNÍ FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

Mobilní telefon Huawei P10
• procesor Octa-Core (2,4 + 1,8 GHz)
• 64GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• čtečka otisků prstů
• kapacita akumulátoru 3200 mAh
• Android 7.0 Nougat
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5 499,- 7 499,-

Mobilní telefon Lenovo 
Moto G 5. generace
• procesor Octa-Core (1,4 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2800 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon Apple 
iPhone 7 / 7 Plus (PRODUCT) RED 
• displej s rozlišením 1340 x 750
• 128 / 256GB vnitřní paměť
• odolný proti postříkání vodou a prachu
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• snímač otisků prstů Touch ID
• iOS 10

Mobilní telefon 
 Samsung Galaxy S8 / S8+
• procesor Octa-Core (2,5 + 1,7 GHz)
• 64GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 / 3500 mAh
• Android 7.0 Nougat

8 990,- S8         24 990,-
S8      21 990,-

Mobilní telefon 
Huawei P10 Lite
• procesor Octa-Core (2,1 + 1,7 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon 
Sony Xperia XA1
• procesor Octa-Core (2,3 + 1,6 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2300 mAh
• Android 7.0 Nougat

299,-

5"
IPS DISPLEJ

23 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

5"
IPS DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

5,2"
IPS DISPLEJ

12 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

od  24 390,-

5,8" / 6,2"
QHD DISPLEJ

12 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

4,7" / 5,5"
RETINA DISPLEJ

12 Mpx
FOTOAPARÁT

5100 mAh
KAPACITA

4jádrový
PROCESOR

BAREVNÉ PROVEDENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ
+

Power Bank
A-Data PV120 5100mAh
• pro dobíjení mobilů, tabletů, přehrávačů...
• 2 USB výstupy dokáží nabíjet 2 zařízení současně
• výstupy 2,1 a 1 A
• elegantní provedení s texturou kůže

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

5 999,-

10 990,- 399,-

Dotykový tablet 
Umax VisionBook 8Q Plus
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

Dotykový tablet 
Apple iPad (2017)
• Multi Touch displej s LED podsvícením
• rozlišení 2048 x 1536 s technologií IPS
• 8Mpx fotoaparát a kamera FaceTime HD
• výkonný 64bitový čip A9
• iOS 10 s novým designem
   a novými funkcemi

3 799,-

Dotykový tablet 
Lenovo TAB3 7 LTE
• procesor Quad-Core (1 GHz)
• 2GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

8 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7,85"
IPS DISPLEJ

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

9,7"
IPS DISPLEJ

1 999,-

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10,1"
IPS DISPLEJ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7"
IPS DISPLEJ

4G/LTE
PŘIPOJENÍ

4 999,-

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

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

8"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet s klávesnicí
Acer Switch One 10
• procesor INTEL Quad-Core (1,44 GHz)
• 2GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, micro HDMI
• přední i zadní kamera
• Windows 10 Home

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Sluchátka GoGEN ECM 41
• vysoký výkon, dynamický zvuk
• mikrofon, ovládání hlasitosti a hovorů na kabelu
• kabel 1,2 m s konektorem Jack 3,5 mm
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5 499,- 7 499,-

Mobilní telefon Lenovo 
Moto G 5. generace
• procesor Octa-Core (1,4 GHz)
• 16GB vnitřní paměť
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2800 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon Apple 
iPhone 7 / 7 Plus (PRODUCT) RED 
• displej s rozlišením 1340 x 750
• 128 / 256GB vnitřní paměť
• odolný proti postříkání vodou a prachu
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• snímač otisků prstů Touch ID
• iOS 10

Mobilní telefon 
 Samsung Galaxy S8 / S8+
• procesor Octa-Core (2,5 + 1,7 GHz)
• 64GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 / 3500 mAh
• Android 7.0 Nougat

8 990,- S8         24 990,-
S8      21 990,-

Mobilní telefon 
Huawei P10 Lite
• procesor Octa-Core (2,1 + 1,7 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon 
Sony Xperia XA1
• procesor Octa-Core (2,3 + 1,6 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2300 mAh
• Android 7.0 Nougat

299,-

5"
IPS DISPLEJ

23 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
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5"
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5,8" / 6,2"
QHD DISPLEJ

12 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

4,7" / 5,5"
RETINA DISPLEJ

12 Mpx
FOTOAPARÁT

5100 mAh
KAPACITA

4jádrový
PROCESOR

BAREVNÉ PROVEDENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ
+

Power Bank
A-Data PV120 5100mAh
• pro dobíjení mobilů, tabletů, přehrávačů...
• 2 USB výstupy dokáží nabíjet 2 zařízení současně
• výstupy 2,1 a 1 A
• elegantní provedení s texturou kůže

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

5 999,-

10 990,- 399,-

Dotykový tablet 
Umax VisionBook 8Q Plus
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

Dotykový tablet 
Apple iPad (2017)
• Multi Touch displej s LED podsvícením
• rozlišení 2048 x 1536 s technologií IPS
• 8Mpx fotoaparát a kamera FaceTime HD
• výkonný 64bitový čip A9
• iOS 10 s novým designem
   a novými funkcemi

3 799,-

Dotykový tablet 
Lenovo TAB3 7 LTE
• procesor Quad-Core (1 GHz)
• 2GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

8 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7,85"
IPS DISPLEJ

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

9,7"
IPS DISPLEJ

1 999,-

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10,1"
IPS DISPLEJ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7"
IPS DISPLEJ

4G/LTE
PŘIPOJENÍ

4 999,-

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

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

8"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet s klávesnicí
Acer Switch One 10
• procesor INTEL Quad-Core (1,44 GHz)
• 2GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, micro HDMI
• přední i zadní kamera
• Windows 10 Home

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Sluchátka GoGEN ECM 41
• vysoký výkon, dynamický zvuk
• mikrofon, ovládání hlasitosti a hovorů na kabelu
• kabel 1,2 m s konektorem Jack 3,5 mm
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11,6"

6 999,-5 990,-

15 990,-9 990,-

Notebook Lenovo B51
• procesor INTEL Core i7 Skylake (2,5 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• grafická karta AMD Radeon R5 M330
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.0, HDMI
• čtečka otisků prstů
• Windows 10 Home 

Notebook Lenovo
IdeaPad YOGA 300
• procesor INTEL N3060 (1,6 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.0, HDMI
• Windows 10 Home

Notebook Acer Aspire One 11
• procesor INTEL N3060 (1,6 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.0, HDMI
• Windows 10 Home

17 990,-

Notebook Acer Aspire ES15
• procesor INTEL Pentium N3710 (1,6 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• grafická karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, WiFi, HDMI, 3x USB
• Windows 10 Home

15,6"

15,6"

Notebook Lenovo E51
• procesor INTEL Core i5 Skylake (2,3 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• grafická karta AMD Radeon R5 M330
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.0, HDMI
• čtečka otisků prstů
• Windows 10 Home 

32 GB
DISK

2 GB
PAMĚŤ

DOTYKOVÝ
DISPLEJ

32 GB
DISK

2 GB
PAMĚŤ

WiFi router TP-Link TL-WR940N
• ideální do domácnosti i kanceláře
• 450 Mb/s datová propustnost
• 4 LAN porty pro připojení dalších zařízení
• snadné nastavení, spolehlivý provoz

FULL HD
ROZLIŠENÍ

1 TB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

1 TB
DISK

8 GB
PAMĚŤ

2 GB
GRAFIKA

FULL HD
ROZLIŠENÍ

1 TB
DISK

8 GB
PAMĚŤ

2 GB
GRAFIKA

FULL HD
ROZLIŠENÍ

699,-

+

11,6"

15,6"

450 Mb/s
PROPUSTNOST

4x LAN
PORT

+

23 990,-

NOVINKY EURONICS

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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

21 990,-

LED televize Samsung UE50MU6172
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PQI 1300 Hz
• DVB-T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB

18 990,-

4 899,-
LED televize Philips 22PFS4232
• rozlišení FULL HD
• DVB-T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• příkon 12 V – lze nabíjet v kamionu,
   autě i na lodi, ideální na cesty
• 2x HDMI, 1x USB

UHD SMART televize LG 55UJ635V
• rozlišení 4K Ultra HD, 1600 Hz
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• WebOS 3.5, funkce HDR Pro
• SMART TV - internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 3x HDMI, 2x USB

SMART televize Panasonic TX-49EX603E
• rozlišení 4K Ultra HD, BMR 1300 Hz
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• SMART TV - internetový prohlížeč, Wi-Fi
• 3x HDMI, 2x USB

A
EN. TŘÍDA

A
EN. TŘÍDA

123 cm

125 cm

139 cm

UHD
ROZLIŠENÍ

UHD
ROZLIŠENÍ

A
EN. TŘÍDA

UHD
ROZLIŠENÍ

A
EN. TŘÍDA

FULL HD
ROZLIŠENÍ

S2
SATELITNÍ TUNER

55 cm

54   |   Inspirace 2 / 2017



11,6"

6 999,-5 990,-

15 990,-9 990,-

Notebook Lenovo B51
• procesor INTEL Core i7 Skylake (2,5 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• grafická karta AMD Radeon R5 M330
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.0, HDMI
• čtečka otisků prstů
• Windows 10 Home 

Notebook Lenovo
IdeaPad YOGA 300
• procesor INTEL N3060 (1,6 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.0, HDMI
• Windows 10 Home

Notebook Acer Aspire One 11
• procesor INTEL N3060 (1,6 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.0, HDMI
• Windows 10 Home

17 990,-

Notebook Acer Aspire ES15
• procesor INTEL Pentium N3710 (1,6 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• grafická karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, WiFi, HDMI, 3x USB
• Windows 10 Home

15,6"

15,6"

Notebook Lenovo E51
• procesor INTEL Core i5 Skylake (2,3 GHz)
• rozlišení displeje 1920 x 1080
• grafická karta AMD Radeon R5 M330
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.0, HDMI
• čtečka otisků prstů
• Windows 10 Home 

32 GB
DISK

2 GB
PAMĚŤ

DOTYKOVÝ
DISPLEJ

32 GB
DISK

2 GB
PAMĚŤ

WiFi router TP-Link TL-WR940N
• ideální do domácnosti i kanceláře
• 450 Mb/s datová propustnost
• 4 LAN porty pro připojení dalších zařízení
• snadné nastavení, spolehlivý provoz

FULL HD
ROZLIŠENÍ

1 TB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

1 TB
DISK

8 GB
PAMĚŤ

2 GB
GRAFIKA

FULL HD
ROZLIŠENÍ

1 TB
DISK

8 GB
PAMĚŤ

2 GB
GRAFIKA

FULL HD
ROZLIŠENÍ

699,-

+

11,6"

15,6"

450 Mb/s
PROPUSTNOST

4x LAN
PORT

+

23 990,-

NOVINKY EURONICS

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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

21 990,-

LED televize Samsung UE50MU6172
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PQI 1300 Hz
• DVB-T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB

18 990,-

4 899,-
LED televize Philips 22PFS4232
• rozlišení FULL HD
• DVB-T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• příkon 12 V – lze nabíjet v kamionu,
   autě i na lodi, ideální na cesty
• 2x HDMI, 1x USB

UHD SMART televize LG 55UJ635V
• rozlišení 4K Ultra HD, 1600 Hz
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• WebOS 3.5, funkce HDR Pro
• SMART TV - internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 3x HDMI, 2x USB

SMART televize Panasonic TX-49EX603E
• rozlišení 4K Ultra HD, BMR 1300 Hz
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• SMART TV - internetový prohlížeč, Wi-Fi
• 3x HDMI, 2x USB

A
EN. TŘÍDA

A
EN. TŘÍDA

123 cm

125 cm

139 cm

UHD
ROZLIŠENÍ

UHD
ROZLIŠENÍ

A
EN. TŘÍDA

UHD
ROZLIŠENÍ

A
EN. TŘÍDA

FULL HD
ROZLIŠENÍ

S2
SATELITNÍ TUNER

55 cm
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Party reproduktor LG FH6
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth
• přehrává MP3/WMA, nahrávání přes USB
•  digitální FM tuner s RDS
• KARAOKE - 2x vstup pro mikrofon
• LIGHTING - světelné party efekty
• AV vstup

Digitální fotoaparát Polaroid SNAP TOUCH
Instant Digital červený
• fotoaparát s možností okamžitého
   tisku fotografií
• kompatibilní s iOS a Android
• technologie výroby fotografie ZINK Zero Ink
   nepoužívá žádný inkoust
• možnost nalepení fotografie díky lepicí vrstvě

4 990,- 3 990,-

Fototiskárna Polaroid ZIP
pro Android / iOS
• bezdrátová a mobilní
• technologie Zink Zero Ink
• 12 barevných filtrů, vytváření koláže z celkově
   až 9 snímků, tisk vizitek se šablonami
• vkládání tajné zprávy do fotografie

Navigace Garmin Drive 50T Lifetime Europe45 Travel
• 13cm dotykový displej, mapa celé Evropy (45 zemí)
• aktualizace map ZDARMA, TRAVEL - vybrané
  světové mapy ZDARMA ke stažení, micro SD slot
• přijímač dopravních informací RDS-TMC
• náhledy křižovatek s reálným zobrazením
• asistent řazení do jízdních pruhů, rychlostní alarm

3 990,-

1 899,-
3 749,-

6 990,-

599,-

Sluchátka Connect IT
Wireless Sonics
• Bluetooth připojení
• až 5 hodin přehrávání hudby
   na jedno nabití
• mikrofon, ovládání hlasitosti
   a přehrávače na kabelu
• hmotnost pouze 15 g

Sluchátka Sony MDR-10RC
• 40mm reproduktory s křišťálově čistým
   zvukem a hlubokými basy
• mikrofon, ovládání přehrávače
   a hovorů na kabelu
• měkké polstrování náušníků
  pro maximální pohodlí
• skládací provedení, ideální na cesty

BAREVNÉ PROVEDENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ

600 W
VÝKON

USB
VSTUP

5"
DISPLEJ

LIFETIME
FUNKCE

RDS-TMC
PŘIPOJENÍ

NOVINKY EURONICS

3 299,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

14 999,-8 999,-

4 999,-11  990,-
Gril kontaktní
DeLonghi CGH1012D
• 3 polohy grilování
• velký LCD displej
• mobilní aplikace pro nejlepší přípravu pokrmů

Epilátor Philips IPL BRI956/00
Lumea Prestige
• nastavení světelné energie podle typu pokožky
• nástavec pro ošetření těla, nástavec
   pro ošetření tváře, nástavec pro ošetření paží,
   nástavec pro ošetření třísel, speciální filtr
• síťový 230V, AKU provoz

Vysavač Rowenta RO6486EA Silence Force Extreme
• extra tichý, vhodný pro alergiky, objem prachového sáčku 4,5L
• turbohubice (mini + maxi),
   hubice na tvrdé podlahy
• HEPA filtr
• třída AAAA (maximální účinnost
   na všech druzích povrchů)

12000 BTU/h
MAX. VÝKON

Originální extraktor
NUTRIBULLET 600 12 PCS
• speciální čepele s patentovanou technologií
• široké příslušenství v základní výbavě

1 099,-

AAAA
TŘÍDA

Mobilní klimatizace
Electrolux EXP12HN1W6
• režim nastavení: auto, chlazení, sušení,
   větrání, topení
• en. třída chlazení/topení A/A+
• dálkové ovládání
• možnost připojení na Wi-Fi
   a ovládání na dálku odkudkoliv
   pomocí mobilního telefonu
• dokoupitelné příslušenství:
   Ovládací jednotka pro klimatizaci
   Electrolux CONTROLBOXWIFI
   - cena 2 490,-

LCD
DISPLEJ

600 W
VÝKON

Palačinkovač Ariete
ART 183 Party Time
• nepřilnavý povrch
• snadná příprava lahodných tenkých palačinek
• výjimečný retro design

56   |   Inspirace 2 / 2017



Party reproduktor LG FH6
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth
• přehrává MP3/WMA, nahrávání přes USB
•  digitální FM tuner s RDS
• KARAOKE - 2x vstup pro mikrofon
• LIGHTING - světelné party efekty
• AV vstup

Digitální fotoaparát Polaroid SNAP TOUCH
Instant Digital červený
• fotoaparát s možností okamžitého
   tisku fotografií
• kompatibilní s iOS a Android
• technologie výroby fotografie ZINK Zero Ink
   nepoužívá žádný inkoust
• možnost nalepení fotografie díky lepicí vrstvě

4 990,- 3 990,-

Fototiskárna Polaroid ZIP
pro Android / iOS
• bezdrátová a mobilní
• technologie Zink Zero Ink
• 12 barevných filtrů, vytváření koláže z celkově
   až 9 snímků, tisk vizitek se šablonami
• vkládání tajné zprávy do fotografie

Navigace Garmin Drive 50T Lifetime Europe45 Travel
• 13cm dotykový displej, mapa celé Evropy (45 zemí)
• aktualizace map ZDARMA, TRAVEL - vybrané
  světové mapy ZDARMA ke stažení, micro SD slot
• přijímač dopravních informací RDS-TMC
• náhledy křižovatek s reálným zobrazením
• asistent řazení do jízdních pruhů, rychlostní alarm

3 990,-

1 899,-
3 749,-

6 990,-

599,-

Sluchátka Connect IT
Wireless Sonics
• Bluetooth připojení
• až 5 hodin přehrávání hudby
   na jedno nabití
• mikrofon, ovládání hlasitosti
   a přehrávače na kabelu
• hmotnost pouze 15 g

Sluchátka Sony MDR-10RC
• 40mm reproduktory s křišťálově čistým
   zvukem a hlubokými basy
• mikrofon, ovládání přehrávače
   a hovorů na kabelu
• měkké polstrování náušníků
  pro maximální pohodlí
• skládací provedení, ideální na cesty

BAREVNÉ PROVEDENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ

600 W
VÝKON

USB
VSTUP

5"
DISPLEJ

LIFETIME
FUNKCE

RDS-TMC
PŘIPOJENÍ

NOVINKY EURONICS

3 299,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

14 999,-8 999,-

4 999,-11  990,-
Gril kontaktní
DeLonghi CGH1012D
• 3 polohy grilování
• velký LCD displej
• mobilní aplikace pro nejlepší přípravu pokrmů

Epilátor Philips IPL BRI956/00
Lumea Prestige
• nastavení světelné energie podle typu pokožky
• nástavec pro ošetření těla, nástavec
   pro ošetření tváře, nástavec pro ošetření paží,
   nástavec pro ošetření třísel, speciální filtr
• síťový 230V, AKU provoz

Vysavač Rowenta RO6486EA Silence Force Extreme
• extra tichý, vhodný pro alergiky, objem prachového sáčku 4,5L
• turbohubice (mini + maxi),
   hubice na tvrdé podlahy
• HEPA filtr
• třída AAAA (maximální účinnost
   na všech druzích povrchů)

12000 BTU/h
MAX. VÝKON

Originální extraktor
NUTRIBULLET 600 12 PCS
• speciální čepele s patentovanou technologií
• široké příslušenství v základní výbavě

1 099,-

AAAA
TŘÍDA

Mobilní klimatizace
Electrolux EXP12HN1W6
• režim nastavení: auto, chlazení, sušení,
   větrání, topení
• en. třída chlazení/topení A/A+
• dálkové ovládání
• možnost připojení na Wi-Fi
   a ovládání na dálku odkudkoliv
   pomocí mobilního telefonu
• dokoupitelné příslušenství:
   Ovládací jednotka pro klimatizaci
   Electrolux CONTROLBOXWIFI
   - cena 2 490,-

LCD
DISPLEJ

600 W
VÝKON

Palačinkovač Ariete
ART 183 Party Time
• nepřilnavý povrch
• snadná příprava lahodných tenkých palačinek
• výjimečný retro design
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Šířka 70 cm
- více prostoru pro vaše potraviny

NoFrost
- beznámrazová technologie

19 990,-

13
SAD NÁDOBÍ

NEREZ
PROVEDENÍ

A++
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

NEREZ
PROVEDENÍ

A++
EN. TŘÍDA

8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

1200
ot./min.

12 990,- 13 990,-

Pračka
LG F82J6TY1W
• LED dotykový displej
• 6 Motion: 6 pracích pohybů
  pro efektivní praní a rozložení detergentu
• Smart ThinQ: komunikace
   se smartphonem, načtení programu
   a inteligentní diagnostika
• Start/Pauza: přidání prádla i během praní
• V x Š x H: 85 x 60 x 60 cm

A+++
EN. TŘÍDA

STEAM PARNÍ PRANÍ
- program pro alergiky a parní dětská péče

ZATOČTE S ALERGENY DÍKY SÍLE PÁRY
- program pro alergiky používá páru, která 

dezin�kuje a účinně zbavuje oděvy alergenů, 
ale zároveň je šetrná k oblečení

- zničí až 99,9 % alergenů

19 990,-

A+++
EN. TŘÍDA

Myčka nádobí Bosch Silence Plus SMS46KI00E
• ExtraDry: zvláště účinné sušení pro špatně schnoucí nádobí
• Silence Plus: příjemně tichý provoz, pouze 46dB 
• dávkovací asistent, systém AquaStop, ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla
• příborová zásuvka a koše VarioFlex: rozšířené možnosti nastavení s větším
  prostorem na všech úrovních
• 7zónový displej: zobrazuje zbývající čas
   a běžné informace, jako například
  chybějící prostředky
• V x Š x H: 84,5 x 60 x 60 cm

Funkce Vario Speed Plus
- perfektní výsledky mytí a sušení
  za nejkratší možnou dobu
- snížení spotřeby až o 66 %

Beznámrazová lednice
ETA 237290010
• elektronická regulace teploty
   s LED displejem na dveřích
• oddělené dotykové ovládání chladicího
   a mrazicího prostoru
• 2 šuplíky na ovoce a zeleninu
   s regulací vlhkosti
• Fresh zóna - dokonalé skladování masa a ryb
• objem chladničky 260 l / mrazničky 97 l
• V x Š x H: 186,8 x 70 x 63,5 cm

Beznámrazová lednice
LG GBB60NSGFE
• inteligentní diagnostika
• snadné otevírání dveří díky
  speciálnímu madlu
• úsporné LED osvětlení interiéru,
   vnitřní LED displej
• držák na víno pro 5 lahví
• objem chladničky 250 l / mrazničky 93 l
• V x Š x H: 201 x 59,5 x 68,6 cm

NATUREFRESH
- technologie pro zachování co nejdelší 
  čerstvosti potravin: Total No Frost, 
  rozšířená cirkulace chladného vzduchu 
  a chytré zásuvky Fresh Balancer a Fresh 
  Converter pro udržení optimální vlhkosti 
  a teploty

2 690,-

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

9 990,-

16
SAD NÁDOBÍ

8 990,-

A+++
EN. TŘÍDA

12 990,-

A
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

20 l
OBJEM

700 W
VÝKON

Vestavná myčka nádobí Gorenje GV 64161
• plně integrovaný ovládací panel s displejem
• příborová zásuvka
• automatické pootevření dvířek
  po ukončení mycího cyklu
• jednoduchý systém nastavení košů
  ve třech úrovních
• systém AquaStop
• šířka 60 cm

Sklokeramický sporák
Electrolux EKC54550OW
• objem 60 l
• elektronické ovládání
• signalizace zbytkového tepla u varné desky
• skleněná dvířka, která lze zcela odstranit
   = jednoduché čištění
• praktický úložný prostor v dolní části sporáku
• V x Š x H: 85,8 x 50 x 60 cm

Indukční varná deska
Gorenje ISC635CSC
• časovač
• dotykové ovládání
• PowerBoost: funkce rychlého ohřevu
• AllBoost - super výkon na všech
   zónach současně
• dětská pojistka, signalizace zbytkového tepla
• V x Š x H: 5,6 x 59,5 x 51 cm

Mikrovlnná trouba Whirlpool MWD 122 SL / WH
• gril 800 W
• displej s časomírou, dotykové ovládání
• možnost uložení oblíbených funkcí do paměti
• dětská pojistka
• V x Š x H: 26 x 44,2 x 35,5 cm
• MWD 122 WH, bílá za 2 590,-

SpeedWash
- rychlý 15minutový program

Multifunkční trouba
- rovnoměrný rozptyl tepla
   pro dokonalou chuť a přípravu jídla

Křemíkový gril
- dosahuje teploty až 800 °C,
  a tak spotřebovává méně
  energie než tradiční gril
- výhodou je nahřátí grilu
  za pouhou 1 minutu
  a také jeho samočisticí funkce

BridgeZone
- jednoduché řešení pro extra velké nádobí
- indukční varná deska se 2 spojovacími
  zónami zjednodušuje vaření
  v objemných hrncích 
- ideální pro přípravu ryb s rýží a zeleninou
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Šířka 70 cm
- více prostoru pro vaše potraviny

NoFrost
- beznámrazová technologie

19 990,-
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NEREZ
PROVEDENÍ
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1200
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12 990,- 13 990,-

Pračka
LG F82J6TY1W
• LED dotykový displej
• 6 Motion: 6 pracích pohybů
  pro efektivní praní a rozložení detergentu
• Smart ThinQ: komunikace
   se smartphonem, načtení programu
   a inteligentní diagnostika
• Start/Pauza: přidání prádla i během praní
• V x Š x H: 85 x 60 x 60 cm

A+++
EN. TŘÍDA

STEAM PARNÍ PRANÍ
- program pro alergiky a parní dětská péče

ZATOČTE S ALERGENY DÍKY SÍLE PÁRY
- program pro alergiky používá páru, která 

dezin�kuje a účinně zbavuje oděvy alergenů, 
ale zároveň je šetrná k oblečení

- zničí až 99,9 % alergenů

19 990,-

A+++
EN. TŘÍDA

Myčka nádobí Bosch Silence Plus SMS46KI00E
• ExtraDry: zvláště účinné sušení pro špatně schnoucí nádobí
• Silence Plus: příjemně tichý provoz, pouze 46dB 
• dávkovací asistent, systém AquaStop, ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla
• příborová zásuvka a koše VarioFlex: rozšířené možnosti nastavení s větším
  prostorem na všech úrovních
• 7zónový displej: zobrazuje zbývající čas
   a běžné informace, jako například
  chybějící prostředky
• V x Š x H: 84,5 x 60 x 60 cm

Funkce Vario Speed Plus
- perfektní výsledky mytí a sušení
  za nejkratší možnou dobu
- snížení spotřeby až o 66 %

Beznámrazová lednice
ETA 237290010
• elektronická regulace teploty
   s LED displejem na dveřích
• oddělené dotykové ovládání chladicího
   a mrazicího prostoru
• 2 šuplíky na ovoce a zeleninu
   s regulací vlhkosti
• Fresh zóna - dokonalé skladování masa a ryb
• objem chladničky 260 l / mrazničky 97 l
• V x Š x H: 186,8 x 70 x 63,5 cm

Beznámrazová lednice
LG GBB60NSGFE
• inteligentní diagnostika
• snadné otevírání dveří díky
  speciálnímu madlu
• úsporné LED osvětlení interiéru,
   vnitřní LED displej
• držák na víno pro 5 lahví
• objem chladničky 250 l / mrazničky 93 l
• V x Š x H: 201 x 59,5 x 68,6 cm

NATUREFRESH
- technologie pro zachování co nejdelší 
  čerstvosti potravin: Total No Frost, 
  rozšířená cirkulace chladného vzduchu 
  a chytré zásuvky Fresh Balancer a Fresh 
  Converter pro udržení optimální vlhkosti 
  a teploty

2 690,-

NOVINKY EURONICS

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA
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• plně integrovaný ovládací panel s displejem
• příborová zásuvka
• automatické pootevření dvířek
  po ukončení mycího cyklu
• jednoduchý systém nastavení košů
  ve třech úrovních
• systém AquaStop
• šířka 60 cm

Sklokeramický sporák
Electrolux EKC54550OW
• objem 60 l
• elektronické ovládání
• signalizace zbytkového tepla u varné desky
• skleněná dvířka, která lze zcela odstranit
   = jednoduché čištění
• praktický úložný prostor v dolní části sporáku
• V x Š x H: 85,8 x 50 x 60 cm

Indukční varná deska
Gorenje ISC635CSC
• časovač
• dotykové ovládání
• PowerBoost: funkce rychlého ohřevu
• AllBoost - super výkon na všech
   zónach současně
• dětská pojistka, signalizace zbytkového tepla
• V x Š x H: 5,6 x 59,5 x 51 cm

Mikrovlnná trouba Whirlpool MWD 122 SL / WH
• gril 800 W
• displej s časomírou, dotykové ovládání
• možnost uložení oblíbených funkcí do paměti
• dětská pojistka
• V x Š x H: 26 x 44,2 x 35,5 cm
• MWD 122 WH, bílá za 2 590,-

SpeedWash
- rychlý 15minutový program

Multifunkční trouba
- rovnoměrný rozptyl tepla
   pro dokonalou chuť a přípravu jídla

Křemíkový gril
- dosahuje teploty až 800 °C,
  a tak spotřebovává méně
  energie než tradiční gril
- výhodou je nahřátí grilu
  za pouhou 1 minutu
  a také jeho samočisticí funkce

BridgeZone
- jednoduché řešení pro extra velké nádobí
- indukční varná deska se 2 spojovacími
  zónami zjednodušuje vaření
  v objemných hrncích 
- ideální pro přípravu ryb s rýží a zeleninou
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Vladimír Vaníček: 
práce grafika je moje srdcovka
Představte si hodiny práce nad časopisem Inspirace, kterým právě teď listujete. A pak si představte, 
že celou jeho grafickou podobu má na starosti jeden člověk. Je to tak, Laďa Vaníček, grafik, fotograf 
a nadšený „zálesák“ pro vás s neutuchajícím nadšením a novými nápady vytváří nejen každé číslo 
Inspirace, ale také dává podobu reklamním bannerům, newsletterům či letákům Euronics. Jeho 
práci vídáte téměř denně, proto jsme se rozhodli, že je na čase, abychom ho pro vás také trochu 
vyzpovídali.

Ahoj Ladi, pro Euronics pracuješ jako senior grafik. 
Přiblížíš nám, co všechno tvá práce obnáší 
a jak dlouho už tuto práci děláš?
Ahoj Teri! Pro značku Euronics dělám téměř 4 roky, ale přijde mi, 
jako bychom se znali celý život, je to prostě moje srdcovka. Práce 
je velmi barvitá a není fádní, byť se stále týká návrhů letáků, 
direct mailů, bannerů, inzercí, katalogů, billboardů, výloh našich 
prodejen… Rozhodně jsem se nikdy nenudil, pořád děláme něco 
nového a lepšího a jsem rád, že jsem u toho a můžu tvořit. A nejen 
já, obrovský podíl na tom má celý marketingový tým, bez kterého 
by vlastně žádná grafika nebyla potřeba.

Co tě vlastně přivedlo k práci grafika? Kreslil sis už 
jako malý nebo to přišlo samo časem?
Klasicky jsem začal ještě s plenkou na zadku domácím grafitti – 
voskovkou na obývákové zdi, když se rodiče pár minut věnovali 
návštěvě. Ale první impuls přišel na základní škole ve výtvarné 
výchově, která byla svým pozitivním hodnocením protikladem 
ostatních učebních oborů, například tělocviku. V tu chvíli bylo 
jasno, kam mé pastelky míří. Logickým krokem pak bylo „zabavení“ 
tatínkova počítače, na kterém jsem svoji grafickou neutěšenost 
převáděl do digitální podoby.

POZDRAV
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Co tě na tvé práci nejvíce baví? 
Rozhodně její nevšednost. Stejně tak, jako nevstoupíš dvakrát  
do jedné řeky. Hlavně to, že je práce mým koníčkem. Jako kreativní 
osoba mám rád změny, takže jsem v této práci doma. Co se týká 
časopisu Inspirace, tak mě rozhodně baví spolupráce se skvělou 
redakční radou, fotografování pro časopis a s tím spojené akce, 
při kterých se snoubí práce se zábavou více než obvykle. Tedy, 
kdy se stane testování a focení grilů spíše přátelským posezením  
nad pořádným steakem s fajn lidmi.

Být grafikem vyžaduje také neustálé nápady,
představivost, kreativitu. Prozradíš nám, 
co je tvojí múzou. Kde a jak čerpáš nápady?
V libovolném pořadí je to dokonalá přítelkyně, skvělí kolegové  
v oboru a dobrá hudba. Zbytek tak nějak přichází sám.

Víme o tobě, že jsi také nadšený fotograf, věnuješ 
se focení pravidelně, profesionálně nebo je to „jen“ 
tvůj koníček ve volném čase? 
Co tě nejvíce baví fotit?
Profesionálně jsem se fotografii věnoval spoustu let. Od produktové 
fotografie jsem se přes módní a portrétní fotku dostal až  
ke svatbám, ale naštěstí nyní osciluji někde mezi tou pravidelností 
a koníčkem, což mi vyhovuje. Velmi zajímavou, skoro patnáctiletou 
etapou, která mě dlouhodobě naplňovala, byla tvůrčí fotografie 
na klasický černobílý film, ideálně na střední a velký formát, kdy 
jsem se věnoval nalezenému zátiší. Práce v temné komoře byla 
v uspěchané a digitální době skvělým relaxem, který se navíc 
proměnil v několik zajímavých výstav.

Pro letní číslo Inspirace jsi testoval fotoaparáty. 
Jak sis toto testování užil?
Maximálně. Dostat v jeden den krabici plnou foťáků a objektivů se 
jen tak nepoštěstí. Představte si dítě v hračkářství s neomezeným 
poukazem na vyzkoušení hraček. Snad jen kéž by byly víkendy  
na jejich testování delší.

Se kterým z testovaných vzorků se ti těžko 
loučilo, který by sis nejraději nechal? 
Toto je velmi těžká otázka. Každý z testovaných fotoaparátů je  
na něco vhodný. Ale kdybych nemusel, tak bych rozhodně zpátky 
neposlal SONY A6000 pro svou všestrannost, rychlost a výbornou 
obrazovou kvalitu.

Ale ať pořád jen nepracujeme, prozradíš nám,
jak trávíš svůj volný čas?
Zásadně v přírodě a ideálně daleko od civilizace. Nejlépe v hotelu 
s milionem hvězdiček, rozuměj pod širákem nebo pod plachtou  
u ohně. A když to nejde, tak doma u grilu. A úplně nejvíc rád 
chodím. Kamkoliv a jakkoliv daleko, každý kilometr mě jedenkrát 
unaví, ale dvakrát nabije.

Léto je doba dovolených, vyrážíš letos někam 
do zahraničí nebo dáváš přednost krásám naší vlasti?
Letos dám opět přednost domácím krásám. Na válení se  
na plážovém lehátku mezi tisíci dalšími se stále necítím, to si 
nechávám na důchod, až nebudu tolik mobilní. Zatím si užívám 
krásnou přírodu u nás a u blízkých sousedů. Pořád je tu co objevovat. 

V tomto čísle jsme si trošku zacestovali.
Máš nějakou svoji vysněnou zemi, kterou bys 
rád navštívil, procestoval, poznal tamější kulturu?
Určitě bych se chtěl podívat kamkoliv na sever, ale jak se znám, tak 
se trošku bojím, že bych se nemusel vrátit. Proto jsem tam ještě 
nejel nebo spíše nešel. 

Za jakého turistu považuješ sám sebe? Jednoduše 
sbalíš batoh a vyrazíš cestou necestou nebo vše 
pečlivě plánuješ předem?
Většinou plánuji, ale možná ne úplně pečlivě, přeci jen jsem chlap. 
Nicméně vždy beru jen to nejnutnější, na pohodlí si nepotrpím,  
v přírodě si ho umím vytvořit.

A poslední otázka, bez kterého elektrospotřebiče 
by ses na svých cestách neobešel? 
Možná to bude znít jako klišé, ale je to určitě mobilní telefon.  
Je to kapesní náhrada mapy, kompasu, navigace, vysílačky, baterky, 
zápisníku a fotoaparátu.

Vladimír Vaníček
(*1983)

Znamení  blíženec
Životní krédo  co nejvíc humoru a umět se
    zasmát sám sobě �
Největší srdcovka:  přítelkyně, rodina a blízcí přátelé, 
    bez těch by život nebyl
    dobrodružstvím a zábavou

Co musím mt doma:
Chytrou pračku s invertorovým motorem, je to skvělý a 
tichý pomocník pro outdoorového nadšence, který zašpiní  
i nezašpinitelné.
Co by mi udělalo největší radost:
Kvalitní tiskárna fotografií, protože fotka a vzpomínky žijí  
až na papíře, ne v nulách a jedničkách.
Co bych nedal z ruky:
Fotoaparát. Zachytit skvělý moment vyžaduje mít alespoň 
jeden foťák v batohu.

POZDRAV
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Ptáte se našich elektrospecialistů

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Ptejte se nás. Rádi vám poradíme. I nyní přišlo do redakce spoustu zpráv, ve kterých 
žádáte naše elektrospecialisty o nejrůznější rady. Tentokrát jsme vybraly ty, které se týkají 
přicházejícího léta. Jak se doma ochladit, jak udržet své potraviny čerstvé a jak se osvěžit? 
My už si to doma bez těchto pomocníků nedovedeme představit. Doufáme tedy, že rady 
našich odborníků pomohou i vám.
Nejzajímavější dotazy odměníme poukázkou na nákup v Euronics v hodnotě 2 000 Kč.

Vážená redakce, pomalu ale jistě očekáváme, 
že nám naše 15letá lednička vypoví každým dnem 
službu. Porozhlížíme se proto po nové, a přitom 
jsme narazili na pojem „NoFrost“. 
Můžete tuto funkci prosím objasnit?
Investice do lednice není levnou záležitostí a je dobré ji pořádně 
rozmyslet. Určitě doporučujeme úsporné lednice s technologií 
No Frost.
Klasické lednice (bez technologie No Frost) vytvářejí při chlazení 
a mrazení led. Vznikem námrazy stoupá nejen spotřeba energie, 
ale také potraviny ztrácejí svou čerstvost. A to nemluvě o tolik 
neoblíbeném manuálním odmrazování, který zabere mnoho 

času. Následné opětovné vychlazení 
celé lednice je energeticky náročný 
proces.
No Frost – tedy beznámrazové 
lednice zabraňují vytváření 
ledu, a to díky ventilátoru, který 
zajišťuje rovnoměrné proudění 
suchého vzduchu. Nově vložené 
potraviny jsou rychleji zmrazeny, 
čímž se zabraňuje tvorbě bakterií. 
Konstantní teplota udrží 
potraviny déle čerstvé. Suchý 
vzduch navíc zabraňuje tvorbě 
ledu a námrazy, protože bez 
vlhkosti se led netvoří. 
Investici do beznámrazové 
lednice určitě doporučujeme. 
Ušetříte svůj čas se zbytečným 
odmrazováním a tyto lednice jsou 
také energeticky úsporné. 

Dobrý den, nechala jsem se strhnout 
zdravou vlnou a rostoucí nabídkou 
čerstvého ovoce. Hodlám si domů pořídit 
mixér na výrobu čerstvých šťáv 
a smoothie. Můžete mi poradit, podle 
čeho vybírat a v čem se tyto mixéry liší?
Na trhu je široká škála přístrojů, které se velice liší. Asi 
nejdůležitější rozdělení je to, zda se jedná o klasický 
stolní mixér s funkcí smoothie, vysokootáčkový 
mixér nebo přímo o smoothie mixér. 

Ten stolní je často vybaven speciálním programem smoothie, 
který je právě přesně určen pro ty nejlepší výsledky nápoje. 
Cenově se tyto mixéry pohybují v rozmezí 2 000–4 000 Kč.
Vysokootáčkové mixéry zvládnou nejen 
smoothie, ale jsou 
určeny hlavně pro příznivce RAW 
stravy. Tyto přístroje mají vysoce 
výkonný motor s maximálními 
otáčkami většinou v rozmezí 25–30 tis.  
za minutu a zvládnou umixovat i velmi tvrdé 
potraviny. Milovníci RAW stravy si musí 
připravit 5 000–12 000 Kč.
Smoothie mixéry jsou často 
nazývány tzv. fitness 
mixéry a tomu je 

uzpůsobený i 
jejich tvar, výkon 
či výbava. Většinou se 
jedná o menší přístroje, které můžete mít schované 
v kuchyňské lince a vyndávat je jen pro přípravu 
nápoje. Často mají mixovací nádobu připravenou 
přímo pro pití a přenášení. Některé z nich mají i více 
lahví, a dokonce i obaly na tyto nádoby. Ty nejlevnější 

z nich ale zdaleka nedosahují optimálních výsledků 
těch opravdu výkonných. Mezi ty opravdu výkonné 
v této kategorii patří např.  ETA ActivMix Team 1103 
90000. Cenově se pohybují v relacích 500–1 500 Kč.
Jedinečnými výrobky jsou pak 
originální extraktory Nutribullet 
od Delimana. Tyto výrobky mají 

nejen silné motory, ale hlavně i 
speciální extrakční čepele, které extrahují těžko 
dostupné živiny ukryté v semínkách, slupkách 
a stopkách ovoce a zeleniny. Mají silné motory 
a při relativně nízkém příkonu 600 W (resp. 
900 W) dosahují až 25 000 otáček za minutu. 
Cenově se pohybují od 2 999 Kč do 6 999 Kč.
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DOTAZY NA ELEKTROSPECIALISTY PIŠTE
na e-mail inspirace@euronics.cz

Dobrý den, minulý rok jsme se stěhovali 
do nového bytu ve 4. patře, kde jsme stěží 
zvládli přežít celé léto. Letos bychom chtěli být 
připraveni. Prosíme o radu, jak se v létě ochladit 
v bytě tak, abychom nemuseli nic bourat a složitě 
instalovat. A jak je to s případnou údržbou?
V parném létě máte na výběr z několika možností, jak snížit 

teplotu ve vašem bytě na snesitelnou úroveň.  Patří mezi ně:

Splitové (pevné) klimatizace 

Jedná se o klimatizace, které 

se skládají z vnitřní jednotky 

umístěné napevno na 

stěnu uvnitř bytu a 

venkovní části instalované 

na vnější fasádu.

Výhodou těchto klimatizací 

je jejich relativně vysoký 

výkon a prostorová 

nenáročnost uvnitř bytu. 

Navíc mají většinou 

i funkci topení, takže se 

dají využívat i v chladných 

měsících jako zdroj vytápění. 

Nevýhodou je nutnost odborné montáže, většinou i lehké 

stavební úpravy (přívod energie, propojení jednotek skrz 

zeď atd.), nemožnost přemístit klimatizaci do jiné místnosti  

v domě/bytě apod. Dále pak většinou vyšší pořizovací cena a 

v neposlední řadě i umístění „nevzhledné“ venkovní jednotky 

na vnější fasádu domu. Údržbu splitové klimatizace je navíc 

dobré svěřit odbornému servisu.

Mobilní klimatizace

Tento typ klimatizace je velmi oblíbený. 

Jedná se o klimatizační jednotku, 

která se dá libovolně přemístit 

po bytě z místnosti do místnosti. Většinou 

je vybavena kolečky. 

Výhodou těchto klimatizací je jejich mobilita 

- můžete ji dle aktuální potřeby umístit  

v jakékoliv místnosti v bytě. Nic nemusíte 

napevno instalovat a bourat, naopak 

ji můžete v případě nepoužívání 

„uklidit“ nebo u vyšších modelů ji  

v zimních měsících využít jako zdroj 

vytápění.  Pořizovací cena je přitom 

příznivější. 

V současnosti je trendem propojovat domácí spotřebiče  

s moderními SMART technologiemi. Některé klimatizace 

nabízejí možnost ovládání na dálku pomocí chytrého 

telefonu, což je velmi praktické. V naší nabídce je tato možnost  

u vybraných klimatizací Electrolux. Stačí jen dokoupit tzv.  

Wi-Fi ControlBox, ten spárovat přes domácí Wi-Fi síť  

s danou klimatizací a chytrým telefonem. 

Běžná údržba mobilní klimatizace 

nevyžaduje odborný servis a obnáší 

většinou jen vyčištění vzduchových 

filtrů. Postup je vždy detailně 

popsán v přiloženém návodu.

Ventilátory

Ventilátor představuje levnější 

variantu, u které je důležitým 

faktorem velikost a design.  Nutno 

ale dodat, že ventilátor vzduch 

neochlazuje, ale pouze rozproudí, a tím tak zpříjemní 

klima v rozpáleném bytě. 

Většina menších ventilátorů je určena pro umístění 

na stůl, případně nábytek. Vetší ventilátory (stojanové, 

sloupové atd.) pak pro umístění na podlahu, nebo i možnost 

upevnění na stěnu.

Některé ventilátory nabízejí možnost ovládání na dálku 

pomocí dálkového ovladače, případně kombinaci více přístrojů  

v jednom. Pořídit tak můžete např. 

kombinaci ventilátoru  

a zvlhčovače vzduchu či 

ventilátor s repelentem 

proti hmyzu.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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INZERCE

QLED TV – dokonalý obraz pro náročné
Televizory Samsung QLED rozpoutávají na poli domácí zábavy se svými technologiemi  
i prvotřídním designem doslova malou revoluci.

Všechny barvy z viditelného barevného spektra, antireflexní vrstvu proti odkazům světel v místnosti i vykreslení těch nejnepatrnějších 
detailů. To vše nabízejí televizory z portfolia QLED TV společnosti Samsung, které za své technologie získaly prémiovou certifikaci ULTRA 
HD PREMIUM od UHD Alliance.

Plné barvy a nejjemnější detaily 
Klíčem k perfektnímu obrazu je nově 
vyvinutá technologie Quantum Dot. 
Ta je postavená na mikroskopických 
anorganických krystalech a vyznačuje 
se nízkou spotřebou energie a stálostí 
kvalitního obrazu. Celkový dojem umocní 
i vykreslení těch nejmenších detailů, o což 
se u QLED televizorů postará technologie 
Ultra Black. Samsung na zobrazení černé 
barvy zapracoval a televizory QLED nyní 
nabízejí 3x černější a hlubší barvu než 
modelová řada z roku 2016. Největší 
novinku však představuje schopnost 
zobrazení 100% objemu barev  při všech 
úrovních jasu a vysoký dynamický rozsah 
(HDR) až 2000 nitů. Přesnější a živější 
obraz a tudíž i kvalitnější divácký zážitek 
než kdykoliv předtím je s novou QLED TV 
zaručený.

Pro milovníky minimalismu 
Kromě nových technologií nabízí QLED 
TV i skvostný minimalistický design, 
který vyniká díky absenci jakýchkoliv 
nevzhledných kabelů na zadní straně 
televizoru. Veškeré přídavné audio/
vizuální přístroje je možné zapojit do 
One Connect Boxu mimo bezprostřední 
blízkost televizoru, s nímž se pak spojí 
jediným „neviditelným“ kabelem. V 
případě zavěšení televizoru na zeď je  
k dispozici systém No Gap Wall-Mount, 
který zaručí tu nejtěsnější instalaci bez 
zbytečných mezer.  Designovou lahůdkou 
jsou poté unikátní stojany Studio Stand 
a Gravity Stand, díky nimž se televizor 
stane dominantou každého interiéru.

Chytrý společník
Pohodlné a intuitivní ovládání televizoru  
i všech ostatních zařízení zapojených  
do One Connect Boxu obstará jeden 
jediný chytrý dálkový ovladač One 
Remote. Přidané funkce a aplikace 
televizoru ještě více zpříjemní jeho 
každodenní užívání. Například aplikace 
Smart View zobrazí na domácí stránce 
kompletní přehled dostupného obsahu 
a funkce Steam link zase potěší všechny, 
kteří svůj televizor rádi využívají k hraní 
počítačových her. Pomocí Wi-Fi je hra 
streamována přímo do televizoru, 
přičemž veškeré další funkce jsou 
utlumeny a výkon televizoru je použitý 
jen na rychlost, dokonalé vykreslení  
a maximální zážitek ze hry. 

Více o nových televizorech QLED se dozvíte na www.samsung.cz
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Křížovka o mobilní telefon Aligator S4050 Duo
Vyluštěte správně tajenku letního čísla Inspirace a vyhrajte mobilní telefon Aligator S4050 Duo v hodnotě 1 449 Kč.

KŘÍŽOVKA

Znění tajenky zasílejte do 1. srpna 2017 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 2017“. Uveďte prosím Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a případně Váš e-mail. V případě výhry a správného znění tajenky Vás budeme  
o výhře informovat. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu Inspirace. Výherci z minulého čísla 1/2017, jejíž tajenka zněla „NEJHEZČÍ DOPLNĚK ŽENY JE ÚSMĚV“, jsou tito: Hana Vocelková, 
Kladno; Jan Řípa, Česká Lípa a Edita Vašíčková, Valašské Meziříčí. Těmto výhercům pošleme jeden ze tří stolních mixérů Gallet Millau MS 590 v hodnotě 599 Kč. Upřímně gratulujeme. 
Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.
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Závěrem

ZÁVĚREM

Jsme vítězové v soutěži ShopRoku 2016
Letos v březnu vyhlašovala Heureka již po osmé soutěž 
ShopRoku o nejpopulárnější a nejkvalitnější e-shopy  
na českém trhu. Jako každý rok i letos o vítězích rozhodovala 
nejen odborná porota, ale také sami zákazníci.

Ocenění jsme si odnášeli hned ve dvou kategoriích - Cena 
kvality Elektro a Cena kvality Bílé zboží. V hodnocení za rok 
2015 jsme se objevili v obou kategoriích mezi třemi nejlepšími. 
Na první příčky se nám podařilo dosáhnout až za uplynulý rok 
2016. A to hlavně díky vám!

„Dlouhodobě zlepšujeme služby pro naše zákazníky. Sledujeme 
jejich hodnocení a snažíme se na ně reagovat ve smyslu zlepšování 
služeb. V letošním roce budeme v tomto směru pokračovat. 
Konkrétně se snažíme o urychlení distribuce zboží se závozem  
na adresu zákazníka a podporu skladové zásoby produktů,” 
uvádí tisková mluvčí Euronics Lenka Mastešová. 

Převlékáme prodejny do nového
Od minulého roku Euronics rekonstruuje a otevírá prodejny  
v novém konceptu. Hlavní novinkou je vytvoření pohodlného 
zázemí pro výdej zboží. Nákupů přes internet z e-shopu  
www.euronics.cz s osobním odběrem totiž stále roste.  
Pro zákazníky to bude znamenat ještě větší komfort. Přitom 
nabízíme osobní odběr zdarma.

Díky modernímu designu získají také větší přehled  
o nabízeném zboží zákazníci, kteří přijdou nakoupit 
do prodejny. Setkat se zde mohou také s tzv. kiosky – 
interaktivními tablety, kde najdou nabídku dalších modelů, 
které na prodejně nenašli. Vybrat mohou zboží, které je 
ihned k odběru, nebo jakékoliv zboží z nabídky Euronics, 
které doručíme později. Získají zde také další informace  
o produktech či o právě probíhajících akcích.

Nejnověji jsme v tomto konceptu otevřeli zbrusu novou 
prodejnu v Písku – v novém retailovém parku Obchodní 
Galerie Písek. Slavnostního otevření se dočkala 11. května. 
Kromě již zmíněného komfortního výdejního místa jsme zde 
rozšířily výstavní plochu pro nové technologie – vyzkoušet 
si tak můžete například chytré hodinky, foto, sluchátka nebo 
přenosné repro ještě dříve, než je zakoupíte.

21. dubna se po rekonstrukci dočkala znovuotevření také 
prodejna v nákupním centru Mediahall – Brno, Bidláky.  
A další prodejny ve vašem okolí budou brzy následovat.

Nový koncept prodejen Euronics

Brno - Bidláky

Kiosky pro objednání zboží
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Miláčku, jdu si lehnout, jen se 
připomínám, že zítra musíš koupit 

tu pračku pro maminku. Oslava se blíží!

GÓÓÓL!

Cože? Pračku? 

Neříkala sušičku? 

Domluvili jsme se přece, že já koupím sušičku a švagr pračku? Nebo že by to bylo opačně?
A sakra! Jak to teď vyřeším?

UUUFFF!

Ale jistě pane, to není
vůbec žádný problém!

Vidělas to? To byl gól…

Cože? Ano, jistě. Neboj…

Miláčku, koupil jsi tu 

pračku pro maminku?

Jasné, šéfe!

Chlapi, hoďte mi to, prosím,
do garáže, doma už nemám místo. Pračku? Aha!

A-a-ano, jistě, je v garáži!

Vážně? No já mám štěstí,
že mám vzornou ženu, 

která mi to připomněla!

DRUHÝ DEN

Naši sušičku jsem minule vybral 
v Euronics, proč ne i tu pro tchýni!

Tak, a mám vybráno!

Dobrý den, stala se mi taková nepříjemnost...
Koupil jsem omylem jiné zboží.
Bylo by možné to nějak vyřešit?

Představ si... volal mi brácha, že to popletl
a koupil pračku místo sušičky. 

Naštestí to bylo v Euronicsu, takže 
mu ji bez problému vyměnili.

To mám štěstí. 
Zase jste mi pomohli. 

Vezmu si tedy místo
 této sušičky 

nějakou pračku. 

www.euronics.cz

Snad se někdy

neprořeknu :)



nakoupit výhodněwww.euronics.cz

facebook.com/EuronicsCR/

INDIVIDUÁLNÍ
CENOVÁ NABÍDKA

sestavená vám přímo na míru

OSOBNÍ ODBĚR 
ZDARMA

a zboží skladem připravené už za 60 minut

120 PRODEJEN A TISÍCE 
KUSŮ SKLADEM

po pohodlný výběr

REKLAMACE NA 
JAKÉKOLIV PRODEJNĚ

pro zboží z e-shopu i z prodejen

SLUŽBY PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
Záleží nám na tom, abyste byli vždy maximálně spokojeni. Abyste se na nás mohli 

spolehnout a cítili se u nás jako doma. Využijte služeb, které pro vás nabízíme
a užijte si nákup bez starostí. Euronics vám dává víc.


