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Vážení čtenáři Inspirace,

konečně jsme se dočkali! Léto je na 

dohled, a protože nevěřím žádným 

předpovědím počasí a jsem odjakživa 

spíše pozitivně naladěný člověk, myslím, 

že letošní léto si užijeme. Dětem končí 

škola, a tak jsme pro vás – rodiče, 

babičky, strýčky, sestry a bratry i další 

příbuzné – připravili pár tipů, které by se 

mohly hodit vašim ratolestem za to, jak 

poslušně chodily do školy, a za to, jakých 

(jak jako optimista věřím) dosáhly úspěchů. 

Pro vás všechny ostatní tu pak máme 

pár praktických tipů, které byste si mohli 

(možná i měli) vzít s sebou na zaslouženou 

dovolenou.

Pro všechny čtenáře přináší tato 

Inspirace Euronicsu informace o tom, jak 

se věnovat své tělesné schránce, aby se 

vaše JÁ dokázala nosit co nejdéle bez 

problémů. Jinými slovy, připravili jsme 

takové předletní představení zajímavých 

výrobků pro fitness a zdravý život. A to 

nejen technických, ale i těch, které vám 

pomohou nachystat v kuchyni chutnou 

krmi pro vaše mlsné jazýčky. Ničeho se 

neobávejte, chutnat vám bude i nadále, 

ale jen to bude více zdravé (bez tuků a 

cholesterolu). Podívejte se i na doporučení 

odborníků a testy zajímavých výrobků, 

nezapomeňte si zasoutěžit a těším se 

s vámi opět na viděnou na konci prázdnin. 

Nebude to dlouho trvat, čas totiž letí 

neskutečně rychle... 
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ELEKTRONIKA • NOVINKY

obarvěte si život
V několika barvách, včetně slušivé modré, titanově stříbr-

né a zelené (na snímku), přicházejí klasické notebooky se 

14palcovým  (35,6 cm) a 15palcovými (39,6 cm) displeji – Acer 

Aspire E14 a E15. Na výběr máte – podle vaší chuti a peněžen-

ky – z řady procesorů, integrovaných i samostatných grafických 

karet a disků. Společným znakem je, podle výrobce, přesněji 

pracující dotyková destička a také certifikace pro telefonování 

přes Skype. A aby toho nebylo málo, vybrat si můžete i mezi 

rozlišením HD Ready nebo Full HD a dokonce i mezi lesklým či 

matným povrchem displeje.

levný a výkonný
HTC Desire 310 (4.130 Kč) je ke koupi ve třech 

barvách (bílá, modrá, oranžová) a v provedení pro 

jednu či dvě SIM karty. I přes svou cenu je osazen 

čtyřjádrovým procesorem s frekvencí 1,3 GHz, 1GB 

pamětí RAM a pětimegapixelovým fotoaparátem 

s natáčením do Full HD. 

Prohnutě i rovně
Vůbec první prohnuté, ale také klasicky ploché televizory s rozliše-

ním Ultra HD uvádí na český trh Samsung. V prvním případě širší 

zorné pole vytváří podle výrobce panoramatický efekt, díky kterému 

se zdá, že je obrazovka větší než ve skutečnosti. Vlajkovou lodí je 

modelová řada 8500 s úhlopříčkami 140 cm (55") a 165 cm (65"), 

„rovná“ klasika – řada 7500 (viz foto) – bude ke koupi od 122 cm 

(48"). Obě pak opět převádějí signál s nižším rozlišením, tedy běžné 

DVB-T, i signál s vysokým rozlišením – na panel Ultra HD, který má 

4x více obrazových bodů než Full HD.

foto: Acer, Gogen, Lenovo, Samsung 

na několik způsobů
Lenovo Mix 2 11 (od 15.999 Kč) můžeme označit jako 11pal-

cový tablet (30 cm), ale pracovat může i v režimu stojánku 

nebo jako zcela běžný notebook. Odpojitelná klávesnice navíc 

dobře poslouží jako kryt displeje v režimu tabletu a uchycena 

je magneticky. „Stojánek“ je zase vhodný typicky pro promítání 

filmů. Vše pracuje pod systémem Windows 8.1 a je postaveno 

okolo procesoru Intel Bore i3, resp. i5. Displej má rozlišení Full 

HD a integrovány jsou reproduktory od JBL.

 dětský foťák k vodě
Dětský voděodolný foťák MAXINEMO je dalším 

členem rodiny dětské elektroniky Gogen Kids, kte-

rou provází postavička Maxipsa Fíka. Jeho hlavní 

předností je odolnost vůči vodě, takže nemusíte 

mít strach, když s ním děti budou řádit v moři, 

u bazénu, v koupelně nebo za deště či v zimě 

ve sněhu. Kompaktní tvar sedne do dětských rukou. 

Ovládaní je maximálně snadné. Foťáček disponuje 

třímegapixelovým CMOS senzorem, ale dokáže 

digitální interpolací vyrobit i pětimegapixelové fotky. 

Rozlišení videa je až 640 x 480 pixelů. Jako hledá-

ček, k prohlížení fotek a nastavování v češtině je tu 

1,8palcový displej.
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s půjčovnou knih
Čtečka eReading.cz Start 2 je vybavena displejem 

z elektronického inkoustu (e-ink), který zaručuje 

parádní čitelnost i na přímém slunci. Má úhlopříčku 

15 cm (6"), podporuje mj. formáty ePub a PDF. Díky 

Wi-Fi si můžete knihy či nejrůznější periodika přímo 

stahovat nebo si je dokonce i jen vypůjčit.

se spoustou výbavy
Philips uvedl kromě prémiových modelů také dvě základní  řady televizo-

rů pro letošní rok – 4009 a 5009. Všechny mají tenký design, prakticky 

všechny plnou tunerovou výbavu a s výjimkou několika modelů také 

Wi-Fi, podporu HbbTV a dokonce i možnost posílat signál z televizoru 

v jednom pokoji do pokoje druhého (funkce Multiroom). Ke koupi budou 

úhlopříčky od 51 do 139 cm, model 5200 navíc s osvícením pozadí televi-

zoru Ambilightem. Ceny ještě nejsou stanoveny, nicméně 55PFH5209 se 

140 cm přijde na zhruba 28.000 Kč.

optický zoom s mobilem 
Nějak tak by se dal ve stručnosti charakterizovat Samsung Galaxy 

K Zoom s xenonovým bleskem, optickým zoomem začínajícím na 24 mm 

(10x), optickou stabilizací a asistenční lampou autofokusu. Na straně 

mobilního telefonu pak najdete nejen obvyklé GSM, ale i rychlá data přes 

LTE a zabudován je displej typu AMOLED (12 cm, 720 x 1 280 bodů). 

Galaxy K pohání dvojice procesorů (čtyřjádrový 1,3 GHz a dvoujádrový 

1,7 GHz) a vše zastřešuje Android 4.4. Dvěstěgramový přístroj má rozmě-

ry 71 x 138 x 17 mm, vysunutý zoom přidá dalších pět milimetrů.
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acer PřicháZí s mobilními telefony

Už tU máme i JaPonského androida!

Je to tak. Jeden 

z  největších vý-

robců se do  nich 

s  chutí pustil 

a v Praze představil 

své první tři mode-

ly: Z4 (2.990 Kč), Z5 

(3.990 Kč, na  snímku 

s apartním obalem) a E3 

(5.490 Kč, viz foto). Společ-

nou mají podporu zvuku v dts 

(!), operační systém Android 4.2 

a tlačítko zvané AcerRapid, umís-

těné na  zadní straně. To dovoluje 

například telefon odemknout či pro-

budit, aktivovat fotoaparát nebo třeba 

spustit vybrané aplikace.

Liquid Z4 je kompaktní, mírně zakulacený chytrý telefon, který sází 

na  displej s  úhlopříčkou 10,2 cm (4") a  – v  rámci kategorie – poměr-

ně vysoké rozlišení 480 x 800 bodů, na dvě barevná provedení (černé 

a bílé) a také multitasking, tedy běh více aplikací současně. Sází ale také 

na dobře vybavený fotoaparát s automatickým ostřením, LED bleskem 

a objektivem se světelností f/2,4. 

Zabudován je – stejně jako u Z5 – procesor s dvojím jádrem pracující 

na  frekvenci 1,3 GHz, 512 MB paměti RAM a 4 GB na vnitřním flash 

disku, které mohou být 

rozšířeny přes paměťo-

vou kartu typu microSD. 

Rozměry telefonu jsou 

64 x 123 x 10 mm, aku-

mulátor má 1 500 mAh.

O  tisíc korun dražší 

Liquid Z5 je telefon s dis-

plejem s  úhlopříčkou 

12,7 cm (5"), rozlišením 

480 x 854 bodů a  ten-

kým tělem o  tloušťce 

9 mm. Fotoaparát je 

na  tom podobně jako 

u  Z4, rozměry však tro-

chu povyrostly na  74 x 

146 x 9 mm, stejně jako 

kapacita akumulátoru 

na 2 000 mAh.

Vrcholem současné nabídky Aceru (než přijdou vyspělejší modely) je 

Liquid E3, vybavený už displejem typu IPS s rozlišením HD Ready (720 

x 1 280 bodů) a úhlopříčkou 4,7", tj. 11,9 cm. Výrazně lepší je fotoaparát 

s objektivem se světelností f/1,8 a natáčením do Full HD. A také proce-

sor, který je nyní čtyřjádrový s taktem 1,2 GHz. Rozměry E3 jsou 70 x 

140 x 9 mm.

Tři novinky ohlásil Nikon. Vedle objektivu AF-S  DX Nikkor 18–300 mm 

f/3,5–6,3G ED VR za 18.990 Kč, aparátu z řady jedna s výměnnými ob-

jektivy (Nikon 1 – J4, 18.990 Kč) je nepřekvapivější uvedení foťáku se 

systémem Android 4.2. 

Nikon Coolpix S810c (8.190 Kč) je ke koupi v bílém a černém prove-

dení, má připojení k  internetu (Wi-Fi), přístup do sociálních sítí a k řadě 

herních aplikací na tržišti Google Play. 

Fotoaparát má zabudován objektiv Nikkor s 12násobným optickým 

zoomem začínajícím na 25 mm (až 300 mm), světelnost je f/3,3–6,3 a 

používá – pro statické snímky – kombinovanou, opticko-elektronickou 

redukci vibrací, čistě optickou pak pro videosekvence. Ty můžete natáčet 

v  rozlišení Full HD (1 080p) s použitím optického zoomu, stereofonním 

zvukem a snímkovou frekvencí 30 sn./s, nebo přes výrazně zpomalený 

záznam s 240 sn./s. Režim panorama dovoluje jak záběry v rámci 180°, 

tak plné, 360° snímky a sekvenční focení pracuje s rychlostí až 8,1 sn./s. 

Displej je oproti předchozímu modelu větší (9,4 cm) a je také dotykový, 

navíc má fotoaparát – podle výrobce – i delší dobu provozu a dobíjení 

přes rozhraní micro USB. Zabudovány jsou 4 GB paměti, která jde dále 

rozšířit přes mechaniku karty microSD. 

Podívejme se ještě v krátkosti na zástupce řady Nikon 1, J4. V ceně 

18.990 Kč dostanete tělo a objektiv 1 Nikkor VR 10-30 mm f/3,5–5,6 PD-

-ZOOM. Mezi klíčové vlastnosti patří snímač CMOS s 18,4 milionu pixelů, 

automatická regulace citlivosti ISO v rozsahu 160–6 400, bezdrátové Wi-

-Fi připojení, dotykové ovládání, 171bodový systém automatického zaost-

řování a mj. také sekvenční focení s až 20 sn./s. Nechybí ale ani natáčení 

do Full HD a hlavně lehké hliníkové tělo dostupné ve čtyřech barvách. 

ELEKTRONIKA • NOVINKY
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Bez nutnosti připojení k internetu můžete sle-

dovat oblíbený televizní program, ať už jste 

kdekoliv. Pro případ, že se objevíte v  oblasti 

se zhoršeným signálem, je v  balení i  externí 

anténa. 

Co to pro vás znamená? Už nikdy nepro-

marníte televizní pořad, který chcete vidět. 

Ke  svému Android tabletu nebo smartphonu 

jednoduše připojíte Evolveo XtraTV stick (849 

Kč), naladíte dostupné kanály a můžete se dí-

vat na sportovní přenos třeba v ulicích města.

Ovšem pozor, toto zařízení umí i  nahrávat! 

Svůj oblíbený pořad si tak můžete nechat na-

hrát do svého zařízení se systémem Android.

Výrobce tohoto zařízení se před časem ze-

ptal svých zákazníků, jaká funkce jim na jejich 

smartphonu chybí, a byl překvapen tím, kolik 

lidí postrádá televizi. Více než polovina uživa-

telů zařízení s  Androidem uvedla, že by ob-

čas ráda využila možnost dívat se na  televizi 

i na svém zařízení.

S blížícím se MS ve fotbale se díky přijíma-

či Evolveo XtraTV stick nestane, že nestihnete 

sledovat nějaký důležitý zápas!

Samozřejmě, že s s pomocí Evolveo XtraTV 

stick si ale může nahrát spoustu programů, 

o které byste jinak přišli. Stačí jen XtraTV stick 

naprogramovat a záznam se v určenou dobu 

provede sám, zcela automaticky.

EVOLVEO XTRATV STICK • SUPERNOVINKA

Televize v mobilu a tabletu
Mistrovství světa ve fotbale můžete sledovat třeba i při ces-
tování v MHD, v autě nebo na pěší túře. Díky zbrusu novému 
zařízení už vám neunikne jediný zápas. Naprosto unikátní za-
řízení Evolveo XtraTV stick, což je vlastně DVB-T tuner s říze-
ním prostřednictvím operačního systému Android, promění 
vaše Android zařízení v dokonalý televizní přijímač!

Základem všeho je miniaturní přijímač dVB-t se základní 
smyčkovou anténou…

Zařízení evolveo XtratV stick lze připojit nejen k tabletu 
s androidem ale i k telefonu se stejným operačním systémem. 
díky tomu vám nemůže uniknout žádný televizní program, ať 
se nacházíte kdekoli. Jedinou podmínkou je dostupný signál 

multiplexu digitálního televizního vysílání dVB-t.
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Kompletní sestava s rámovou anténou i s externí anténou. 
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DOmácí SPOTřEBIčE • NOVINKY

téměř bez oleje
Při smažení hranolků z jednoho kilogramu brambor spotřebuje frité-

za DeLonghi FH1394 Extra Chef (6.990 Kč) jen 14 ml oleje. Přístroj 

lze použít ale i jinak. Umí fungovat jako pánev či pečicí trouba nebo 

pomocí pěti přednastavených programů připraví hranolky, pizzu, ko-

láč, rizota či dušené pokrmy. Využívá pro ně dvě topná tělesa (horní 

horkovzdušné a spodní) a odpojitelnou míchací lopatku. Pro snadné 

čištění lze odejmout pečicí nádobu, míchací lopatku a víko.

nové tassimo
Nejnovější přírůstek řady Tassimo – Vivy (2.499Kč) – je 

dalším z výrobníků nápojů založených na technologii čte-

ní čárkového kódu z kapsle T-disc. Nemusíte se starat 

o teplotu, množství ani čas při jednotlivých fázích pří-

pravy, jejímž výsledkem je vždy perfektní nápoj. Přístroj 

se svým půdorysem 17 x 29 cm a zásobníkem na vodu 

z boku přístroje zabere minimum místa na kuchyňské lin-

ce či v polici. Automatické přepínání do pohotovostního 

režimu zajišťuje minimální spotřebu energie. V nabídce 

kapslí T-disc najdete dlouhou řadu kávových i čokoládo-

vých nápojů a čajů.

rychlá úprava účesu
Kónická kulma ETA Liliana 6336 (699 Kč) 

umí rychle vytvarovat vlny pomocí teploty 

až 200 °C, které dosahuje velmi rychle díky 

PTC topnému tělesu s příkonem 25 W. 

O šetrné zacházení s vlasy se postará kera-

mický povrch kulmy s průměrem od jedno-

ho do tří centimetrů. Používání zpříjemňuje 

chladná špička i 1,7 metru dlouhý kabel 

s otočným kloubem. Kromě praktického 

tvaru a atraktivního černorůžového designu 

potěší i ochranné cestovní pouzdro.

foto: DeLonghi, ETA, Hyundai

na dovolenou
Cestovní vysoušeč vlasů Hyundai HD106 (299 Kč) 

je malý a skladný i díky ergonomicky tvarovanému 

sklopnému držadlu. Přesto jde o výkonný přístroj 

s příkonem 1 400 W a možností volby dvou teplot 

a rychlostí proudění vzduchu. Vybaven je také bez-

pečnostní pojistkou proti přehřátí. Jako příslušenství 

obdržíte dva nástavce – koncentrátor otočný o 360° 

a difuzér. Vybrat si můžete barvu potisku bílého fénu 

– modrou, zelenou nebo růžovou.

nakupujte bez rizika
Pokud jste si letos v květnu zakoupili nebo ještě v červnu zakoupíte vysa-

vač či žehličku ETA, můžete je po vyzkoušení do sta dnů vrátit a dostane-

te peníze zpět. Přesný seznam výrobků, kterých se akce týká, a pravidla 

akce najdete na www.eta.cz/zarukavracenipenez. Postačí se zaregistrovat 

do 30 dnů od koupě a můžete si výrobek v klidu vyzkoušet, a pokud 

nesplnil vaše očekávání, tak i vrátit.

elegantní kombinace
Zaujme designem 

v nerezovém provedení, 

ale ani její technic-

ké parametry nelze 

podcenit. Energetická 

třída A++ kombinované 

chladničky Goddess 

s dlouhým označením 

RCC 0177 GX9 (7.590 Kč 

+ PHE) svědčí o kvalitní 

izolaci. 177 litrů chladicí-

ho prostoru je vybaveno 

policemi z tvrzeného 

skla, zásuvkou na zeleni-

nu a čtyřmi přihrádkami 

ve dveřích. Mraznička 

dělí svůj objem 55 l mezi 

tři průhledné zásuvky. 

Zamrazit můžete denně 

až 2,5 kg čerstvých 

potravin a oceníte i 18 

hodin, po něž udrží 

správnou teplotu při 

výpadku energie.

síla v jednoduchosti
Sáčkový vysavač ETA Novel 086190010 (2.299 Kč) poskytuje díky novému 

typu motoru Eco vysoký sací výkon 400 W při příkonu 1 250 W a hlučnosti 

jen 74 dB(A). Využívá třílitrový, stoprocentně hygienický prachový sáček  

Unibag a účinnou Hepa filtraci. Jednoduché ovládání s elektronickou 

regulací, funkce „soft start“ pro plynulý rozběh motoru a signalizace 

naplnění prachového sáčku – to jsou funkce, které jistě oceníte. 

Jedenáctimetrový akční rádius má na svědomí dlouhá přívodní šňůra 

s automatickým navijákem. Kromě běžného příslušenství dodává výrobce 

i nástavec na tvrdé podlahy. Jistě potěší i pětiletá záruka na motor.
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Zvládne každý nápoj
Ohřívání až 1,7 litru vody pro přípravu čaje a kávy jak má 

být na 40, 70, 80, 90 či 100 °C umí varná konvice ETA Anna 

7598 (1.999 Kč). Na ovládacím panelu, nezvykle umístěném 

v podstavci, lze zvolit také funkci keep warm, tedy udržování 

teploty. Příkon 2 200 W znamená rychlý ohřev jištěný 

bezpečnostními pojistkami proti přehřátí a automatickým 

vypnutím při dosažení bodu varu. Bezpečnost při převrhnutí 

konvice zajišťuje pojistka víka. Konvice je tak výborným 

pomocníkem při přípravě nejrůznějších teplých nápojů 

a polévek, který současně šetří energii tím, že ohřívá jen 

do nastavené teploty. Nastavení na 40 °C využijeme pro 

ohřev kojeneckého mléka a přípravu dětských kaší. Tříletá 

záruka na konektor. 

www.eta.cz/zarukavracenipenez

tady je doma

ZÁRUKA 100 DNŮ 
VRÁCENÍ PENĚZ 

1



Úklid na rychlovkU

Čtyřdveřová kombinovaná chladnička Hotpoint Quadrio E4DG AA 

X MTZ (28.990 Kč bez PHE) překvapí hned několikrát. Dvoje dvířka 

chladicího prostoru o objemu 298 l zajišťují snížení výměny vzdu-

chu a tím nižší únik energie při otevření chladničky, což ji dělá ener-

geticky zajímavější než podobné přístroje dosahující také třídy A++. 

Nechybí praktické uspořádání polic a přihrádek ve dveřích, které 

poskytují variabilitu prostoru pro uložení potravin v nejrůznějším ba-

lení a nulová zóna pro uložení citlivých potravin.

Mrazicí část nabízející celkový prostor 87 litrů najdete v zásuv-

kách, jejichž čela tvoří obě spodní dvířka. Horní z nich navíc po-

skytuje několik možností nastavení na přehledném digitálním LED 

panelu. Díky vysoce kvalitní izolaci je zde možné využít funkci Hy-

per Freeze, která rychle zmrazí i jídlo o teplotě až 70 °C na –18 °C. 

Stejně tak funkce Safe Defrost této přihrádky nabízí šetrné rozmra-

zení na teplotu 2 °C, které ochrání potraviny před růstem bakterií 

a rozmrazením.

Pro uchování čerstvého ovoce a zeleniny nebo chlazení nápojů 

využijete funkci Ovoce a Zelenina udržující 8 °C. Maso a ryby po-

třebují teplotu 0 °C, což zajistí využití stejnojmenné funkce. Pocho-

pitelně základním účelem této zásuvky je mrazení, jehož teplotu 

můžete nastavit na displeji na –18 nebo –26 °C.

Chladničku pohání výkonný kompresor, který všechny uvedené 

funkce umožňuje spolu s kvalitní izolací, zachovávající správné tep-

loty i při výpadku proudu po dobu 12 hodin.

DOmácí SPOTřEBIčE • NOVINKY
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QUadrio: víc než čekáte

Pro rychlý úklid jsou stále oblí-

benější tyčové vysavače, které 

jednoduše po  úklidu postavíte 

do  komory, bez zdlouhavého 

balení hadic a  trubic. Pro 

velké domácnosti a pro 

důkladnější úklid 

jsou vhodné tyčo-

vé vysavače na-

pájené ze sítě, 

například Gallet 

ASP612 (999 Kč), 

který je konstruován jako 

2 v 1. Základem je ruční vysa-

vač s  příkonem 600 W, nádo-

bou na nečistoty o objemu 0,8 

litru a kvalitní filtrací typu Hepa. 

Tím uklidíte rychle důsledky 

drobných nehod nebo desku kuchyň-

ské linky. Využít můžete také štěrbinovou hubici 

a kartáček. 

Pro použití ve zbytku domácnosti lze jednoduše zasunout do ty-

čového nástavce, který je vhodný pro všechny typy podlah. Oceníte 

i ohebný kloub u podlahové hubice, poskytující pohyb do všech stran. 

Parkovat můžete kompletní vysavač ve vertikální poloze a pro sedmi-

metrový napájecí kabel využít úchyt pro navinutí.

autor: Milan Loucký, foto: Goddess

Svými rozměry jsou oba modely chladniček 

vhodné především do menších bytů. Určitě 

oceníte i jejich 18hodinovou akumulační dobu, 

po kterou jsou schopny udržet po výpadku 

proudu potraviny stále chlazené, a potraviny 

nacházející se v  mrazicí části zůstanou stále 

namrazené. Chladničky Goddess nabízejí cel-

kový objem 190 litrů, z toho 135 litrů připadá 

na chladničku a 55 litrů na mrazničku. Roční 

spotřebou 172 kWh se oba modely řadí do 

energetické třídy A++. 

Chladničky disponují nastavitelnými police-

mi z tvrzeného skla a průhledným šuplíkem, 

nechybí ani čtyři průhledné přihrádky ve dve-

řích. Mraznička je zařazena do nejvyšší čtyř-

hvězdičkové třídy pro dlouhodobé uskladnění 

hluboce zmrazených potravin. Je vybavena 

třemi průhlednými šuplíky a zamrazí 2,5 kg po-

travin za 24 hodin.

Technické parametry
Rozměry obou chladniček jsou naprosto shod-

né: 55 x 155 x 56  cm a jejich hmotnost je 55 

kg. Mají mechanické ovládání, nastavitelný ter-

mostat a umožňují automatické odmrazování 

chladicí části. Hlučnost obou modelů nepřevýší 

42 dB(A).

CHLADNIČKY • ELEGANcE

špičkový design i do menšího bytu
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Designová kombinovaná chladnička o celkovém objemu 190 l pracuje v úsporné třídě A++. 
Zaujme na první pohled svým estetickým provedením – dodává se ve dvou variantách: ve 
stříbrné barvě buď s červeným sklem (Goddess Rcc 0155 GRS9), nebo s neobvyklým černým 
sklem na dveřích (Goddess Rcc 0155 GBS9). chladnička za 8.590 Kč + PHE se tak stává skvě-
lým designovým doplňkem vaší kuchyně.
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DOPORUčUJEmE • DÁRKY ZA VYSVěDČENÍ

foto: Asus, Evolveo, Sonyautor: Milan Loucký, foto:, Gogen, Sony

Doba, kdy vaši dorostenci přinesou vysvědčení, se kvapem blíží a my bychom vás rádi upozornili 
na několik zajímavých výrobků, které by se mohly stát dárky za úspěšné ukončení školního roku.

Digitální fotoaparát GoGEN maxipes Fík maxiFoto
cena: 1.499 Kč

mobilní telefon Evolveo StrongPhone Dual Sim 
cena: 2.990 Kč

Herní konzole Sony PlayStation 4, 500 GB 
cena: 10.990 Kč

Dotykový tablet Asus memO Pad mE173X  
cena: 2.990 Kč

mP3 přehrávač Sony NWZ-WH303W
cena: 2.690 Kč

čtečka e-knih GoGEN Ereader 1
cena: 1.799 Kč

Tento fotoaparát zajisté potěší předškoláky, nejmenší školáky i malé princezny, protože jim umožní 

snímat fotografie i videa. Oboje se ukládá na paměťovou kartu SDHC vloženou do fotoaparátu, ze 

které je možné obrázky i videa stahovat do počítače či tabletu s pomocí dodávaného propojovacího 

kablíku. Fotoaparát je určen pro menší děti, které se teprve seznamují s krásami pořizování fotek a vi-

deí. Tomu je podřízeno snadné ovládání přístroje, hledáčky pro obě oči nebo deset veselých rámečků 

s Maxipsem Fíkem pro ozdobení prvních fotografických úlovků.

• Rozlišení snímacího prvku: 3 Mpix

• Záznam (fotky/video): JPEG/AVI, MPEG-4, 30 snímků/s, bez zvuku

• Napájení: baterie AA

• Barvy: oranžová, červená

• Rozměry; hmotnost: 140 x 90 x 50 mm; 300 g

Naprosto fenomenální vodě a prachu odolný telefon s 2,4palcovým displejem. Vydrží i tvrdé pády, 

takže se stává průvodcem pro teenagera, který třeba pojede na vodu nebo se věnuje adrenalinovým 

sportům. Operuje se dvěma SIM kartami a umožní vytvoření Wi-Fi hot pointu neboli vysílače/přijímače 

Wi-Fi, takže v jeho okolí je pak možné připojit se třeba s tabletem či notebookem, který se veze na lodi 

v utěsněném zavazadle. Dvou SIM karet využijete v zahraničí, kde si můžete pořídit SIM kartu místní-

ho operátora s internetovým tarifem, určitě levnějším, než tarif našeho operátora! Přitom dorostenec 

chce stále být dostupný i na svém čísle, takže obě SIM karty jsou stále aktivní, není třeba je přepínat. 

Dodávané poutko slouží pro zavěšení na výstroj nebo batoh k pohotovému použití telefonu kdekoli. 

Výhodou je i vestavěná svítilna LED s vysokým světelným výkonem. 

• Akumulátor: 1 700 mAh s možností dobíjení přes USB port v počítači

MP3 přehrávač v úžasných uzavřených sluchátkách a kapacitou paměti 4 GB. Hudbu lze poslouchat 

doma ze sluchátek (uzavřených) nebo venku, když jsou položena kolem krku – pak se jen dotykem 

spustí prostorový stereofonní zvuk. Snadné ovládání jediným tlačítkem. Lze přehrávat hudbu ve 

formátech MP3, WMA, AAC a lineární PCM. Hluboké basy zní skvěle díky 30mm neodymovým 

reproduktorům. Sluchátka lze připojit i k jinému přehrávači či mobilnímu telefonu. Otočné náušníky 

umožňují uložení do batohu, kde nezabírají tolik místa. Přehrávač je k dispozici v černé nebo bílé 

barvě s podsvíceným LED logem Walkman, které lze však vypnout. 

• Parametry přehrávače: výkon 1 000 mW, citlivost 107 dB/mW, impedance 30 ohmů, kmitočtový 

rozsah 30–20 000 Hz

• Akumulátor: vestavěný, 3,7 V, Li-ion

• Životnost baterie – sluchátka/reproduktory: 20/5 hodin

• Doba nabíjení – plné nabití/rychlé nabíjení: 2 hodiny/3 minuty (umožňuje 60 minut přehrávání)

Na prázdniny se bude jistě hodit cenově dostupná čtečka, do jejíž vnitřní paměti lze uložit až 3 000 

knih. Tato čtečka má šestipalcový e-ink displej a dlouhou výdrž baterie. Texty a obrázky se ukládají do 

vnitřní paměti nebo na rozšiřující paměťovou kartu SDHC. Ovládání je intuitivní pomocí pětice tlačítek 

nacházejících se pod displejem. 

• Podporované textové formáty: TXT, PDF, EPUB, HTML, FB2, MOBI, DJVU, RTF

• Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, GIF, BMP

• Napájení: vestavěný nabíjecí akumulátor

• Rozměry; hmotnost: 120 x 170 x 8 mm; 230 g

Odměna školákům

Architektura konzole PS4 se vyznačuje vysokým výkonem, snadnými možnostmi rozvoje a je 

založena na výkonném zákaznickém čipu s osmijádrovým procesorem x86-64, nejmodernějším 

grafickým procesoru a 8 GB paměti. Díky tomu si hráči vychutnají náročnější hry s velmi detail-

ní grafikou. Poprvé v historii mohou hráči sdílet svá vítězství jen díky stisku jediného tlačítka na 

ovladači. Tím se nahraje videosoubor se záznamem posledních několika minut hry a ten se pak 

odešle. Hráči tak mohou sdílet záběry a videozáznamy ze hry se svými přáteli. Díky službám jako 

Ustream také konzole PS4 zvyšuje svůj sociální rozměr. Tato služba umožňuje hráčům v reálném 

čase vysílat obraz hry pro své přátele pomocí služby přímého vysílání streamů. Přátelé mohou hru 

komentovat, a pokud hráč neumí překonat překážku či splnit úkol, mohou se zapojit do hry. Když 

to hráč potřebuje, mu přátelé mohou dát elixír života nebo speciální zbraně.

Asus MeMO Pad HD 7 je vybaven sedmipalcovou HD dotykovou obrazovkou s rozlišením 1 280 

x 800, podporující až desetiprstá gesta, a díky kompaktním rozměrům skvěle padne do ruky. 

Displej IPS zaručí pohledové úhly až 178°. K dispozici je ve čtyřech barevných provedeních: bílém, 

růžovém, zeleném a černém, takže si vybere každý. Tablet má dva kvalitní reproduktory využívající 

technologii Asus SonicMaster. Výkonný čtyřjádrový procesor zaručí výkon pro hraní i k přehrávání 

videa. Díky slotu na microSD kartu lze 16GB úložiště tabletu rozšířit až o 32 GB. Mimo to získáte 

na rok zdarma 16 GB na cloudovém úložišti Asus WebStorage. Zadní kamera má 5 MPix, přední 

1,2 MPix.  

• Akumulátor: 15 Wh, Li-polymer, doba provozu až deset hodin 

• Rozměry; hmotnost: 196,8 x 120,6 x 10,8 mm; hmotnost: 302 g
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Co potřebujete do přírody? Odolné hračky, kte-

ré vydrží třeba i pád s kolem, nebude jim vadit 

voda, když se namočíte při brodění přes řeku, 

a  hodí se také nějaké to spojení se světem, 

tedy odolný mobil, ideálně pochopitelně chytrý! 

O tom všem si dnes budeme povídat a upozor-

níme vás i  na  problémy, o  kterých byste měli 

přemýšlet před nákupem. Nebudou chybět ani 

tipy na zajímavé výrobky, z nichž některé jsme 

v minulosti vyzkoušeli, nebo je dokonce najdete 

otestované přímo v tomto čísle. 

Navigace:  
nejen GPS, ale i Glonass 
Nejlepší je spolehnout se na pořádně odolnou 

navigaci, a pokud jste na kole, tak na vyspělej-

ší cyklopočítač, ideálně opět se zabudovanou 

GPS. Začněme sice prvním, ale proložíme to 

i  tím druhým, protože oba segmenty už čás-

tečně splývají. A  ještě poznámka: pokud si 

budete pořizovat něco z  výše uvedeného, je 

třeba si uvědomit, že se ceny mohou výrazně 

lišit podle toho, jaký mapový podklad zvolíte. 

Pro běžné potřeby však dostačuje pokrytí čes-

kého a moravského prostoru.

Na  úvod začněme outdoorovou klasikou,  

Garminem etrex, který vidíte i na  fotografii na 

straně 17 ve  všech třech aktuálních modelech 

10, 20 a  30. Liší se typem displeje, přičemž 

základní model je černobílý a nemapový, další 

dva už barevné a mapové (mohou sloužit jako 

běžná navigace). Nejvyšší model pak nabí-

zí podporu standardu ANT+ (více viz vložený 

článek), takže si k  němu připojíte například 

bezdrátový snímač srdečního tepu nebo cy-

klistický snímač kadence šlapání. Navíc tento 

Garmin zvládá i  bezdrátový přenos informací 

mezi dvěma kompatibilními GPS přijímači, a to 

se může hodit nejen při geocachingu (hledání 

„pokladů“ v přírodě).

Všechny navigace pak mohou v  nejnověj-

ších verzích pracovat s  daty všech družico-

vých systémů, tj. s GPS, Glonass a případně 

později i Galileo. 

Mít dnes navigaci podporující jak americký 

systém GPS, tak ruský Glonass je opravdu 

výhodné, protože výrobci hlásí, že se přibliž-

ně o 20 % zkracuje čas zaměření a při využití 

obou systémů může navigace detekovat až 

24 družic, čímž se výrazně zpřesňuje vaše 

poloha. A to je důležité nejen u zmiňovaného 

a dnes hodně populárního geocachingu. Najít 

„poklad“ v  místě plném kamenů nebo poká-

cených stromů, jak se to občas stává, může 

být hodně zapeklité i pro zkušeného hledače, 

takže jakékoli zpřesnění polohy pomůže. Vý-

hodné tak může být i zaměření s pomocí dvou 

navigací. 

Cestou necestou:  
cyklopočítače a hodinky
Mio nabízí především autonavigace, má ale 

i pět modelů pro cyklisty, které se dají jedno-

duše rozdělit do dvou skupin podle velikosti. 

První jsou kompaktní s displejem o úhlopříčce 

4,6 cm (1,8"), druhé už nabízejí 3", tj. 7,6 cm, 

a jsou tak podstatně rozměrnější. A ještě v jed-

nom se liší – v podpoře standardu ANT+. Ten 

u  Mio mají vždy modely s  pětkou na  konci, 

takže v případě menších Cyclo 100 (1.990 Kč), 

105 a 105 HC (6.037 Kč) to sami jasně rozlišíte. 

U větších jde o model Cyclo 305 HC (8.955 Kč), 

zatímco Cyclo 300 je výrazně levnější a podle 

verze dodávané mapy začíná na 5.290 Kč. 

OUTDOOR A FITNESS • ELEKTRONIKA
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říká se, že pro zdravé srdce stačí denně ujít tři až pět kilometrů. Dnes toho sice někteří naběhají 
jen v práci víc, ale většina s tím má potíže. Naštěstí tu máme 21. století a spoustu digitálních udělá-
tek, které vám nejen pomohou s evidencí takovýchto maličkostí, ale nabídnou mnohem víc. Moni-
torují třeba srdeční tep nebo ukážou, kolik hodin jste spali klidně a kolik neklidně. A vychytávek je 
podstatně víc!

S elektronikou
za zdravím!

Garmin Forerunner 10 (3.228 Kč) mj. měří uběhnutou vzdálenost 
a spálené kalorie, data přenesete i do počítače.
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se ještě dostaneme. Nicméně už samotný te-

lefon má snímač srdečního tepu a i když měře-

ní někdy musíte opakovat, rozhodně to fungu-

je. Důležité je být alespoň na okamžik v klidu. 

S5 také zvládne počítat vaše kroky, resp. 

prošlou vzdálenost, a  samozřejmě se umí 

–  jsme v nejvyšší třídě – napojit na příslušen-

ství přes ANT+. 

Samsung momentálně nabízí také nejlev-

nější chytrý a odolný telefon Galaxy Xcover 2 

v ceně kolem pěti a půl tisíce korun s úhlopříč-

kou 4", tedy 10,2 cm. Pokud byste chtěli něco 

ještě odolnějšího, popravdě až extrémně, i tady 

ceny hodně klesly a výkon se výrazně zvýšil. 

Podívejte se například na Aligator RX430 eX-

tremo Dual Sim se čtyřjádrovým procesorem 

a  IPS displejem s  úhlopříčkou 10,9 cm (4,3"), 

za který zaplatíte 7.490 Kč (viz foto).

Jestliže ale naopak máte zájem o  chytré 

a odolné mobilní telefony spíše klasického pro-

vedení à la Galaxy S5, nezapomeňte na značku 

Sony, která jich nabízí celou řadu, včetně výbor-

né a momentálně vyprodávané Z1 s odolným 

sklem Gorilla po obou stranách. Tady jde však – 

díky rozměrům – o vysloveně chlapský telefon.

 

Zachyťte své dojmy
Recenzi momentálně hodně populární out-

doorové kamery GoPro HD Hero3+ najdete 

aktuálně v  tomto čísle, stejně jako nového 

modelu Sony Action Cam. Zaměřme se tedy 

na další zajímavé výrobce outdoorových ka-

mer. Ty nabízí například i Panasonic a Sony 

a můžete je mít i v provedení vysloveně minia-

turním (čelovky), s nejrůznějším, často hodně 

bohatým příslušenstvím v  podobě nejrůz-

nějších držáků, obalů a  třeba i  podvodních 

pouzder. Vždy dobře zvažte, pro jaký účel ji 

pořizujete a k čemu ji také hodláte doplňko-

vě používat. Z  toho vám pak vyplyne nutné 

příslušenství. Nezapomeňte se také zamyslet 

nad tím, jaké rozlišení videa vlastně požadu-

jete. Cokoliv nižšího než HD, resp. HD Rea-

dy, je dnes tak maximálně pro děti na hraní 

a na  trhu jsou už i venkovní kamery natáče-

jící do  Ultra HD. Umějí samozřejmě natáčet 

i  do  Full HD a  zbytek čipu se dá využít pro 

hodně sofistikovanou elektronickou stabiliza-

ci obrazu, která je zde taktéž klíčovým prv-

kem (ideální je optická kombinovaná s kvalitní 

elektronickou, vše vypnutelné). 

À propos, děti. Pro mladé fotografy je ur-

čen dětský fotoaparát z kolekce Maxipes Fík 

od Gogenu, který vidíte na snímku. Jestliže 

ale chcete vyspělejší odolné fotoaparáty, 

doporučujeme osvědčené značky a  také 

osvědčené produktové řady, jako Olympus 

Tough či Nikon AW. Naprostou špičku pak 

představují Olympus TG-2 (7.919 Kč) s vyso-

ce světelným objektivem, což je v  této ka-

tegorii unikátní a  hodně důležité, a Nikon 1 

AW1. Ten už má ale výměnné objektivy a do-

konce nabízí satelitní snímání jak v systému 

GPS, tak v Glonass.

Nový hit jménem „fit“
Minulý rok se takovýchto náramků vyrojilo 

hned několik a letos se tento trend projevuje 

ještě výrazněji. V  tomto čísle ostatně najde-

te podrobný test jednoho z nich – Samsung 

Galaxy Gear Fit, který se dodává v několika 

apartních barvách. Nejinak je tomu i  u  Gar-

min Vívofit, což je monitorovací náramek s ho-

dinkami, představený poprvé letos v  lednu. 

Stejně jako ten předchozí je odolný proti vodě 

a hlídá denní i noční aktivity, tzn. eviduje po-

čet kroků, spálené kalorie, srdeční tep či spá-

nek. Navíc však nabízí až neuvěřitelnou roční 

výdrž baterie! 

Právě výdrž je největší problém nejen zde – 

běžně se v  této kategorii bavíme o třech čty-

řech dnech, a pokud je to týden, je to opravdu 

svátek! 

Jeden z  náramků jsme vyzkoušeli o  pro-

dlouženém víkendu namísto hodinek a byla to 

naprostá paráda! Už jen to, kolik kroků našinec 

denně ujde jen po domácnosti…

Všechny cyklopočítače jsou zaměřeny 

na  rekreační i  sportovní cyklisty, jsou vodě-

odolné (IPX7) a podle verzí mohou být vyba-

veny i nejrůznějšími senzory. Nicméně pokud 

o nějaký opravdu stojíte, ptejte se na  to vždy 

hned na začátku. To, že zařízení splňuje stan-

dard ANT+, ještě neznamená, že se k  němu 

opravdu dodává potřebný senzor, o který sto-

jíte ze všeho nejvíc. 

Snad u všech cyklopočítačů v dodávce ob-

držíte více či méně sofistikovaný držák na kolo 

a  výrobky lze použít i  jako náhradu klasické-

ho měřiče kilometrů, přičemž čidlo umísťova-

né přední kolo může být i bezdrátové (ANT+). 

K  některým přístrojům je možné dokoupit 

i hrudní pás se snímačem tepové frekvence.

Pro ukázku možností sportovních multi-

funkčních hodinek přejděme nyní ke  značce 

Garmin, která jich nabízí opravdu hodně. Zá-

kladní model Forerunner 10 (3.228 Kč) před-

stavuje běžecké GPS hodinky s  měřením 

vzdálenosti, tempa, rychlosti a  počtu spále-

ných kalorií, přičemž data si můžete vyhodnotit 

i na počítači. Výdrž baterie se zapnutou GPS 

je až 5 hodin, pokud ji vypnete, dostanete se 

možná až na 5 týdnů. Zajímavou funkcí je „Vir-

tuální tempo“ dovolující srovnat vaše aktuální 

tempo s tím naplánovaným. 

Hodinky jsou k dispozici jak v dámském, tak 

v pánském provedení a využijete je nejen pro 

běh, ale například i na kole, lyžích či při docela 

obyčejných procházkách. Výhodou Garminu 

může být i  to, že některé modely (a  teď mlu-

víme nejen o  multifunkčních hodinkách) jsou 

napojitelné na chytrý mobilní telefon s patřič-

nou aplikací. 

Na  opačné straně cenového a  výkonnost-

ního spektra se u  Garminu nachází Fenix 2 

(10.490 Kč), představující naprosto univerzální 

GPS hodinky nejvyšší třídy. Hodí se nejen pro 

běžné outdoorové a sportovní aktivity, ale i pro 

ty profesionální a velice dlouho trvající. Oproti 

původní verzi Fenixů mj. nabízejí měření pla-

veckých aktivit (odolnost IPx7) a v režimu GPS 

vydrží pracovat plných 50 hodin. Ukážou také 

barometrický tlak a  měří například zdolanou 

vzdálenost, srdeční tep, rychlost, spálené ka-

lorie, a navíc kupříkladu i výškově nastoupané 

metry, resp. výškový profil. Podporují rovněž 

bezdrátový přenos dat prostřednictvím stan-

dardu ANT+. 

A když jsme u plavání: Garmin pro něj nabí-

zí jedny z mála hodinek bez GPS. Jmenují se 

Swim, data umějí přenášet do počítače a vedle 

uplavané vzdálenosti a  času zvládnou změřit 

i tempo. Samozřejmě jsou také použitelné jako 

zcela běžné hodinky, přičemž baterie vydrží rok. 

Trocha zábavy nezaškodí…
… a  na  cestách se někdy i  vysloveně hodí. 

Ano, teď máme na  mysli nejrůznější tablety 

a čtečky, malé reproduktory k mobilu, kterých 

je nyní na trhu celá řada, či běžecká sluchátka 

se speciálními úpravami proti vypadávání z uší 

(klipsy za ucho). Právě na to se u nich vyplatí 

myslet, protože s těmi běžnými můžete mít bě-

hem cvičení potíže. Orientujte se tudíž v tomto 

okamžiku na takové, které vám perfektně pad-

nou, ať už sázíte na  jakýkoli druh – mušlové, 

špuntové, pecky, … Pak teprve vybírejte podle 

dalších ukazatelů.

Pokud bychom se u  tabletů zaměřili na  ty 

odolné, moc bychom jich nenašli. V  podsta-

tě jen ryze profesionální či poloprofesionální 

s cenami nad deset, resp. spíše dvacet tisíc. 

Mezi čtečkami už nějakou odolnou najdeme 

a tou jednoznačně nejlepší je podle nás Poc-

ketBook Aqua s elektronickým displejem typu 

e-ink. Tato čtečka právě přichází na trh a bez 

obav s ní můžete číst v koupelně a namočení jí 

opravdu nevadí, což jsme si ověřili. Jak nás na-

víc ubezpečil výrobce, problémem rozhodně 

nebudou ani běžné kapky (mořská tříšť) kde-

si na pláži, a to je pěkné překvapení, protože 

k tomuhle se výrobce hlásí málokdy!

Podívejme se ale ještě na  běžné tablety. 

Jestliže mezi nimi hledáte výrobky co nej-

kompaktnější, orientujte se na  úhlopříčku 7", 

tedy 17,8 cm. Doporučujeme například Gogen 

TA 7500 Dual s rozlišením 1 024 x 600 bodů 

a  dvoujádrovým procesorem, který se mo-

mentálně doprodává za nádherných 1.699 Kč. 

Podívejte se také na Acer Iconia B1 s vynikají-

cím poměrem cena/výkon, který jsme recen-

zovali v dubnovém čísle minulý rok a který se 

taktéž doprodává za parádních 2.690 Kč. Do-

poručit můžeme i  novější Acer Iconia A1-810 

(3.990 Kč) testovaný v srpnu 2013.

No, a pokud na cestách potřebujete zaba-

vit menší děti, můžete zkusit dětské tablety 

Gogen MaxPad7 či Samsung Galaxy Tab3 

Kids, které jsme zkoušeli v prosincovém čísle. 

A když je to přestane bavit, stačí jen přepnout 

do  dospěláckého režimu a  tablet se začne 

chovat zcela jinak.

Něco málo o mobilech 
Mobilní telefony by vydaly na  samostatné 

téma, takže jen stručně. Zástupců odolných 

telefonů se poslední dobou vyrojilo docela 

dost, ale uvědomte si, že abyste mohli využít 

možností nejrůznějšího příslušenství, měl by 

být mobil tzv. chytrý. V tomto čísle najdete jed-

noho zástupce v podobě Samsung Galaxy S5, 

na nějž lze napojit řadu příslušenství – k tomu 
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Základem spolupráce s nejrůznějším 

příslušenstvím je rozhraní (komunikační 

protokol) ANT+, které akceptovali všichni 

možní výrobci, včetně Applu, Samsungu 

či Sony. To dovoluje propojit váš telefon 

s příslušenstvím typu snímač srdečního 

tepu, kadence šlapání atd. Nashromáž-

děná data například v náramku se pak 

do počítače či telefonu zpravidla převá-

dějí přes Bluetooth 4.0.

Fyzicky pracuje ANT+, jehož oficiální 

stránky najdete na adrese  

www.thisisant.com, v rámci bezdrátové 

sítě v pásmu ISM 2,4 GHz. Výhodou 

tohoto protokolu je vysoká bezpečnost 

dat, spolehlivá komunikace rychlostí až 

20 kb/s a také velice nízká spotřeba za-

řízení na obou stranách, což je důležité 

zejména u senzorů. 

Standard je určen pro použití ve zdravot-

nictví, sportu, volnočasových aktivitách 

a zejména pak ke komunikaci se sítí 

nejrůznějších bezdrátových senzorů, 

jako například snímače srdečního tepu, 

dotyku se zemí atd. atd. 

Vedle specializovaných zařízení se tento 

protokol nyní hromadně zavádí do mobil-

ních telefonů a začíná to být už opravdu 

boom. Momentálně ANT+ najdete přede-

vším u Applu, řady Samsung Galaxy 

a Sony Xperia. Existuje ale dokonce už 

i miniaturní ANT USB Stick, tedy adaptér 

pro rozhraní USB v počítači.

Co je to ANT+

outdoorový tvrďák aligator rX430 eXtremo dual SIm má odolné sklo Gorilla, krytí Ip67 (voda, prach), led světlo a podporu 
digitálního kompasu. Výdrž bohužel výrobce neudává.

Garmin etrex 10 (2.699 Kč), 20 (4.849 Kč) a 30 (5.999 Kč) se od sebe liší druhem displeje a výbavy. Vybrat si můžete i model 
s podporou ant+.

philips SB2000 je povedený voděodolný přenosný bezdrátový 
reproduktor, který přes Bluetooth napojíte nejen na svůj 

mobilní telefon či tablet, ale i na řadu dalších zařízení.

Zdravotní náramek od Samsungu najdete v redakčním testu, 
nicméně pracuje prakticky pouze s hodně drahým telefonem 
Galaxy S5. Garmin Vívofit má naproti tomu kompatibilitu širší 

(včetně počítače) a jeho baterie prý navíc vydrží celý rok!
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Máme pro vás pár tipů na zajímavé výrobky pro volný čas. Ale nejen pro něj! Co byste například 
řekli na narámek, který můžete nosit místo hodinek a který eviduje nejen ušlou vzdálenost, ale 
také kvalitu vašeho spánku?

Hodinky Garmin fenix Outdoor Performer
cena: 11.290 Kč

Navigační systém GPS Garmin Dakota 20 HR
cena: 6.780 Kč

Náramek Garmin vívofit 
cena: 3.990 Kč

Sluchátka Sony mDRAS400EXW
cena: 660 KčGPS hodinky TomTom multi-Sport 

cena: od 7.790 Kč

GPS hodinky Garmin Forerunner 620
cena: 10.990 Kč

Outdoorové hodinky Garmin fenix jsou vybaveny vysoce citlivým GPS přijímačem, který zaručí 

rychlý a spolehlivý příjem družicového signálu i v obtížných podmínkách. GPS přijímač je dopl-

něn vestavěným výškoměrem, barometrickým čidlem s automatickou kalibrací a 3D elektronic-

kým kompasem. Hodinky mají k dispozici plnohodnotné navigační funkce, mezi něž  patří možnost 

ukládání pozic v terénu, zpětná navigace po prošlé trase, možnost zobrazení mapy nebo podpora 

oblíbené hry geocaching.

• Vstupy a výstupy: ANT+, Bluetooth, kabelové USB propojení, GPS 

• Napájení: Li-Ion, doba provozu s GPS až 50 h, v senzor módu tři týdny a šest týdnů ve funkci 

hodinek dnů

• Rozměry (švh): 49 x 49 x 17 mm

• Hmotnost: 83 g

Všestranný, kompaktní a odolný navigační přístroj, který si získá své vyznavače hned po prvním osa-

hání. Dakota 20 Sport nabízí rozšiřitelnou paměť pomocí slotu na datové karty typu microSD, bez-

drátovou komunikaci pomocí technologie ANT+, integrovaný barometrický výškoměr a tříosý elekt-

romagnetický náměrový kompas, který nevyžaduje při určení směru držení navigace ve vodorovné 

poloze. Garmin Dakota Sport je standardně dodáván s podrobnou turistickou navigační mapou Čes-

ké republiky Topo Czech v měřítku 1:25 000 s možností rozšíření na profesionální turistickou mapu 

Topo Czech PRO v měřítku 1:10 000. Přístroje kromě uvedené podrobné mapy obsahují základní 

mapu celého světa s vestavěným digitálním modelem terénu, který umožňuje stínované (plastické) 

zobrazení mapy na displeji přístroje.

• Vstupy a výstupy: ANT+, GPS

• Napájení: 2x AA, výdrž až 20 hodin

• Rozměry: 55 x 100 x 33 mm

• Hmotnost: 149 g

V bílé nebo černé můžete mít sportovní špuntová sluchátka odolná proti stříkající vodě, u kterých se 

výrobce chlubí tím, že při cvičení nevypadávají z uší. Zajišťují to jednak utěsněné náušníky a jednak 

pojistný klip za ucho, který je i nastavitelný. Pomoci mohou také silikonové koncovky dodávané ve 

čtyřech velikostech. Sluchátka mají zabudovány 9mm reproduktory s rozsahem 5–24 000 Hz a za 

tu samou cenu je můžete mít i ve verzi s ovládáním hlasitosti. 

• Vstupy a výstupy: jack 3,5 mm

• Délka kabelu: 1,2 m

• Rozměry: neudány

• Hmotnost: 10 g

Hodinky s GPS, měřením srdečního tepu, kalorií a výškoměrem poslouží nejen běžeckým aktivitám, 

ale užitečné budou – díky snímači tempa – i pro plavce. Ke koupi jsou v několika barvách, v ceně je 

držák na kolo a pochopitelně jsou také vodotěsné. Zajímavostí je vibrační upozornění například po 

uběhnutém kilometru, měřit ale můžete například i počet šlápnutí.

• Vstupy a výstupy: Bluetooth, GPS, Glonass

• Napájení: typ akumulátoru neudán, doba provozu s GPS až 10 h, bez ní až 5 dnů

• Rozměry (švh): nezjištěny

• Hmotnost: 50 g

Nová generace bohatě nastavitelných běžeckých hodinek s navigací, dotykovým displejem a pohybo-

vým čidlem. Právě díky němu můžete měřit tempo a vzdálenost při běhu a zapojit například můžete 

i virtuálního tréninkového partnera, přičemž záznam tréninku lze pořizovat se sekundovým intervalem. 

Pokud dokoupíte hrudní snímač, budete navíc schopni zjistit srdeční tep či dokonce dobu dotyku 

nohy se zemí.

• Vstupy a výstupy: ANT+, kabelové USB propojení, Bluetooth, Wi-Fi, GPS 

• Napájení: typ akumulátoru neudán, doba provozu s GPS až 10 h, bez ní až 6 dnů

• Rozměry (švh): 45 x 45 x 12,5 mm

• Hmotnost: 45 g

Za léto aktivnější

V řadě barev si můžete pořídit voděodolný fit náramek se snímačem srdečního tepu, který ne-

musíte sundávat ani při koupání. Mezi výhody patří roční životnost baterie a prohnutý barevný 

displej, který zůstává po celou dobu používání zapnutý. Vívofit je schopen zobrazit počet kroků, 

prošlou vzdálenost a spálené kalorie, umí také snímat kvalitu spánku a po propojení se snímačem 

i srdeční tep. Hodnoty jsou automaticky ukládány do paměti a přenést je lze jak do počítače, tak 

do chytrého telefonu.

• Vstupy a výstupy: Bluetooth, kompatibilní s ANT+, např. s USB ANT Stick

• Napájení: 2x CR1632, výdrž až rok

• Rozměry: 21 mm (délka), 11 mm (tloušťka)

• Hmotnost: 30 g
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hodin, a to jsme ho přehrávali přes Wi-Fi z iVysí-

lání ČT, bez Wi-Fi (z paměti přístroje) pak klidně 

i dvanácti. Pokud se ptáte, jak dlouho vydrží při 

běžném používání typu „ode všeho něco“, tak 

dva dny (a noc) bez problémů, resp. v podstatě 

celý víkend.

Pokud hledáte výkon a  usedlou eleganci, 

resp. asi nejlepší displej na trhu, a máte zbyteč-

ných dvacet tisíc (zbytek do dvaceti tisíc v klidu 

utratíte za pouzdro), budete ale hodně spoko-

jeni! Pokud hledáte nejlepší výbavu či vysoký, 

nebo alespoň rozumný poměr cena/výkon, 

budete spokojeni méně, nebo dokonce o dost 

méně. Tady však hodně záleží na  tom, co 

od takto špičkového telefonu očekáváte. Nám 

se sice zdá, že nabízí přece jen méně, než by 

měl, jinému to ale může připadat víc než dost.

À propos, příslušenství, ke kterému se záhy 

dostaneme. Pokud máte zájem o náramek Fit 

či o  hodinky Gear v  jakékoli verzi, pak důvod 

ke  koupi nejspíše je, ale to zvládají (otázkou, 

v  jaké míře) i  jiné modely řady Galaxy, včetně 

zmiňované a právě doprodávané S4. 

Gear Fit: elegance a kvalita
Voděodolný náramek s  krytím IP67 (má ho 

i Gear 2) je vybaven zakřiveným dotykovým dis-

plejem typu AMOLED, takže na něj venku velice 

dobře vidíte a regulovat se mj. dá i  jas, což je 

opět společné s Gear 2. Jakmile si ho připne-

te na zápěstí, můžete sledovat například počet 

kroků, resp. ušlou vzdálenost, změřit si srdeční 

tep nebo si prohlédnout SMS zprávy (odpově-

dět nejde) či odmítnout příchozí hovor. 

Od níže zmiňovaných hodinek Gear 2 se liší 

především v  tom, že nepřehrává multimédia 

a že hovor nemůžete přijmout, zobrazit si přes 

Bluetooth telefonní seznam a  vůbec s  Fitem 

zacházet jako s prodlouženou rukou telefonu, 

resp. telefonem samotným. Tady opravdu jen 

odmítnete hovor (samozřejmě musí být nára-

mek připojen k  telefonu přes Bluetooth), a  to 

buď rovnou, nebo prostřednictvím připravené 

SMS zprávy. Fit je zkrátka zaměřen na hlídání 

vaší kondice, takže jde především o vlastnosti, 

jako „krokoměr“, měření srdečního tepu pro-

střednictvím čidla na spodní straně, „spánek“, 

který ukazuje, jakou dobu ve spánku jste strávili 

zcela bez pohybu, a také volba „cvičení“. U ní si 

zvolíte ze čtyř režimů (mj. turistika a cyklistika) 

a stejně jako u ostatních funkcí můžete vyvolat 

historii, vynulovat čítače apod. 

Mezi další užitečné a  snadno vyvolatelné 

funkce patří časovač, stopky, ovladač médií 

(lze tedy řídit přehrávání muziky v  napojeném 

mobilu) a  také „najít zařízení“. Ta umožní najít 

z náramku napojený telefon prostřednictvím vy-

zvánění, a jde to i opačně. 

Ne vždy však bylo všechno v rané verzi firm-

waru v  pořádku (zlobilo zejména vyvolávání 

historie, např. vzdálenosti), ale celkově vzato je 

ovládání pohodlné. Bohužel v  některých oka-

mžicích nevíte, jak pokračovat, protože chybí 

nápověda v  podobě nějakých šipek, které by 

ukázaly směr gesta. 

Ovládání totiž jednak obstarává prostý dotyk 

a  jednak gesta typu „přejetí shora dolů“ nebo 

odstránkování do  stran. Právě u  toho posled-

ního nápověda chybí nejvíc a chce prostě vždy 

vyzkoušet oba ovládací směry.

Galaxy Fit je však výborně navržená a  ele-

gantní věcička, kterou na ruce ani neucítíte. Za-

budované funkce nemají chybu a Fit samozřej-

mě – stejně jako Gear – pracuje i  autonomně 

s možností pozdějšího přenosu dat do telefonu 

(volba je poněkud ukryta…). Pokud si náramek 

můžete dovolit – a  samozřejmě máte nějaký 

novější telefon řady Galaxy, na který byste ho 

napojili, což platí i u Gear 2 – jděte do nich. Jsou 

vynikající!

Gear 2 neo:  
nejen prodloužení mobilu 
Rozdíl mezi Gear 2 a Gear 2 neo, který jsme 

dostali zapůjčen na  recenzi, je s výjimkou de-

signu jediný – fotoaparát. Neo ho nemá, ale bez 

této funkce jsou oba produkty shodné, takže 

s klidným svědomím můžeme říci, že otestovat 

jeden, znamená vědět 90 % i  o  tom druhém. 

Popravdě řečeno, vzhledem ke značnému roz-

dílu v ceně (cca dva tisíce korun) je otázkou, zda 

vůbec fotoaparát neoželet. Pokud jde o funkce, 

ty jsou stejné jako u náramku Fit, navíc může-

te hovory přijímat (a hovořit do hodinek) nebo 

s  pomocí hodinek i  volat, a  to buď klasicky, 

tedy přes číselník, nebo výběrem z nataženého 

adresáře z mobilu. Pochopitelně Gear 2 musí 

být k mobilu připojen přes Bluetooth, protože 

žádnou SIM nemá. 

Ovládání je na  tom stejně jako Fit, bohužel 

hodinky, nejspíše použitý kov u přezky, během 

noci a necelého dne nošení způsobily alergic-

kou reakci a dlužno také říci, že se nenosí tak 

příjemně jako Fit (Fit s „mobilem“ by zjevně ne-

měl chybu!). Obě zařízení se dobíjejí zcela stej-

ně, tedy přes miniaturní adaptér, do kterého je 

vsadíte.

Galaxy, hvězdná to řada Samsungu, který si 

na ni – logicky – nabalil řadu dalších produktů, 

se má opravdu čím chlubit. A platí to i o tomto 

telefonu. Pár věci však neřeší, k čemuž se do-

staneme. Na  trh přichází ve  čtyřech barvách, 

ve větších rozměrech, s odolným sklem Gorilla 

Glass 2 a  řadou hodně zajímavého příslušen-

ství. Nicméně než o  něm začnete přemýšlet, 

zamyslete se nad tím, zda by vám – čirou náho-

dou, samozřejmě – nestačil model S4, který se 

nyní doprodává za solidních 12.900 Kč!

V čem se liší a co umí
Oproti S4 je větší, oproti S2, který založil slávu 

řady Galaxy S, výrazně větší. Je odolný proti 

vodě a prachu (IP67), ale při skoro dvacetitisí-

cové ceně nemá ani podporu zvuku v dts, ani 

Wi-Fi Miracast pro bezdrátové přehrávání mul-

timédií na televizoru, ani FM rádio či hardwaro-

vé tlačítko spouště fotoaparátu. Co nechybí, je 

solidní provozní doba (tady dává s přehledem 

na  frak nejen S4), excelentní displej, vysoký 

výkon (čtyřjádrový procesor 2,5 GHz), nahrává-

ní videa do Ultra HD (3 840 x 2 160 bodů, 30 

sn./s) a vcelku pohodové ovládání. I když tady 

si nejspíše budete muset chvíli zvykat, a nejde 

jen o nový operační systém 

Android 4.4 či styl daný jinak 

řešenými základními tlačítky 

pod displejem, které nyní 

– na  místě kontextového 

menu – mají vyvolání aktu-

álně spuštěných aplikací. 

Jde také o zcela nový styl 

nastavovacího menu, po-

dle našeho názoru méně 

přehledný, a  díky šířce 

mobilu rovněž počítejte 

s  tím, že pro ženskou 

ruku nebude a nesedne 

ani řadě mužů. Pokud 

se S2 zdá jako příjemná 

do  ruky i  ženám a  S4 

tak akorát (muži), řadě 

mužů se S5 zdála pro-

stě příliš velká. 

V  každém přípa-

dě vedle parádního 

displeje je velkou 

výhodou Galaxy S5 

opravdu značné 

množství snímačů. 

Od poněkud méně funkčního (alespoň v našem 

případě) snímače otisků prstů, přes nějž může-

te telefon i zabezpečit, až po snímač srdeční-

ho tepu. Marketingové informace na stránkách 

Samsungu ovšem nepraví, že nejprve musíte 

zprovoznit aplikaci S Health, spustit část s mě-

řením srdečního tepu, a  pak teprve se „stačí 

dotknout zadní strany…“, ale také poměrně 

dlouho čekat na výsledek.

Jaký je? 
Potíže s  aplikacemi jsou minimální (zlobila jen 

televize Prima a čtečka Cool Reader), přehra-

jete i video v HD Ready či ve Full HD, a hodně 

potěší i  to, že fotoaparát na  spoušť konečně 

reaguje tak, jak má, tj. většinou prakticky oka-

mžitě a nesrovnatelně rychleji než u S4. Při pře-

hrávání videa jsme bez problémů dosáhli deseti 
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chlouba mobilní divize Samsungu rozhodně dorazila v lepší kondici než verze S3 a v o něco lepší 
než S4. Pokud se ptáte, zda přejít z S3, pak ano, pokud si to můžete dovolit! O přechodu z S4 nás 
ale i přes svoje kvality, které jsou v některých oblastech nesporné, telefon příliš nepřesvědčil.

Dobrý, drahý, vylepšení by snesl
telefon Samsung Galaxy S5, náramek Samsung Galaxy Gear Fit, hodinky Samsung Galaxy Gear 2 neo

telefon s5 má skvělý displej a zatraceně rychlý fotoaparát, natáčející do Ultra hd. Gear fit je výtečná a elegantní věc, na ruce je necítíte. vestavěné funkce nemají chybu.

cena: 18.490 Kč 4.990 Kč 5.490 Kč (Gear 2 – 7.590 Kč)

podporované sítě: GSM, 3G, 4G (LTE) - -

displej; paměť:

AMOLED, 13 cm (5,1"), 
1 080 x 1 920 bodů; 
2 GB RAM, 16 GB plus 
mechanika microSD  
(max. 128 GB)

AMOLED (zakřivený), 
4,7 cm (1,84"), 128 x 
432 bodů; 512 MB RAM, 
neudáno

AMOLED, 4,1 cm (1,63"), 
320 x 320 bodů; 512 MB 
RAM, 4 GB paměti

napájení: Li-Ion, 2 800 mAh typ neudán, 210 mAh typ neudán, 300 mAh

vstupy/výstupy: MicroUSB 3.0, sluchátka 
(jack 3,5 mm), Wi-Fi 
(802.11 a/b/g/n/ac 
2,4 GHz + 5 GHz), Wi-Fi 
Direct, Bluetooth 4.0, 
infra, NFC, podpora MHL, 
ANT+, GPS, Glonass

Bluetooth 4.0, 
systémový konektor 
(dobíjení)

Bluetooth 4.0, systémový 
konektor (dobíjení, napojení 
na PC)

rozměry (švh);  
hmotnost (celková):

142 x 73 x 8 mm;  
150 g

23 x 57 x 12 mm;  
30 g

38 x 59 x 10 mm;  
60 g

Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy Gear Fit Samsung Gear 2 neo

rozměrný, ale těm, kdo mají větší ruku nebo to mají 
rádi, se bude docela dobře držet. designově je pak 

hodně usedlý a žádné překvapení se nekoná. najdete 
ho však u ovládání a ne vždy je to k lepšímu.

Vlevo je Gear 2 neo, vpravo Gear 2, který má navíc fotoaparát. maličkatá „čočka“ u neo, je ve skutečnosti „infra očíčko“ přes které se 
dá ovládat například televizor. třeba špičková plazma panasonic Vt50…

náramek jsme dostali zapůjčen v černé a excelentně seděl na ženské i mužské ruce. navíc se zobrazení na displeji dá natočit i na 
výšku a stejně jako u hodinek, všelijak upravit přes aplikaci v telefonu.
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GoPro je značka v kamerách pro volnočasové 

aktivity hodně uznávaná, a je tudíž od ní mno-

hé přijímáno automaticky. Naplnit očekávání 

je tak čím dál tím těžší, i  když u  Hero3+ se 

to z větší části daří. Výrobce jen nějak nevy-

chytal napojení na počítač, které se nám ne-

podařilo s Windows 8 rozchodit. Netěšte se 

také na úplné Ultra HD, protože při maximál-

ním rozlišení videa 4 096 x 2 160 bodů jsme 

jen na  12,5 snímku za  sekundu a  např. při 

maximálních 24 sn./s zase na 2 704 x 1 524 

bodech, ale při nádherném datovém toku ně-

jakých 45 Mb/s! Pro Full HD je ovšem kamera 

ideální!

A  co výrobce vychytal? Mimo jiné ovládání 

a nikdy bychom nevěřili, že to s pouhými dvěma 

tlačítky půjde tak dobře!

Spousta příslušenství (i v ceně)
Hero3+ se nabízí hned v  několika variantách. 

Dokoupit můžete spoustu příslušenství, ale 

v  základu toho také hodně dostanete, i  když 

paměťovou kartu nikoli a vnitřní paměť chybí. 

Jakmile kamerku vyba-

líte, uvidíte pogumované 

„nic“ v podobě maličkaté-

ho těla s pevně fixovaným 

rozměrným objektivem 

s vypouklou čočkou (efekt 

rybího oka je v  tomto pří-

padě kvůli šířce záběru 

nutný) a  malým stavovým 

displejem. Kamera sama 

o  sobě nemá ani displej 

ani stativový závit ani 

zoom, což je pochopitel-

né. Ostatně když jedete 

na  kole nebo surfujete 

na  prkně (jedno, na  kte-

rém), nemáte čas zabývat 

se prkotinami typu zoom. 

Tady jde o co nejširší úhel záběru a o co nejlep-

ší automatický režim pro natáčení. Obého tady 

dostanete nad míru obvyklou! 

Pokud jde o  stativový závit, ten není ani 

na  odolném pouzdře, které může fungovat 

i  jako podvodní. Nahrazuje ho bytelný úchyt, 

přes nějž se šroubem připevňují držáky na kolo, 

helmu atd. 

Dokoupit lze celou řadu příslušenství, včetně 

například LCD Touch BacPac, což je samostat-

ný LCD displej připojitelný ke kameře. Počítejte 

jen s  tím, že to bude chtít kvalitní a hlavně co 

nejrychlejší paměťovou kartu. Pak máte vysta-

ráno. Na kvalitu a rychlost karty bývají takovéto 

kamerky citlivé, a možná proto výrobce raději 

sám kompatibilní karty doporučuje. Najdete 

mezi nimi mj. i  SanDisk Extreme, použít však 

nejspíš můžete i obdobu od Panasoniku (vyrá-

bějí se společně).  

S rybím okem
Go Pro HD natáčí s monozvukem (podporuje 

stereomikrofony s  3,5 mm) do  kodeku H.264 

s  koncovkou MP4. Záznam je značně široko-

úhlý s  výrazným efektem rybího oka, který je 

vidět i na  fotografiích. Možných rozlišení videa 

je celá řada a už jsme se o nich zmiňovali výše. 

Nejlepší se nám zdálo nastavit obvyklé Full HD, 

tj. 1 920 x 1 080 bodů, které navíc dává velmi 

příjemný datový tok 30 Mb/s. Záznam byl ve-

lice dobrý i  za  horších světelných podmínek, 

citlivost kamery podle ISO ovšem začíná až 

od  400… V  každém případě výsledná kvalita 

od takovéhoto prcka určitě překvapí. 

V základním nastavení jsou fotografie na ma-

ximálním rozlišení (viz tabulka), video jako Full 

HD, což je určitě v daném okamžiku to nejlep-

ší, protože Ultra HD je tu omezeno, a navíc ho 

dnes přehraje opravdu málokterý televizor či 

přehrávač a také málokterý počítač. 

Dobíjení zajišťuje počítač přes kabel mini-

USB – USB a kamera to zvládne za 1,5 hodiny. 

Pak máte „šťávu“ na  zhruba hodinu natáčení. 

Alespoň tolik jsme naměřili bez zapnutého Wi-

-Fi, které dobu pochopitelně o něco sníží. Přes 

počítač se také dobíjí bytelný dálkový ovladač 

pracující prostřednictvím Wi-Fi. 

Cena Hero3+ se může zdát vysoká, ale po-

kud pomineme vysokou obrazovou kvalitu, 

velmi vysoké rozlišení a  třeba i  solidní ovlá-

dání, v  ceně rovněž dostanete hodně kvalitní 

podvodní pouzdro. Tak nás napadá: natáčet 

s Hero3+ pod vodou někde v  tropech při do-

statku světla by mohlo být hodně zajímavé!
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Kamerka je odolná proti postříkání a  bene-

fitem je i  dodávané podvodní pouzdro, se 

kterým se můžete potopit až do  60metro-

vé hloubky a  které ji chrání také v  prašném 

prostředí. Dalším velkým plusem je dálkové 

ovládání na  zápěstí Live View s  displejem, 

s jehož pomocí můžete ovládat až pět kamer 

s  časovou synchronizací. To využijete třeba 

při tvorbě videa, kde se nějaké akce účastní 

víc aktérů nebo snímáte scény více kamerami 

z různých pohledů. Díky profesionálnímu for-

mátu záznamu ve  formátu XAVC S  (lze i  for-

mát MP4 pro snadné sdílení na webu) ve Full 

HD na karty microSDHD Class 4 (kvůli rych-

losti záznamu) nebo MemoryStick Micro (M2) 

pak můžete nastříhat špičková videa.

Kamerka je dodávána s  několika držáky, 

které si můžete nalepit na helmu i na  rovný 

podklad (surfové prk-

no) a  do  nichž pak 

kameru bezpečně 

zasunete. Díky tomu 

bude záznam pořízen 

(při umístění na  hel-

mě) tak, jak jste jej při svých aktivitách viděli 

vy sami. O  skvělý záznam se stará snímač 

CMOS Exmor R (18,9 megapixelu), procesor 

Bionz X a právě pro tuto kameru vyvinutý ši-

rokoúhlý 170° objektiv Zeiss Tessar (světel-

nost 6 luxů, F2,8, rychlost závěrky od 1/30 

až do 1/10 000). Spolu s vynikajícím způso-

bem pracující funkcí SteadyShot, tedy elek-

tronickým stabilizátorem obrazu (díky jemu 

je ale efektivně využíváno 13,5 megapixelu 

pro video i jednotlivé snímky), vám garantuji, 

že při přehrávání zažijte dobrodružství po-

druhé na televizní obrazovce nebo na obra-

zovce mobilu či tabletu. 

Pokročilé ovládání
Kamera se dá samozřejmě – díky existenci se-

migrafického nebarevného LCD displeje – na-

stavovat a ovládat přímo na jejím těle. Lepší ale 

je použít dálkové ovládání Live View (viz výše). 

K  tomu, abyste ovlivnili nějaké parametry zá-

znamu, tedy nemusíte kameru sundávat, ale 

vše zvládnete stisky tlačítek na tomto ovladači 

– a ještě na barevném displeji (na kameře je jen 

LCD, navíc segmentový černobílý displej). Vše 

je tedy jasné. 

K  ovládání kamery včetně přenesení zís-

kaných videí do  tabletu, mobilu či počítače 

využijete program PlayMemories Mobile, kte-

rý nainstalujete z  Google Play (pro Android), 

AppStore (pro iPhone a  iPad) nebo Windows 

Store (pro Windows). S ním pak můžete sta-

hovat videa i nastavovat kameru. Ta se k pro-

vedení této činnosti stává hotspotem Wi-Fi, 

na který se jednotlivými zařízeními (po zadání 

hesla, jedinečného pro každou kameru) připo-

jíte. Nic nemusíte nastavovat, díky funkci NFC 

pouze telefon a kameru přiložíte k sobě – a vše 

se nastaví a spustí automaticky – skvělé! Díky 

časové synchronizaci pak můžete najednou 

v programu PlayMemories Home spouštět až 

čtyři záznamy pořízené různými kamerami. To 

jen umocní zážitek, který jste získali při natá-

čení. 

Zážitky
Nemá cenu dále popisovat všechny možnosti, 

ale jako celek kamera a její příslušenství (Sony 

dodává spoustu dalších držáků, třeba na řídít-

ka kola, držák do auta na čelní sklo, takže se 

kamera může stát i kamerou pro snímání situa-

cí na vozovce nebo pro záznam závodu) půso-

bí skvěle, dotaženě a vše je snadno (po chvíli 

používání) ovladatelné. Za  vynikající považuji 

záznam rychlostí 50 Mb/s při až 60 sn./s, mož-

né je ale fotit rychlostí 120 nebo 240 sn./s (se 

zvukem) pro vytváření zpomalených studií zá-

znamů i orientaci v prostoru díky vestavěnému 

GPS. Kameru považuji za naprosto dokonalé 

řešení (včetně dostupné výbavy) pro outdo-

orové aktivity – včetně dostupných obslužných 

programů!

TEST • ELEKTRONIKA

outdoorová kamera Sony Action Cam HDR-AS100V

Prožijte svá dobrodružství znovu!
Pokud jste v poslední době zjišťovali, jaké 
zboží je trendy, pak obrovsky rostoucím 
segmentem (kromě trhu chytrých náramků) 
jsou outdoorové kamery. A přestože o kamery 
klasické (zastoupily je v mnohém fotoaparáty 
i mobilní telefony) zájem trhu opadl, outdoo-
rové kamery jsou na vzestupu. A svou polív-
čičku si přihřála i společnost Sony. myslíme si, 
že se jí to dokonale povedlo!

cena: 10.990 Kč

rozměry (švh); 
hmotnost:

24,2 x 46,5 x 81,5 mm 
(včetně dodávané 
baterie); 67/92 g

Sony Action cam HDR-AS100V

tato kamera je naprosto dokonalým řešením pro snímání vašich outdoorových aktivit!
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S pomocí live View máte pod kontrolou na zápěstí až pět 
kamer.

Lehká, všestranná a (skoro) pro Ultra HD
outdoorová kamera GoPro HD Hero3+ Silver Edition

GoPro HD Hero3+ Silver  Edition

kamera pořizuje velmi dobrý záznam i bez stabilizace obrazu, a to až do formátu Uhd.

cena: 8.990 Kč

objektiv: fix fokus, světelnost 2,8

rozlišení CCD, 
citlivost:

12 mil. pixelů, ISO 400 
až 6 400

fotografie a video; 
paměť:

JPG, až 4 000 x 3 000 
bodů; HD video, kodek 
H.264, až 4 096 x 2 160 
bodů, 12,5 sn./s, 1 920 
x 1 080 bodů, 60 sn./s, 
16:9; mechanika karty 
microSD (až 64 GB)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
1 180 mAh

vstupy/výstupy: microHDMI, miniUSB 
kombinované 
s mikrofonem a TV, tzv. 
systémové rozhraní (Hero)

rozměry (švh), 
hmotnost:

97 x 54 x 22 mm, 75 g 
(včetně akumulátoru), 
s odolným obalem 140 g

Nástupce modelu Hero3 toho nabízí hodně. Je napří-
klad o pětinu menší, má lepší redukci obrazových ar-
tefaktů a také o třetinu delší výdrž. Navázat má ovšem 
také na legendu, a to nebývá snadné!
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Na  ten největší rozdíl narazíte hned po  rozba-

lení a  nejde jen o  zcela změněnou koncepci 

základní jednotky. Nyní totiž navíc lze připojit 

i  zadní kameru s  rozlišením 640 x 480 bodů, 

ke které je dokonce dodáván i prodlužovací ka-

bel. Značnou výhodou je pak možnost nahrávat 

do smyčky, ochránit záběr před vymazáním či 

G čidlo spouštějící záznam typicky při nárazu, 

což ovšem uměl i předchozí model. 

Bohaté příslušenství, i když…
To, co dostanete v  ceně, je až úctyhodné! 

Vedle samotné základní jednotky s  disple-

jem, propracovaným držákem na přední sklo 

a dobíječky do auta (ta standardní se bohužel 

nedodává a  jinak nedobijete, protože tu není 

microUSB, nýbrž miniUSB), obdržíte i malič-

katou zadní kamerku. Ta se připevňuje samo-

lepicím páskem, případně i  dvěma šroubky, 

které rovněž dostanete. Její kabel je dlouhý 

pouze 38 cm, ale to vůbec nevadí, protože 

se dodává notně dlouhý (!) prodlužovací ka-

bel. I když Gogen na webu mluví o pěti met-

rech, po změření jsme dospěli k impozantním 

604 cm, takže s připočítáním kabelu u samot-

né couvací kamerky dostáváme 642 cm! I  to 

je znakem solidně koncipovaného výrobku 

a  znamená to snazší a  pohodlnější instalaci 

i do velkého vozu. 

V balení ještě najdete kabel miniUSB pro na-

pojení na počítač (napájení v tomto okamžiku 

nepracuje) a také autonapáječ klasicky určený 

do zapalovače. 

Instalace autokamery je snadná, přísavka 

působí kvalitně a s držením jsme za  jízdy ne-

měli potíže. Chvíli jsme pouze hledali tlačítko 

pro vypnutí a  zapnutí, které je trochu skryto 

u šroubu držáku. À propos, šroub! Ten je ko-

vový, stejně jako matice zabudovaná do  těla 

základní jednotky s displejem a přední kame-

rou. Na tohle byste při výběru autokamery měli 

hodně dbát! Zvláště pokud ji budete chtít čas-

těji odnášet z vozu. Plastový závit pochopitel-

ně dlouho nevydrží... 

Jedním slovem, solidní!
Využití autokamery už vás jistě nějaké na-

padne. Třeba pro natočení šílenců, kteří nám 

– jak se zdá – znepříjemňují jízdu čím dál tím 

častěji. Můžete ale také zapnout trvalý zá-

znam do smyčky či automatický záznam hned 

po připojení kamery do autozapalovače, což je 

ostatně nastaveno v  základu. Škoda že foto-

grafie nemůžete pořídit kdykoli, protože chybí 

samostatná spoušť. Je tak nejprve třeba pře-

pnout se do fotorežimu. Pak stačí jen zmáčk-

nout tlačítko a následně si zvyknout na to, že 

se v  podstatě nic neděje. Tedy po  vyfocení 

scény. Kvalitou snímky odpovídají lepšímu mo-

bilu a není tak problém z blízka či ze střední 

vzdálenosti, řekněme 50 m, přečíst poznávací 

značku. 

Po  připojení k  počítači kabelem přenesete 

natočené záznamy a  fotografie běžným způ-

sobem, můžete ale také sáhnout po  režimu 

nahrávání, což může být někdy užitečné. 

A kamera, sledující provoz za vozidlem? Ka-

bel je dostatečně dlouhý na to, abyste kamer-

ku dostali k zadnímu oknu i u auta střední třídy. 

Obraz se pak objeví jako malé okénko, nicmé-

ně počítejte s tím, že do záznamu už neprojde 

(stejně je na tom i foto).

Záznam cesty přední kamerou je při rozliše-

ní HD Ready natolik kvalitní, že poznáte efekt 

rybího oka, poznávací značky a s jistou mírou 

šikovnosti lze „vytáhnout“ i vzdálenější objek-

ty; pochopitelně s ohledem na rozlišení a da-

tový tok kolem 4,5 Mb/s, což je ovšem slušné. 

Audiozáznam z kabiny přes zabudovaný mik-

rofon je taktéž solidní, bez potíží porozumíte 

rozhovoru, a  to by mělo jít nejvíc. Fotografie 

mají kolem 470 KB, a to opět s jistým efektem 

rybího oka. 

Gogen CC217D překvapil solidní kvalitou 

snímání na úrovni lepších mobilů nižší střední 

třídy (možná i  střední) a  hlavně výbornou re-

akcí na přechod světlo/stín, tedy typicky den-

ní světlo/osvětlený tunel. Právě tohle se hodí 

kdykoli!
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Výbava mobilu je naprosto excelentní – nejen 

na danou kategorii, ale uspěla by i kousek výše. 

Už technické parametry v  naší tabulce mnohé 

naznačí a v řadě případů je to opravdu překva-

pení. Tím myslíme především displej s automa-

tickou regulací jasu, nevídaný nejen v této třídě. 

A také – při tom všem – solidní doba práce zhruba 

dva dny při běžném provozu typu „od každého 

něco“. Díky akumulátoru s kapacitou 2 000 mAh 

si tak Alcatel může dovolit oficiálně udat až 13 

hodin pro hovor! Dobíjení oficiálně vzato zabere 

2,5 hodiny, ale to je možná nepatrně podceněné. 

Spíše počítejte se třemi…

Parádní výbava!
Alcatelu se do  ceny 3.690 Kč vešlo mnohé, 

včetně kompletní navigace, Bluetooth v  nej-

modernější verzi a  čtyřjádrového procesoru 

na  frekvenci 1,3 GHz, jak ostatně oficiálně 

udávají stránky výrobce. A také podpora elek-

tronického kompasu, FM rádio s RDS a LED 

blesk! Pětimegapixelový fotoaparát není sice 

nijak převratný, ale ceně určitě odpovídá, a to 

pochopitelně minusem není. A LED? Tu krásně 

využijete i jako svítilnu – ostatně aplikaci dosta-

nete v ceně…

Počítejte však s  tím, že se displej i  přes 

avizovanou oleofobní vrstvu poněkud upatlá-

vá a šetřilo se na něm i  jinak. Na něčem se 

ovšem šetřit muselo, ale k tomu se ještě do-

staneme.

Jak vidíte, výbava je na  velice levný tele-

fon na úrovni a na úrovni je i jeho chod, který 

byl hladký a  bezproblémový, včetně sladě-

ní s  operačním systémem Android 4.2. Ne 

vždy tomu u levných mobilních telefonů tak je 

a ne vždy se výrobce takto solidně vypořádá 

i s takto rozměrným displejem. 

A  dvě SIM? V  jedné je klasicky podpora 

3G dat (v  tomto případě HSPA+, stahování 

až 21 Mb/s), druhý se využívá pouze pro hlas, 

resp. pro 2G síť. Nic nového pod sluncem…

Parádní mobil za parádní cenu
Tohle je nepochybně pravda a Alcatel si zadělal 

na prodejní hit s výjimečným poměrem cena/

výkon. Mobil se ctí obstál v redakčních testech 

a prošel i přes nejrůznější aplikace, mezi které 

patří například populární iVysílání, ČT Sport či 

ČT24. Pracuje však i vyspělá hra AirAttack HD 

Lite, čtečka elektronických knih Cool Reader 

a k našemu překvapení fungovala i věčně pro-

blematická aplikace televize Prima. 

MX Player, v podstatě standard pro přehrá-

vání filmů na  Androidu, rovněž fungoval bez 

potíží, a to i s kodekem X.264 a externími titul-

ky v češtině. Přehráli jsme také řadu HD nahrá-

vek z kamer a fotoaparátů. 

Je zřejmé, že displej je na danou cenu ba-

revně jednoduchý a pohledové úhly nízké, což 

ale nijak nepřekvapí a  ani překvapit nemůže. 

Své třídě ovšem rozhodně odpovídá. Co hodně 

překvapilo, byla úroveň zvukového výstupu ze 

zabudovaného reproduktoru, což vskutku ne-

bývá nejen u nejlevnějších mobilů zvykem. Zvuk 

přes sluchátka byl taktéž solidní, a  i  když se 

obraz nemusí zdát hnidopichovi na úrovni, stačí 

říci „podívej se na cenovku“ a také „podívej se 

na úhlopříčku“. A také na to, jak s ní procesor 

zachází a co všechno s  integrovanou grafikou 

vlastně stíhá. I to nás velmi příjemně překvapilo.

Alcatel se s  OT 7041D hodně pochla-

pil a  jestli tenhle mobil nebude mít prodejní 

úspěch, tak už asi žádný. S  jedním jediným 

omezením. Tím je už zmiňovaná velikost. Po-

chybujeme, že bude vhodný pro dítě nebo 

pro dívku či ženu a nesedne asi ani mnohým 

mužům. Těm radíme jediné – pokud to půjde, 

překousněte to, protože takovýto poměr cena/

výkon hned tak jinde nedostanete!
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Excelentní poměr cena/výkon
telefon Alcatel OneTouch 7041D Pop C7 Dual Sim

cena: 3.990 Kč

displej: 
12,7 cm (5"),  
480 x 854 bodů

paměť: 512 MB RAM, 2 GB plus 
mechanika microSD (max. 
32 GB)

napájení: typ akumulátoru neudán, 
2 000 mAh

vstupy/výstupy: microUSB, sluchátka 
(jack 3,5 mm), Wi-Fi 
b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, 
A-GPS

rozměry (švh), 
hmotnost:

72 x 141 x 10 mm;  
160 g

cena: 1.999 Kč

displej:
natočitelný, 6,1 cm (2,4"), 
rozlišení neudáno

záznamové médium: microSD (HC), až 32 GB

podporované 
formáty:

video: MOV;  
foto: JPG

max. rozlišení: video: až 1 280 x 720 
bodů, 30 sn./s; foto: 
2 048 x 1 536 bodů

vstupy/výstupy: miniHDMI, miniUSB, A/V 
vstup (jack) pro zadní 
kameru

napájení: 12 V; akumulátor 
(nevýměnný), Li-Ion, 
400 mAh

rozměry (švh), 
hmotnost:

85 x 65 x 30 mm;   
340 g

Alcatel OT 7041D Pop c7 Dual Sim

Gogen cc217D

výborná cena, solidní vlastnosti a excelentní poměr cena/výkon, stejně jako výbava.

Po výborném OneTouch 6010D Star, který jsme 
recenzovali v srpnovém čísle, přichází další 
hitovka, tentokráte pro základní kategorii. 
Limitem ovšem budou rozměry. A ty nejsou 
právě malé!

detail ovládacích tlačítek ukazuje, jak se s telefonem pracuje. 
Vlevo je Zpět, uprostřed domácí obrazovka a vpravo 

Kontextové menu. Seznam spuštěných úloh se však tentokráte 
vyvolává delším podržením pravého tlačítka, a nikoli 

středového, jak tomu bylo dříve.

autokamera Gogen CC217D

Sledujte provoz vpředu i vzadu
Loni v červnu jsme testova-
 li předchozí verzi CC 208, 
letos přišel Gogen s novou. 
Pojďme se tedy podívat, co 
se změnilo.

velmi solidní kamera, která zabírá dopravní situaci nejen před vámi, ale i za vámi! 
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Tento přístroj vás ohromí na první pohled tím, 

že má bytelné pouzdro, které se hned tak ne-

prohne a dobře chrání displej. Jeho zadní část 

je vyrobena z hliníkové slitiny, a tak je zařízení 

i velmi elegantní a dobře se drží v rukou. Pokud 

budete pokračovat ve studiu přístroje, zjistíte, 

že jako jedno z mála z  této cenové kategorie 

má na zadním čele dva zvukové výstupy pro 

reproduktory. Hlasitost použitého zesilovače 

by mohla být vyšší, ale prostorový vjem při 

poslechu hudby i sledování videa na výšku je 

překvapivě velmi dobrý.

Přesné ovládání
Přístroj používá softwarová tlačítka pro ovlá-

dání. Ta se zjevují na obrazovce, a tak je (po-

dle toho, jak máte natočen přístroj – na výšku 

nebo na  šířku) najdete vždy dole pod děním 

na displeji. Až u  tohoto přístroje mi došlo, že 

jejich poloha „stále dole“ je vlastně výhodou. 

Běžná tlačítka najdete na  pravé straně (při 

postavení na  výšku) a  pod kombinovaným 

tlačítkem vypínání/zapínání a aktivaci displeje 

je kolébkové tlačítko nastavení hlasitosti. Ta 

perfektně sednou do ruky a  jejich ovládání je 

přesné. Kromě nich nahoře najdete microUSB 

konektor pro nabíjení a výměnu dat s připoje-

ným zařízením a 3,5mm konektor typu jack pro 

připojení sluchátek, vedle pak mikrofon. 

Mnoho lidí se 

bude ptát, proč 

tu ale není ko-

nektor micro-

HDMI? Odpovím 

krátce: protože 

není potřeba! Tak 

za  prvé, k  čemu 

byste v době bez-

drátových komu-

nikací potřebovali 

kabel, který byste 

stejně zapomněli, 

kdyby byl třeba? 

Za  druhé, běžná 

délka těchto ka-

belů je 1,5 metru, 

tedy přesně tak 

akorát, aby vám 

tablet na něm zůstal viset, protože je krátký, 

nebo aby byl tablet podivně položen pod te-

levizí. Prostě o tom vůbec neuvažujte a v pří-

padě chytrých televizí vybavených Wi-Fi řeš-

te propojení cestou nějakého programu pro 

podporu DLNA, tedy komunikace mezi mul-

timediálním zařízeními. Máte je v tabletu a  já 

osobně používám Samsung Link, se kterým 

mám ty nejlepší zkušenosti. Zadarmo jej máte 

v Google Play. 

Intel? Intel!
Jako první Acer vsadil do  tabletu dvoujádro-

vý procesor Intel Atom. A  udělal dobře. Hry, 

které jsou předinstalovány, jako třeba Asphalt 

8, jedou jak namydlené a  bez trhání. Jediný 

problém jsem měl s  Winampem, což je pře-

hrávač multimediálních souborů. Ten mi po in-

stalaci do tabletu (mám ostrou verzi) nahlásil, 

že si mám stáhnout jiné jádro – pro intelovské 

procesory. To jsem udělal a bylo vymalováno, 

vše šlo jak po drátkách. Myslím si, že některé 

systémové programy též budou potřebovat ji-

nou verzi pro intelovské procesory. 

Přístroj vydržel na baterii pracovat vždy pod 

osm hodin. Výkon má dostatečný, kromě 1 GB 

RAM DDR3 tu je 16 GB paměti pro data a pro-

gramy, navíc je tu i kapsa pro microSD kartu 

do 32 GB. 

Konec dobrý, vše dobré!
Kamery jsou tu dvě – pětimegapixelová vza-

du a  dvoumegapixelová vepředu. Obě fotí 

dobře, pokud je kolem vás dost světla; jak 

víte, u tabletů se přisvětlovací diody moc ne-

nosí. Jas displeje není oslňující, ale je sluš-

ný a  na  slunci jsou na  něm vidět částečně 

i obrysy zobrazovaných oken. Jde o typ IPS, 

takže má skvělé pohledové úhly 178°v obou 

směrech.

ELEKTRONIKA • TEST

Acer přivedl na pulty prodejen další ze série svých výrobků. Tentokrát je jím 7,9palcový tablet 
za slušnou cenu, který je jako první vybaven dvoujádrovým procesorem Intel Atom. Jediné, co 
bychom tomuto zařízení mohli vytknout, je rozlišení displeje pouze 1 024 x 768 bodů, které 
mohlo být vyšší. Ovšem to by jeho cena nebyla tak nízká.

Levný a pevný!
tablet Acer Iconia A1 830

cena: 3.990 Kč

procesor:
dvoujádrový Intel Atom 
Z2560, 1,6 GHz

operační systém: Android 4.2

rozměry (švh);  
hmotnost (celková):

203 x 138 x 8,15 mm; 
375 g

Acer Iconia A1 830

Za ty peníze je koupě aceru iconia a1  830 s iPs displejem velmi dobrou volbou!

Flexibilní svět vaření 
bez omezení
Vaření na indukci je nejúčinnějším způsobem přípravy pokrmů, který máme v této době v kuchyni k dis-
pozici. Je rychlé, pohodlné, bezpečné a úsporné. Díky fl exIndukci od značky Siemens může být navíc 
ještě rozmanitější a zábavnější. Flexibilní varná deska nabízí dvě či více obdélníkových varných zón, 
které je možné vždy po dvou spojit v jednu velkou varnou plochu, na níž lze volně rozestavět varné 
nádobí různých velikostí a tvarů podle vašich potřeb a vařit, smažit, péct či grilovat… Aby byly výsledky 
vašeho kuchařského snažení vždy perfektní, nabízí varné desky značky Siemens chytré funkce a vylep-
šené ovládání, které vám vaření výrazně usnadní.

Jednoduchá obsluha, 
přesné ovládání 
Obsluha varné desky by měla být 
rychlá, jednoduchá a  pokud možno 
dostupná pouhým stisknutím jed-
noho tlačítka. Komplikované ovládá-
ní nebo příliš mnoho možností jsou 
spíše na obtíž. Proto se značka Sie-
mens při navrhování nových varných 
desek zaměřila na zlepšení a zjedno-
dušení jejich obsluhy a  zdokonalila 
jejich ovládání tak, že je nyní možné 
všechny dostupné varné zóny ovlá-
dat na jediné stupnici výkonu.

Inovativní funkce 
pro nový svět vaření
Nové indukční varné desky ihned 
po svém zapnutí automaticky roz-
poznají, kde je umístěno nádobí, 
a  podle toho zobrazí aktivní var-
nou zónu na ovládacím panelu. 
Tato funkce – quickStart – výrazně 
usnadňuje a  urychluje použití var-
né desky, jelikož už není potřeba 
varnou zónu předem ručně vybírat, 
stačí pouze zvolit požadovaný stu-
peň výkonu. V případě, že vám něco 
přeteče z  hrnce a  varná zóna se 
vypne, nově už díky funkci reStart 
nemusíte po očištění desky zdlou-
havě obnovovat všechna původní 

nastavení. Pokud za této situace 
stisknete do čtyř vteřin senzorové 
tlačítko on/off , spotřebič si z  elek-
tronické paměti vytáhne všechny 
dříve nastavené parametry, zobrazí 
je na desce a vy můžete pokračovat 
ve vaření. 

Mějte spotřebu energie 
pod kontrolou
Další inovaci ocení především ti, 
kteří chtějí mít při vaření jasný pře-
hled o spotřebované energii. Displej 
varné desky totiž disponuje ukaza-
telem spotřeby energie, který vám 
po každém ukončení vaření zobrazí 

přesnou informaci o tom, kolik elek-
trické energie v  kilowatthodinách 
bylo od začátku vaření do vypnu-
tí varné desky spotřebováno. Díky 
této funkci se můžete naučit vařit 
úsporněji, např. udržovat nastavení 
teploty během vaření co nejvíce sta-
bilní nebo vařit s poklicemi.

Indukční varné desky Siemens 
umožňují vařit nejen rozmanitě, 
komfortně a  rychle, ale také úspor-
ně a  bezpečně. Nabízí jednoduché 
a  intuitivní ovládání, snadno se čis-
tí a  navíc poskytují jasný přehled 
o spotřebované energii. 

indukční varné desky Siemens
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A začít by se slušelo cenou pod devět tisíc, kte-

rou spolu se základními parametry vidíte v  ta-

bulce. K tomu ještě přidáme 64bitový operační 

systém Windows 8, což na mašinku za tak málo 

také není špatné, a  šestičlánkový akumulátor 

s udávanou dobou provozu až šest hodin. Běž-

ně skoro takto opravdu vydržel (přehrávání vi-

dea asi pět hodin), a navíc se dobil velice rychle, 

za necelé dvě hodiny. 

Rozumná výbava
Zabudováno je základní Wi-Fi, Bluetooth je tu 

ale už ve verzi 4.0, tedy v té poslední, a nechy-

bí ani přímé připojení na Ethernet (LAN), které 

u  lehkých a  tenkých notebooků chybí. USB 

rozhraní jsou umístěna slušně „po ruce“, i když 

počítejte s tím, že vám možná jedno těsně vedle 

opěrky zápěstí bude trochu překážet. 

To, co je u notebooku této velikosti nejdůle-

žitější, totiž displej a klávesnice, zasluhují del-

ší zmínku. Klávesnice je pohodlná, minimálně 

se prohýbající, se samostatnou řadou funkč-

ních tlačítek a  samostatným numerickým 

blokem vpravo. Zvyknout si budete muset 

nejspíše na umístění tlačítka Delete a tlačítek 

pro pohyb o stránku vpřed či vzad, která jsou 

v  jedné rovině zcela vpravo nahoře. A  zvyk-

nout si budete muset i na nepřesnou a občas 

u zapůjčeného kusu ne vždy úplně spolehli-

vě fungující dotykovou destičku. Připravte se 

také na to, že české znaky jsou na klávesnici 

velice jednoduše popsány levnými polep-

kami, které nejspíše dlouho nevydrží. Tohle 

všechno je ovšem věc ceny a v této relaci není 

ničím překvapujícím. A možná i problematic-

ký „touchpad“ mohl být problémem pouze 

námi testovaného kusu. 

Displej má minimální pohledové úhly a pod-

poruje ho integrovaná grafická karta Intel HD. 

Na přehrávání Full HD videa sice plně nedosta-

čuje, ale cokoliv s nižším rozlišením je poměrně 

slušné, pokud samozřejmě nainstalujete nějaký 

rozumný přehrávač a  nebudete nuceni použí-

vat to, co pro vás Microsoft připravil. À propos, 

Windows 8. Samozřejmě hned po zprovoznění 

se doporučuje obrátit se na  někoho znalého, 

aby vám je rozumně nastavil a mj. například za-

pnul vymazávání souborů s potvrzováním. 

Jaký je?
Jednoduše řečeno, do  deseti tisíc se tento 

notebook může vyplatit, nad deset už ale o tom 

pochybujeme. Výkon dostačuje pro běžné do-

mácí práce typu přístup na internet, chatování, 

hraní velice jednoduchých her či pouštění mul-

timédií. Navíc jsme se občas potkali s  lehkou 

nesladěností, kdy Windows 8 měly tendenci 

takříkajíc drhnout, i když těžko odhadovat, čím 

občasné pozastavení jejich činnosti mohlo být. 

IdeaPad G580 je tak určen pro opravdu 

nenáročnou klientelu, která nemá velké po-

žadavky a  nevadí jí ani Windows 8, což je 

taktéž dost důležité. Nejvíce mu bude slušet 

nějaká externí myš, protože dotyková destič-

ka je opravdu jednoduchá a  jediné, co vedle 

základních funkcí zvládá, je posun po webové 

stránce na výšku a i to občas zlobilo. Na ges-

ta, přes která se Windows 8 ovládají přece 

jen lépe, můžete zapomenout. Naopak potěší 

zpracování a  také poměrně výrazný zvuk se 

systémem Dolby Audio, který je na  základní 

třídu rozhodně solidní!

ELEKTRONIKA • TEST

Pokud hledáte přenosný počítač s rozměrným displejem, numerickou klávesnicí a zabudova-
nou vypalovačkou, a zároveň požadujete, aby byl co nejlevnější, tenhle se vám možná bude 
líbit! A ještě více budete spokojeni, když si budete vědomi všech omezení, která pochopitelně 
takovýto levný výrobek musí mít.

Levný notebook na doma
notebook Lenovo IdeaPad G580

cena: 8.990 Kč

displej; grafická 
karta:

39,6 cm (15,6"), 16:9, 
1 366 x 768 bodů;  
Intel GMA 950

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Celeron 1005M, 
1,9 GHz; 4 GB; 500 GB

napájení: akumulátor Li-Ion, 
4 400 mAh

vstupy/výstupy: HDMI, D-Sub (monitor), 
2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 
Ethernet LAN, sluchátka/
mikrofon, mechaniky 
paměťových karet MS 
a SD, Wi-Fi, Bluetooth

rozměry (švh);  
hmotnost (celková):

203 x 138 x 8,15 mm; 
375 g

Lenovo IdeaPad G580

notebook pro nenáročného uživatele, překvapí solidním dílenským zpracováním.
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Oc Lužiny, Praha 13-Stodůlky

Dne 15. května úderem deváté hodiny ranní 

se vhrnuli první zákazníci do  nově otevřené 

prodejny Euronics v  Praze 13 v OC Lužiny 

s výměrou 540 m2, aby získali zajímavé zboží. 

Na to upozorňoval leták, roznášený s předsti-

hem v okolí nového obchodu. Otevřením této 

prodejny společnost Euronics dovršila malé 

jubileum, protože tato je již pátou v Praze (při-

dala se k prodejnám v OC Palladium na Pra-

ze 1, Galerii Fénix v  Praze 9-Vysočanech, 

v Domě bytové kultury v Praze 4-Krči a OC 

Europark v Praze 10-Štěrboholech). 

Všichni zákazníci využili v  rámci otevře-

ní desetiprocentní slevu na  všechno elektro 

a někteří pak i dopravu zdarma. Hospodyňky 

i  domácí kuchaři si vychutnali zdravé vaření 

na stánku ETA, kde byla středobodem pekár-

na Vital, parní hrnce i v minulém čísle Inspira-

ce Euronics testovaný limonádovník Bublimo 

se všemi příchutěmi sirupů, jejichž počet se 

stále rozrůstá. 

Euronics se dlouhodobě věnuje i  proble-

matice sběru starých vysloužilých spotřebi-

čů – a tak každý, kdo takový přinesl, obdržel 

od společnosti Elektrowin dárek. 

Oc city Park Jihlava
Jihlavané dostávají 6. 6. 2014 zatím největší 

prodejnu Euronics v  České republice. Nové 

obchodní centrum OC City Park Jihlava se 

nachází v Hradební ulici 1. Na rozloze 1 200 

metrů čtverečních byly pořádány různé akce 

související s otevřením prodejny. 

Bohatý program lákal díky speciální letá-

kové nabídce i rozhlasové reklamě na nejnižší 

ceny na Vysočině. A zájemců přišlo opravdu 

hodně. Už několik minut po otevření zcela za-

plnili obrovský prostor nové prodejny, aby si 

zakoupili elektroniku s desetiprocentní slevou 

a využili nabídku dopravy zdarma po dobu tr-

vání letákové akce. 

Mnoho příchozích ochutnalo kávu z kávo-

varů DeLonghi a  ve  stánku ETA otestovalo 

pokrmy i  dětmi oblíbené limonády z  Bubli-

ma. Speciální tým Oral B se zubní hygienič-

kou v čele zvládl zodpovědět dotazy na péči 

o zuby a doporučil nejvhodnější typ zubního 

kartáčku. Promotérka firmy Braun zase po-

mohla s výběrem správného holicího strojku 

i epilátoru pro co nejjemnější oholení.

Ani děti nezůstaly stranou – byla tu pro ně 

připravena speciální Fíkova dětská tour s Ma-

xipsem Fíkem v nadživotní velikosti. Toho vyu-

žila spousta dětí k získání společné fotografie. 

Přitom si vyzkoušela celou nabídku dětské 

zábavní elektroniky značky Gogen Maxipes 

Fík.

I zde ti, kteří přinesli na prodejnu vyřazený 

elektrospotřebič, dostali dárek od Elektrowi-

nu a radu, jak třídit vysloužilý elektroodpad.

Na  této prodejně, jako vůbec první v  síti 

Euronicsu, byla prezentována otevřená 

a  ucelená expozice výrobků péče o  pleť 

(holicí strojky pánské i  dámské, zastřihova-

če vousů a  vlasů) a  také otevřena výstavka 

zubní péče a  dětských hlídacích chůviček. 

Součástí této prodejní plochy je také sa-

mostatně koncipovaný showroom infrasaun 

značky Goddess o velikosti 35 m2. V tom-

to příjemném prostředí showroomu, který 

navazuje pocit saunového světa, si mohou 

zákazníci prohlédnout, vyzkoušet a vybrat z 

celkem osmi prezentovaných modelů infra-

saun Goddess. 

Protože vám Euronics chce být stále blíž, otevřel dvě další prodejny. Ale současně přichází 
i s novinkami ze světa on-line nákupů na www.euronics.cz. Týkají se expresního osobního 
vyzvednutí na kamenné prodejně. Již za 60 minut si můžete vámi objednané zboží z e-shopu 
na prodejně prohlédnout, vyzkoušet a odnést s sebou domů.

Euronics otevřel další dvě nové prodejny!

už dlouho před otevřením nového obchodu na oc lužiny se 
zde tvořily dlouhé fronty. o pohodu přicházejících se staraly 

hostesky, které jim nabízely občerstvení.

moderní prostory prodejny na lužinách těsně před tím, než se 
mezi regály nahrnuli první zákazníci.

I největší prodejna euronics v Jihlavě má co nabídnout.

 Euronics ČR
JSME NA FACEBOOKU

Nakupujte jednoduše online!
www.euronics.cz

MOŽNOST PRODLOUŽENÉ
 ZÁRUKY NA ZBOŽÍ

ODBORNÉ
 PORADENSTVÍ

ZÁKAZNICKÉ 
 CENTRUM ONLINE

NÁKUP
 NA SPLÁTKY

Nakupte pohodlně z telefonu,
tabletu nebo počítače bez potřeby
instalace složité aplikace!

Vyzvednutí a předvedení zboží 
na 70-ti prodejnách EURONICS

ZDARMA! 70x
BEZPEČNÝ
 INTERNETOVÝ NÁKUP

STEJNÉ CENY NA PRODEJNÁCH
 JAKO NA INTERNETU

ZÁRUKA
 VRÁCENÍ PENĚZ

MOŽNOST REKLAMACE
 NA PRODEJNÁCH

www.euronics.cz
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Například v iVysílání si vybíráte pořad k přehrání 

několika způsoby: jednak v záložce Domů, kde 

jsou tipy či třeba nejsledovanější videa, dále pak 

na záložkách „Podle data“ a „Pořady A-Z“, kde 

si zadáváte jméno na  jednoduché softwarové 

klávesnici. Uložit si je ale můžete i  do  oblíbe-

ných položek.

A  ještě ryze praktická poznámka: pokud 

máte televizor, který umí HbbTV, ale nedaří se 

ho zprovoznit i přes funkční internetové propoje-

ní, je to možná tím, že ho musíte povolit v menu. 

Někdy je ovšem volba trochu schovaná a záleží 

na konkrétním výrobci, a dokonce i na konkrét-

ním přístroji, jak se jmenuje a kde se nachází, 

takže příručku do ruky a hledat a hledat.

Televizor musí být  
tzv. kompatibilní 
Často od prodavačů slyšíte, že s HbbTV dnes 

umějí všechny přístroje, které mají připojení k in-

ternetu. Není to tak docela pravda, resp. pravda 

to být může, ale praxe při zkoušení konkrétních 

přístrojů vypadá trochu odlišně zejména kvůli 

potížím s firmwarem, tedy zabudovaným soft-

warem pro řízení a ovládání televizoru.

Idea jít na prodejnu a podívat se na váš vy-

sněný kousek v  praxi, tedy nechat si HbbTV 

na stanicích České televize fyzicky předvést, je 

rozhodně to nejlepší, co dnes můžete udělat. 

Jistota je jistota a rozhodně se nenechte uchlá-

cholit tvrzením typu „příští týden bude aktuali-

zace firmwaru a určitě bude chodit…“ 

Obecně vzato se při výběru televizoru orien-

tujte na  takové přístroje, které jsou označeny 

přídomkem „chytré“ (Smart, Smart TV). Tady 

by HbbTV mělo fungovat, ale raději si vyberte 

dva tři modely a běžte se na ně fyzicky podívat 

někam, kde vám na  televizor pustí opravdový 

televizní signál. 

Slova „kompatibilní televizor“ pak znamenají 

zkontrolovat si rovněž základní parametry:

• Televizor v  podstatě musí být televizorem 

chytrým a musí být připojitelný (a připojený) 

k internetu.

• Zeptejte se, jak se televizor k  internetu při-

pojuje a co je v  tomto ohledu jeho součástí 

– má jen kabelové připojení, nebo má i Wi-Fi 

nebo je nutné Wi-Fi dokoupit? V tom případě 

by další otázka měla znít „kolik stojí adaptér 

do rozhraní USB“, a podívejte se také, kolik 

rozhraní USB televizor má a promyslete si, co 

dalšího na ně budete připojovat.

• Pokud si budete pořizovat televizor s  větší 

nebo velkou úhlopříčkou a hodláte si utkání 

vychutnat i s rodinou či přáteli, ptejte se také 

na pohledové úhly. Ty nejlepší nabízí pouze 

technologie IPS, tedy LCD IPS. Co se týče 

podsvěcování obrazovky LED diodami, to 

mají dnes prakticky všechny nové televizory 

a těch s tradičními trubicemi je opravdu mini-

mum.

• Jestliže chcete to nejlepší, co je momentál-

ně k dispozici a hodláte si pořizovat televizor 

nad 50.000 Kč, ptejte se po  rozlišení Ultra 

HD. Pamatujte, že UHD televizor lze při stejné 

úhlopříčce sledovat z menší vzdálenosti než 

přístroj s rozlišením Full HD, a obraz je navíc 

ve většině případů i lepší! Je to tím, že obra-

zovka má 4x více bodů, proto se také někdy 

označuje jako 4K. 

• Televizory Ultra HD jsou tím to nejlepším, 

co je dnes ke  koupi, pokud si samozřejmě 

nechcete pořizovat OLED za sto třicet tisíc. 

Takovýto televizor jsme ostatně v podobě LG 

55EA980V recenzovali v minulém, jarním čís-

le Inspirace Euronics.

Pár zajímavých tipů
Na webových stránkách lehce zjistíte, že chytré 

televizory pronikly už i do těch nejmenších úhlo-

příček – příkladem je Hyundai LLF 22285 Smart 

s úhlopříčkou 56 cm a cenou 4.599 Kč. Ovšem 

v  této levné třídě (bez ohledu na  úhlopříčku) 

pozor! Velmi často jde o nabídky vyžadující mít 

k připojení na internet přivedený kabel Ethernet 

(LAN). Naštěstí Hyundai i Gogen byli  první, kdo 

výrazně zlevnili bezdrátové připojení, takže USB 

Wi-Fi adaptér zakoupíte už za pět set korun! 

A jelikož máme jaro a právě v této době (kvě-

ten, červen) nastupují televizní novinky určené 

pro letošní rok a  část příštího, vyprodávají se 

„staré“ televizory ze sezony 2013/14 za snížené 

ceny. A někdy jsou to opravdu výborné koupě! 

A když jsme u toho, právě teď Euronics prodá-

vá televizory Panasonic z řady ASW504 s kva-

litní obrazovkami typu LCD IPS s podsvícením 

LED. Ty se vyznačují dlouhou barevnou stálostí, 

kvalitními barvami a excelentními pohledovými 

úhly. K dispozici jsou třeba modely Panasonic 

TX42ASW504 za 15.990 Kč nebo větší model 

Panasonic TX50ASW504 za 20.990 Kč. Obě 

patří do energetické skupiny A+ a mají tunery 

DVB-T/T2/S2/C a jejich výbava je velmi dobrá, 

stejně jako obraz...

Doporučit můžeme i obří televizor s úhlopříč-

kou 127 cm, Gogen TVL 50147 Web, který jsme 

testovali v říjnovém čísle v minulém roce. I zde 

jsme k naší spokojenosti vyzkoušeli HbbTV, ale 

neškodí si to prověřit, protože občas se změní 

firmware a  televizor je zase trochu jiný. Mimo-

chodem momentálně za  zmiňovaný Gogen 

zaplatíte 14.990 Kč, i  když pochopitelně nemá 

obrazovku typu IPS. 

Doporučit s  klidným svědomím můžeme 

rovněž Hyundai DLH 32285 Smart (81 cm, 

6.590 Kč), který jsme také vyzkoušeli v minulém 

roce (červen a srpen), a to i s chytrými doplňky. 

Na konec vám přejeme bohaté fotbalové zá-

žitky z letošního dvacátého Mistrovství světa ve 

fotbalu, které se odehraje v Latinské Americe, 

v Brazílii. MS 2014 začíná 12. června 2014 a fi-

nále se dočkáme 13. července 2014.

Fotbalové mistrovství světa v Brazílii je už za ro-

hem – začíná 12. června a o měsíc později se 

dočkáme i  finále. U nás ho bude vysílat Čes-

ká televize, která zakoupila práva pro světové 

šampionáty až do  roku 2022. I  když stanice 

do  poslední chvíle tají své úmysly, jedno je – 

domníváme se – jisté. Kdo nebude mít HbbTV 

(Hybrid Broadcast Broadband TV), bude litovat. 

Ostatně Česká televize tento standard, který 

dnes přijali za svůj všichni výrobci televizorů, už 

nějaký čas provozuje jednak v  iVysílání, takže 

se můžete podívat třeba na zmeškaný seriálový 

díl, a jednak pro HbbTV připravuje speciální ap-

likace pro sportovní události. Naposledy to byly 

olympijské hry. Osvěžme si proto, co to vlastně 

HbbTV je, co se v něm nabízí a co potřebujete 

pro jeho provoz.

HbbTV se opravdu bát nemusíte
Hybridní televizní vysílání, tedy „Hybrid 

Broadcast Broadband TV“ představuje spo-

jení televizního vysílání a  internetového pří-

stupu, tedy příjmu digitálních informací jak 

prostřednictvím digitálního televizního vysílá-

ní ( jedno jakého, ale musí být podporováno 

i  poskytovatelem signálu), tak přes internet 

jako takový. Přesněji řečeno, přes širokopás-

mový internet. Ten mj. totiž musí být schopen 

přenést vybraný pořad ze serveru ČT na daný 

přístroj u vás doma.

Každý televizor, který chce HbbTV využívat, 

musí být proto připojen k internetu, jinak nebu-

de hybridní vysílání pracovat. I to je důvod, proč 

musíte po  zapnutí televizoru chvíli čekat, než 

je HbbTV k dispozici. Televizor se totiž v tomto 

okamžiku připojuje k vaší internetové lince, a jak 

dlouho to trvá, je ryze individuální. 

Sice se momentálně proslýchá, že se ces-

tou HbbTV vydají i další české televizní stanice, 

ale zatím ho provozuje a sází na něj pouze ČT, 

i když to stále ještě dělá jako zkušební vysílání. 

Možná jste si už v tomto ohledu všimli, že jakmi-

le přepnete na stanici, která ho podporuje, ob-

jeví se vpravo dole červené tlačítko s nápisem 

„ČT menu“. Pokud máte televizor kompatibilní 

s HbbTV a jste zároveň aktivně propojeni s in-

ternetem, snadno a jednoduše ho pak vyvoláte 

zmáčknutím červeného teletextového tlačítka. 

co najdete v HbbTV? 

Vždy jsou v  nabídce objevující se ve  spodní 

části obrazovky následující položky: O HbbTV, 

iVysílání (nejrůznější pořady ČT k přehrání), Te-

letext (inteligentnější a  lépe ovladatelná verze 

toho, co nejspíše dobře znáte) a TV program, tj. 

televizní program všech stanic České televize. 

Podle situace pak v  HbbTV najdete další 

informace, jako například zmiňované speciál-

ní stránky věnované aktuálnímu sportovnímu 

klání (ČT je připravila např. k MS v hokeji 2013), 

k dispozici ale mohou být například i interaktivní 

soutěže či ankety a obsah může být dokonce 

i  s  vysíláním synchronizován, čehož se u  nás 

zatím nevyužívá. 

Ovládání HbbTV je velice jednoduché a intui-

tivní a  obstarává ho kurzorový kříž a OK jako 

potvrzení volby. Bohatě si s ním vystačíte, pro-

tože stránky jsou za tímto účelem uzpůsobeny. 

TELEVIZORY • JAK NA FOTBAL

A nechcete nebo nemůžete tam jet? V tom případě potřebujete pořádnou televizi, nejlépe 
s velkou úhlopříčkou! Pokud ji nemáte a právě teď se po nějaké poohlížíte, máme pro vás 
nejen pár tipů, ale také rad, abyste na něco důležitého nezapomněli, a pak nelitovali. Ptejte se 
především po těch, které umějí HbbTV…

Chcete si pořádně
užít fotbal v Brazílii?

•	 Připojení	k internetu,	a to	buď	kabe-

lem Ethernet (LAN) nebo přes Wi-Fi 

a také televizor fyzicky připojit, resp. 

internetové spojení zprovoznit. Většina 

modernějších televizorů už nabízí 

i otestování spojení, takže máte jistotu, 

že funguje, a můžete se věnovat zpro-

voznění samotného HbbTV.

•	 Pokud	nemáte	u televizoru	vytažen	

ethernetový kabel, doporučujeme 

orientovat se při nákupu nového televi-

zoru na ty, které mají Wi-Fi zabudo-

vané (u nabídky pro roky 2014/15 jde 

o většinu „chytrých“ přístrojů).

•	 Pokud	budete	řešit	HbbTV	pro	starší	

přístroj, buď ještě zvládnete sehnat 

originální USB Wi-Fi adaptér, nebo 

vám nezbude nic jiného než přivést 

k televizoru ethernetový kabel s inter-

netovým signálem.

•	 Neexperimentujte	s Wi-Fi	USB	adap-

téry, je to k ničemu! Vždy zakupte 

originální, protože televizor vám stejně 

s jiným fungovat nebude. Tady se 

šetřit nevyplácí a ani to ve skutečnosti 

nejde. Naštěstí v minulém roce ceny 

adaptérů výrazně poklesly!

•	 Nezapomeňte	si	v menu	nastavení	

zkontrolovat, zda má televizor povolen 

příjem hybridního vysílání (některé to 

mají už z výroby zakázáno!). Někdy je 

ale příslušná volba skryta pod názvem 

naprosto nicneříkajícím, takže nezbývá 

než sáhnout po příručce. 

•	 Jakmile	máte	televizor	připojen	k in-

ternetu a povoleno HbbTV, v menu 

stačí přepnout na některý z kanálů ČT 

a v pravém dolním rohu uvidíte nápis 

„ČT menu“ doprovázený symbolem 

červeného teletextového tlačítka. Jestli 

se neobjevuje, něco je špatně… 

Co musíme zajistit,  
aby fungovalo HbbTV

na 120 centimetrech si fotbal užijete, jak se patří. Zvláště když k nim máte zabudované Wi-Fi, takže nemusíte řešit připojení 
k internetu, a opravdu kvalitní lcd obrazovku typu IpS. Za 19.700 Kč je to naprosto parádní koupě, o čemž jsme se sami přesvědčili.

takto se objevuje hbbtV na televizoru, pokud naladíte 
kanály Čt a zmáčknete červené teletextové tlačítko. mezi 

jednotlivými aplikacemi, jako iVysílání (přehrávání z archivu) či 
„Ábécédéčko“ (zábavný kviz) jste v minulém roce mohli najít 

třeba i olympiádu…
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DOVOLENá • VÝBAVA

foto: Gallet, HyundaiAutor: Milan Loucký, foto: Guzzanti, Hyundai

Nastává nejvyšší čas připravit se na dovolenou. Místo, kam pojedete, už jistě máte vybráno, teď 
jde jen o to, zabalit s sebou pár správných věcí, abyste si ji užili podle svých představ. Chceme vám 
pomoci pár drobnými tipy na zařízení či výrobky, které se vám mohou určitě hodit.

DVD přehrávač Hyundai PDG 924 SUDVBT
cena: 2.999 Kč

Žehlička Hyundai SI 258 
cena: 399 Kč

Fén Hyundai HD 306BL 
cena: 299 Kč

cestovní rychlovarná konvice Hyundai VK 319 
cena: 299 Kč

cestovní váha zavazadel Gallet TS 503 
cena: 299 KčVířivá minipračka Hyundai Wm 250

cena: 1.499 Kč

Autochladnička Guzzanti GZ 33
cena: 2.150 Kč

Tento model DVD přehrávače je výjimečný SD kartou pro instalaci her a bohatým příslušenstvím, jako 

jsou sluchátka a herní konzole. Už nebudete muset cestovat se všemi oblíbenými hračkami vašich 

dětí – bude stačit CD, DVD nebo flash disk s oblíbeným filmem, seriálem či muzikou. S přístrojem 

dostáváte dvě herní konzole, dálkové ovládání, síťový adaptér a adaptér do auta, brašnu s možností 

uchycení na opěrku sedadla automobilu. Díky zabudovanému digitálnímu tuneru DVB-T se přehrávač 

promění v televizi. Přenosný DVD přehrávač má 23centimetrový LCD displej, vestavěné reproduktory, 

sluchátkový výstup a zabudovaný akumulátor. Přehraje formáty JPG, MP3, AVI, DivX, XviD z DVD, 

DVD ±R/RW, Super Video CD, Video CD, CD R/RW. Součástí balení je 2GB SD karta určená pro 

instalaci her, které jsou ke stažení připraveny na stránkách výrobce.

Ideálním řešením pro úpravu po cestě zmačkaných oděvů v místě vaší dovolené je cestovní napařova-

cí žehlička Hyundai SI 258, vybavená kvalitní nerezovou žehlicí plochou s 293 napařovacími otvory pro 

maximální výstup páry a pohodlné žehlení. Intenzitu páry lze nastavit podle potřeby a je možné využít 

také parní ráz. Žehlička umožní žehlení s párou i na sucho. Kromě nízké hmotnosti jen 760 gramů a 

rozměrů v pracovním stavu 110 x 205 x 950 mm jistě oceníte její praktické sklápěcí držadlo, takže ve 

vašem zavazadle zabere minimum prostoru. Vyvedená v bílomodrém provedení navíc tato cestovní 

žehlička působí velmi elegantně. 

Dvourychlostní cestovní fén s příkonem 1 600 W je k dispozici hned ve třech barevných odstínech: 

modrém, zeleném a fialovém. Má dvě rychlosti a možnost nastavení dvou teplot a pojistku proti pře-

hřátí. Je dodáván s koncentrátorem vzduchu pro jeho lepší směrování a sušení vlasů. Jeho rozměry 

jsou 125 x 220 x 85 mm a hmotnost sympatických 515 g. Pro lepší skladnost v cestovním zavazadle 

jistě uvítáte sklopnou rukojeť.

Elegantní bílomodrá minipračka Hyundai WM 250 je užitečným pomocníkem tam, kde není stan-

dardní připojení na vodu, či tam, kde pro klasickou pračku není dostatek místa. Své uplatnění najde 

v menších domácnostech, chatách nebo studentských kolejích. Díky malým rozměrům (390 x 520 x 

365 mm) i nízké hmotnosti (6,39 kg) ji oceníte při cestování i na dovolené. Umožňuje praní jakéhokoli 

prádla, včetně jemného, které je jinak nutno prát v ruce. Využívá klasického vířivého praní bez ohřevu 

a vypere až 2,5 kg prádla s minimální spotřebou vody, elektřiny i pracích prostředků (max. 19 litrů/50 

°C teplé vody). Délku praní snadno nastavíte pomocí 15minutového časovače. Nechybí hadice pro 

snadné vypouštění vody. 

Oproti běžným přenosným elektrickým autochladničkám na šest 1,5litrových PET lahví překvapí Guz-

zanti GZ 33 hned několika přednostmi. Vejde se do ní až osm 1,5litrových PET lahví a dokonce i lahve 

dvoulitrové. Kapacita autochladničky je 33 litrů s možností oddělit chladicí prostor pomocí vložky, 

takže k potravinám je lepší přístup a máte o nich lepší přehled. Chladí na teplotu až o 15 °C nižší, než 

je teplota okolí, ale může být použita pro ohřev až na 60 °C. Napájení je možné z autozapalovače 12 V, 

kdy uvítáte dvoumetrový propojovací kabel – pokud je autochladnička v kufru vozu, můžete ji napájet 

i z místa řidiče, pokud váš automobil nemá zásuvku v zavazadlovém prostoru. Chladničku lze připojit 

i k elektrorozvodné síti 230 V. Vestavěný motorek má velmi tichý chod. Hlavně je však autochladnička 

vybavena kolečky a zásuvným teleskopickým madlem pro snadný transport. Její příkon je 60 W, roz-

měry jsou 340 x 456 x 195 mm a hmotnost 4,9 kg. 

Co si vzít s sebou?

Půllitrová varná konvice v elegantním bílomodrém provedení má příkon 1 000 W a je vybavena uka-

zatelem množství vody. Díky svým rozměrům 165 x 170 x 105 mm a hmotnosti jen 556 gramů je 

vhodná na cestování. Má skrytou topnou spirálu pod rovným dnem, což usnadňuje její čištění. Je 

vybavena bezpečnostním přiklápěcím víkem, indikací provozu, ochranou proti přehřátí a chodu na-

prázdno. Jako třešnička na dortu zde však působí s konvicí dodávané dva hrníčky, které lze při trans-

portu vložit do konvice a tak minimalizovat množství věcí, které si s sebou na dovolenou musíte balit.  

Především ti, kdo cestují na dovolenou do zahraničí letecky, potřebují při zpáteční cestě vědět, 

kolik váží jejich zavazadla, aby nemuseli zbytečně platit za jejich nadváhu – a tak si obsah za-

vazadel rozdělit, aby hmotnost jednotlivých zavazadel nepřevýšila mez, do níž je jejich přeprava 

zdarma. Pro takové zde máme extra tip. Jde o ruční automatickou digitální cestovní váhu Gallet 

TS503 s rozměry 160 x 70 x 30 mm a zanedbatelnou hmotností. Ta zváží zavazadla až do 50 kg 

s přesností 50 g. Výsledná hodnota se zobrazí na přehledném LCD displeji o rozměrech 29 x 10 

mm. Po ukončení vážení ji lze vypnout manuálně nebo se automaticky vypne za 70 sekund. Ne-

postrádá indikátory přetížení či slabé baterie. Provoz zajišťuje jenom jedna baterie CR2032, která 

je součástí balení.



Hvězda pro zábavu
Notebook Lenovo IdeaPad G710
cena: 13.999 Kč

Hvězda pro úspěch
Notebook Acer Aspire E1-572G-54208G1Tmnii
cena: 15.990 Kč

Typický přenosný počítač na doma je vybaven dvoujádrovým procesorem Intel Core i3-4000M, 

2,40 GHz, 4 GB paměti RAM, grafikou Intel HD Graphics, vypalovací mechanikou  DVD±RW (DL) 

a terabajtovým diskem. Displej má úhlopříčku plných 43,9 cm (17,3") a rozlišení 1 600 x 900 bodů. 

Zabudována je klávesnice se samostatným numerickým blokem a zajímavostí jsou stereoreproduk-

tory s podporou Dolby Advanced Audio. Vše obsluhují Windows 8. 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA (monitor), USB 3.0, 2x USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth 4.0

• Napájení: akumulátor Li-Ion, až pět hodin

• Rozměry (švh): 417 x 37 x 277 mm

• Hmotnost: 2,9 kg

Pro každodenní domácí aktivity, jako je brouzdání po webových stránkách, komunikace s přáteli či 

přehrávání multimédií je určen počítač vybavený univerzální čtečkou paměťových karet, samostat-

nou grafickou kartou AMD Radeon R7 M256 (2 GB) a rychlým procesorem Intel i5-4200M, 1,7 GHz. 

Zabudovaný displej má úhlopříčku 15,6", tedy 39,6 cm, a klasické rozlišení 1 366 x 768 bodů. K dis-

pozici je rovněž 8 GB paměti RAM, terabajtový pevný disk a DVD vypalovačka.

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA (monitor), USB 3.0, 2x USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 2 500 mAh, až čtyři hodiny

• Rozměry (švh): 382 x 25 x 256 mm

• Hmotnost: 2,4 kg
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POčíTAčE • HVěZDNÉ NOTEBOOKY A TABLETY

Hvězda do kapsy
Notebook Lenovo IdeaPad Flex 10 Touch
cena: 7.999 Kč

Dotykový tablet Lenovo IdeaTab A1000L
cena: 1.999 Kč

Lehký přenosný počítač bez optické mechaniky s úhlopříčkou dotykového displeje 25,6 cm (10,1") a 

rozlišením HD ready, 1 366 x 768 bodů, má dvoujádrový procesor Intel Celeron N2810 na frekvenci 

2 GHz. Doplňují ho 2 GB paměti RAM, grafika Intel HD Graphics, pevný disk 500 GB a  Windows 8. 

Zajímavostí je možnost přihlašovat se do Windows bez hesla, prostřednictvím systému pro rozpo-

znání vašeho obličeje a možnost překlopení displeje. 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, USB 3.0, USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth 4.0

• Napájení: akumulátor Li-Ion, až čtyři hodiny

• Rozměry (švh): 273 x 21 x 189 mm

• Hmotnost: 1,2 kg

 

S operačním systémem Android 4.1, dvoujádrovým gigahertzovým procesorem a displejem s úhlo-

příčkou 7" (17,8 cm) přichází velice levný tablet určený zejména pro nenáročné začátečníky. Displej 

je více dotykový s rozlišením 1 024 x 600 bodů, operační paměť RAM má 512 MB a je doprovázena 

8 GB pro data. Ty můžete ještě rozšířit o dalších 32 GB prostřednictvím mechaniky paměťové karty 

microSD. Předností je bezesporu dlouhá výdrž bez síťové zásuvky, plných osm hodin.

• Vstupy a výstupy (výběr): microUSB, sluchátka, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, až osm hodin

• Rozměry (švh): 121 x 199 x 11 mm

• Hmotnost: 340 g

Notebooky na doma i na cesty, tablety pro zábavu i na práci
Ani ne na dvě tisícovky přijde příjemně malý tablet, který však není parametrově nijak špatný. Za 
levno však pořídíte i solidní notebook, a to dokonce už i s dotykovým displejem, který váží přitom 
jen něco přes kilogram!

Dotykový tablet Samsung Galaxy Tab 3 
cena: 5.990 Kč

S odolným sklem Gorilla Glass a akumulátorem s velmi vysokou kapacitou přichází tablet s klasic-

kou úhlopříčkou 10,1", tj. 25,7 cm, s rozlišením 1 280 x 800 bodů. Zvuk byl vylepšen pomocí Dolby 

Surround, vyspělejší je i Wi-Fi, které pracuje s kanály na  frekvencích 2,4 a 5 GHz a dvojnásob-

nou rychlostí přenosu dat (až 143 Mb/s). Tablet pohání dvoujádrový procesor s frekvencí 1,6 GHz 

a k dispozici je 1 GB RAM a 16 GB flash paměti. Ty se dají – přes mechaniku karty microSD – rozšířit 

o až 64 GB. 

• Vstupy a výstupy (výběr): microUSB, sluchátka, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Po, 6 800 mAh

• Rozměry (švh): 176 x 243 x 8 mm

• Hmotnost: 510 g 

Hvězda domácnosti
Notebook Asus F551cA-SX070H 
cena: 8.899 Kč

S klasickým, tedy nedotykovým displejem a samostatnou numerickou klávesnicí přichází nijak těž-

ký notebook s dvoujádrovým procesorem Intel Celeron 1007U, 1,5 GHz a displejem s úhlopříčkou 

39,6 cm (15,6"), rozlišením 1 366 x 768 bodů a měsíční zárukou na „nulový výskyt vadných bodů“. 

Dostanete také integrovanou grafickou kartu Intel HD Graphics, 4 GB paměti RAM, mechaniku 

DVD-RW (DL) s podporou DVD-RAM, a 500GB pevný disk. V ceně je operační systém Windows 8.

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA (monitor), USB 3.0, USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth 4.0

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 2 600 mAh, až čtyři hodiny

• Rozměry (švh): 380 x 31 x 251 mm

• Hmotnost: 2,4 kg



45inspirace euronics • 2/2014 foto: Gallet

Pokud zeleninu osmažíme, nasákne tukem 

a to určitě nebude nejzdravější. Naproti tomu, 

když i tučné maso připravíme v páře, bude jistě 

zdravější, než kdybychom ho opékali nad dře-

věným uhlím nebo smažili na tuku. Za nejzdra-

vější způsoby vaření se dnes považují vaření 

v páře, dušení a vaření ve vodě. Je ale možné 

udělat zdravější například fritování nebo grilo-

vání? Kupodivu ano!

Vaření v páře
Někteří lidé mají pocit, že jídlo uvařené v páře 

nemůže být chutné. Často proto, že je neo-

chutnali, nebo je neumějí správně připravit. 

Důležité je uvědomit si, že pára se na potra-

vinách sráží a odplavuje koření, proto je lepší 

kořenit trochu více a  po  uvaření jídla dosolit. 

Potraviny samotné si zachovávají přirozeněj-

ší chuť oproti vaření ve vodě, která odplavuje 

minerály, a navíc díky vyšší teplotě vaření zni-

čí i velkou část vitamínů. Pára naopak velkou 

část vitamínů zachová díky šetrnějším teplo-

tám (pod 100 °C), stejně jako minerály rozpust-

né ve vodě, antioxidanty a esenciální mastné 

kyseliny. Potraviny se nerozvaří, nepřipálí a ne-

musíte mít strach ani z  přenosu pachů mezi 

nimi. Vše je připraveno zdravě a bez tuku.

Oblíbil jsem si zejména vaření zeleniny 

v páře, ale připravit tak můžeme i maso, kte-

ré vychází překvapivě šťavnaté. Rýže je v páře 

naprosto perfektní, stejně jako ryby a  plody 

moře.

 

Parní hrnec
Technicky jde o  jednoduché zařízení sestá-

vající z  několika varných nádob, zásobníku 

na  vodu a  výrobníku páry. Protože se pára 

vyvíjí při 100 °C, postačí nastavit čas přípravy 

mechanickým nebo elektronickým časova-

čem. Na  výkonu záleží, jak rychle začne pří-

stroj vyvíjet páru a jaké množství jí bude scho-

pen dodávat. Výkonnější přístroje vaří rychleji 

a nejsou tedy většími žrouty energie. Při výběru 

parního hrnce také zvažte, zda vám bude sta-

čit kapacita nádobky na vodu, zda je možné ji 

dolít za provozu a jak skladný hrnec je. Zpra-

vidla lze jeho nádoby zasunout do sebe, aby 

zabíraly menší prostor pro skladování. Některé 

přístroje jsou vybaveny funkcí pro udržování 

teploty po ukončení vaření, jiné zase speciální 

nádobkou pro koření, přes něž pára prochá-

zí a  roznáší jeho vůni k potravinám. Často je 

příslušenstvím miska na vaření rýže a polévek, 

ale pokud ji nemáte, lze ji jednoduše nahradit 

jakoukoli jinou miskou.

Při používání parního hrnce vkládejte potra-

viny s delším časem vaření dolů a s kratším na-

horu. Ve spodní nádobě probíhá vaření rychleji 

a  v  horní pomaleji, takže můžete s  výhodou 

vařit jedním časem i potraviny, jejichž čas pří-

pravy je různý.

Parní trouby
Jsou dražší, ale efektivnější variantou pro parní 

vaření. I zde ze zásobníku do výrobníku páry 

putuje voda, kterou se ohřívají potraviny. Roz-

dílem je jeden velký varný prostor, zpravidla ve-

stavné provedení a možnost nastavení teploty 

parního vaření od 30 °C i  různých kombinací 

a  střídání s horkovzduchem. V případě kom-

binovaných parních trub připravujeme pokrmy 

podobně jako v profesionálním konvektomatu 

a tomu odpovídá i jejich chuť, minimální úbytek 

hmotnosti a zachování důležitých živin. Kromě 

toho můžete parní troubu využít při zavařování, 

kynutí těsta, sterilizaci nádobí nebo i odšťav-

ňování.

Pomalu a bez práce
Princip pomalého vaření spočívá v  teplotách 

těsně pod nebo nad bodem varu, při kterých 

se zachovávají ve  velkém množství vitamíny 

a minerální látky. Při vaření lze zcela vynechat 

tuk. Je vynikající zejména pro přípravy pokr-

mů z jednoho hrnce, jako jsou guláše, perkel-

ty nebo nakládaná masa. Potraviny se díky 

nízkým a  rovnoměrně rozloženým teplotám 

nemohou připálit, a tak je ideálním postupem 

použití jen nakrájet, vložit, zamíchat a zapnout. 

Zvykl jsem si večer do  hrnce vložit suroviny 

a zapnout jej na nižší teplotu (90 °C) a v klidu 

spát až do probuzení nádhernou vůní jídla.

Pomalý hrnec tak vlastně šetří čas, který 

byste věnovali hlídání pokrmů a jejich mícháni. 

To není u pomalého hrnce třeba. Přitom je kaž-

dé maso z pomalého hrnce měkké a šťavnaté.

DOmácí SPOTřEBIčE • ZDRAVÉ VAŘENÍ

Zdravé vaření může mít řadu podob. Vaření s minimem tuku nesporně omezí obezitu, zele-
nina je zase přínosem pro svůj obsah vlákniny, minerálů a vitamínů, které je dobré co nejvíce 
zachovat. Zdravě se dá ale připravit i maso. Osobně jsem přesvědčen, že je důležitější způsob 
přípravy než surovina samotná.

Zdravé a zdravější
moderní vaření

parní hrnec Gallet cuV 968 se třemi nádobami poskytuje 
deset litrů napařovacího prostoru. to je dostatečné pro 
uvaření hlavního jídla i s přílohou pro celou čtyřčlennou 

rodinu. Časovač lze nastavit až do 60 minut, což využijete při 
přípravě velkého množství jídla najednou. Výhodou je funkce 
keep warm, která udrží jídlo teplé, i když budete jíst později, 

a příjemná cena, která nepřekročí osm stovek.

autor: Miloš Chadt, foto: ThinstockInSpIrace euronIcS • 2/201444
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vání napomáhá lepšímu odvodu tuku, zatímco 

na hladké desce připravíte kromě masa (které 

se takovém případě i trochu smaží na vlastním 

tuku) a  zeleniny také například vejce, slani-

nu nebo placky z  těsta. Je důležité používat 

speciální náčiní na  citlivé povrchy, které je 

nepoškrábe. Deskové drily jsou často napůl 

žebrované a napůl hladké, takže můžete vyu-

žít výhody obou a připravovat naráz grilovaná 

masa i přílohy.

Kontaktní grily
Grily se dvěma deskami, mezi něž se potravina 

uzavírá, jsou označovány jako kontaktní grily. 

Jejich výhodou je rychlejší příprava díky zdro-

ji tepla z obou stran, což současně znamená 

menší únik šťáv, protože se potravina rychle 

zatáhne. Řada těchto přístrojů v  sobě skrý-

vá i  deskový gril, protože umožňuje grilování 

na  obou otevřených deskách. Pak může být 

užitečné i nastavení teplot pro každou desku 

zvlášť, což některé přístroje nabízejí. Z  ener-

getického hlediska je kontaktní gril nejúspor-

nější, protože díky uzavření pokrmu mezi dvě 

grilovací desky omezuje i  ztráty tepla a  tedy 

energie.

Grilování na kameni
Tak zřejmě připravovali maso naši předkové. 

Prostě jej položili na rozpálený kámen. Příprava 

je v podstatě shodná jako příprava na desko-

vém grilu s hladkou plochou. Rozdílem je jen 

tepelná setrvačnost kamenu, kterému delší 

dobu trvá, než se nahřeje, zato ale poskytuje 

rovnoměrné rozložení teplot a  stabilní teplotu 

přípravy jídla.

Raclette grily
Malé deskové grily s  nepřilnavým povrchem 

nebo častěji s  kamennou deskou jsou dopl-

něny několika malinkatými pánvičkami, ve kte-

rých si můžete rozpouštět sýr pro přípravu 

rackletu – švýcarského sýrového pokrmu, 

který kombinuje grilované maso s  takto roz-

puštěným sýrem. Pokrm lze různě doplňovat 

a kombinovat, takže jeho příprava může sloužit 

i pro zábavu s přáteli.

Za hranolky zdravější
Pokud si právě ťukáte na  čelo a  říkáte, jak 

může být zdravé něco, co se připravuje v lázni 

oleje, tak nevíte o fritování horkým vzduchem 

v moderních fritézách. Využívají k tomu jeden 

ze dvou jednoduchých principů. Prvním je fri-

tování v částečně propustném koši, přes kte-

rý je hnán horký vzduch, a to zcela bez oleje, 

nebo můžeme některé potraviny olejem potřít, 

takže fritujeme s  minimem oleje. Aby se po-

traviny neslepily k sobě, je třeba je minimálně 

jednou za přípravu protřepat. Výhodou je zde 

možnost připravovat větší kusy potravin, jako 

například řízky.

Druhý typ také využívá rychlého proudění 

horkého vzduchu, avšak v  nepropustné na-

kloněné nádobě, která je vybavena míchací 

lopatkou. Do nádoby vložíme kromě potravin 

i malé množství oleje, o který se potravina otírá 

při míchání pomocí lopatky. To také zajišťuje, 

že potraviny jsou fritovány rovnoměrně. Není 

tedy třeba do  fritování jakkoli zasahovat. Ne-

výhodou je možnost fritování jen malých kusů 

potravin, které může lopatka otočit. Výhodou 

je rozšíření možností o přípravy kousků potra-

vin v omáčce, tedy například číny.

Do zdravého těla zdravou vodu
Téměř při každém vaření potřebujeme vodu. 

Nejenže z ní připravujeme teplé i studené ná-

poje, ale také polévky, vaříme v  ní například 

brambory či rýži a podléváme jí potraviny při 

dušení. Zamýšleli jste se nad tím, zda ve vodě 

nejsou chemické látky, které mohou být škod-

livé? Jsou pro ně stanoveny limity, ale zcela 

odstraněny nejsou. Navíc dnes, kdy je zisk 

přednější i před životem a zdravím je správné 

pochybovat a  čistit vodu pro požívání doda-

tečně. K tomu můžeme využít montované filtry 

nebo levnější filtrační konvice. Zadržují všech-

ny závadné látky, jako je chlor, herbicidy, pes-

ticidy, ale také hliník, měď  či olovo, a omezují 

také uhličitan vápenatý, který je příčinou vzni-

ku vodního kamene, takže ochrání i přístroje, 

ve kterých se voda vaří. Není to přeci jen ro-

zumnější řešení než tahat z  obchodů balené 

vody v PET obalech, která často putuje dlouho 

kamiony a  poté stojí v  teple na  prodejnách? 

Navíc ušetříme životní prostředí od zátěže PET 

odpadků a ušetříme cenné suroviny.

Kontrola je důležitá
Jak moc se nám podařilo snížit objem tuků 

v  našich pokrmech, bychom měli poznat 

úbytkem hmotnosti, která by se měla projevit 

za nějakou dobu po začátku zdravějšího vaře-

ní bez tuku. Rychlý efekt to mít nebude, není 

ani nutný. Důležitější je zlepšení životosprávy 

s  dlouhodobějším efektem. K  tomu můžeme 

využít váhy, které umějí zjišťovat i obsah vody 

a tuku v našem těle a poskytnou lepší přehled 

o tom, jak se zdravější stravování na nás cel-

kově projevuje.

Pomalý hrnec
Dobrý pomalý hrnec bývá vybaven keramickou 

nádobou, která působí jako tepelný setrvačník 

a rovnoměrně rozvádí teplo do celé plochy hrn-

ce. Akumuluje energii při jejím přebytku a dodá-

vá ji při poklesu teploty zdroje. Vaření tak probí-

há při teplotách s minimálními výkyvy. Zpravidla 

dvě teploty navíc řídí elektronika, což umožňuje 

i další funkce, jako je dohřívání po ukončení pří-

pravy (keep warm) nebo jednoduché ovládání 

a zobrazení aktuálních hodnot na displeji.

Nemusíte se obávat, že při dlouhém vaření 

spotřebuje hodně energie. Jeho příkon je jen 

pár set wattů a  díky nízkým teplotám, které 

udržuje, má i nižší tepelné ztráty, takže energii 

spíše ušetří.

Grilování
Grilovat se dá různě. Nejrozšířenější je grilová-

ní na dřevěném uhlí, které je oblíbené, voňavé 

a romantické. Když se griluje správně, tedy jen 

nad žhavými uhlíky, lze do  jisté míry omezit 

zdravotní rizika vznikající odkapáváním tuku 

do  topeniště nebo připálením masa. V  tako-

vých případech vznikají heterocyklické aminy 

(HA) a polycyklické aromatické hydrokarbony 

(PAH), které řadíme mezi karcinogeny. Ješ-

tě horší situace je, pokud grilování probíhá 

nesprávně, tedy nad ještě nespáleným uhlím 

(i po přiložení), nebo při grilování pomocí jiných 

topiv, než je dřevěné uhlí.

Řešením těchto většiny těchto problémů je 

grilování pomocí elektrických grilů. Pochopi-

telně, když zde maso připálíte, mohou škodlivé 

látky vzniknout také. U všech grilů je velmi dů-

ležité udržovat čistotu, protože jakékoli zbytky 

se rychle připálí a pak vznikají nežádoucí látky.

Elektrické grilování na roštu
Méně výhodné z  tohoto hlediska jsou grily 

s  otevřeným topným tělesem, kdy se griluje 

na roštu nad ním. Zde může docházet – i když 

v  omezené míře – ke  skapávání tuku a  šťáv 

z grilované potraviny na  topné těleso, kde se 

pálí za vzniku karcinogenních látek. To je jeden 

z důvodů, proč se tento typ grilů již téměř ne-

prodává. Připalování tuků, které nedopadnou 

přímo na těleso, lze zabránit napuštěním vody 

do odkapávací nádoby pod topným tělesem, 

kterou je většina těchto grilů vybavena.

Deskové grily
Ploché deskové grily připravují pokrmy podob-

ně jako grily na uhlí, ale bez rizika připalování 

tuků, zato s  přímým kontaktem s  potravinou 

z  jedné strany. Teplota desek je většinou 

nastavitelná a  dosahuje zpravidla nejvýše 

160 °C, což je teplota, při které se maso griluje 

bez vzniku nežádoucích látek. Desky s povr-

chem z nepřilnavých materiálů jsou navrhová-

ny s mírným spádem, aby přebytečný tuk mohl 

odtékat do odkapových misek a nedocházelo 

ke smažení pokrmů na tomto tuku. Jsou i va-

rianty se žlábkem kolem varné plochy, který 

vede roztavený odkapávající tuk směrem 

k výpustným otvorům umístěným tak, aby tuk 

skončil v záchytné nádobě. 

Pokud budete vybírat mezi rovnými a žeb-

rovanými deskami, mějte na paměti, že žebro-
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třeba perfektní gulášek můžete připravit v hrnci pro zdravou přípravu jídla eta Slowpot, a to až pět litrů díky 5,5litrové nádobě, 
což postačí i pro velkou hostinu. Jeho příkon 275 W je nízký, ale přitom zaručuje dostatečné teplo pro dokonalou přípravu pokrmů. 

Skvělou technickou vychytávkou je teplotní sonda, která umožní přesně připravit i velký blok masa tak, abyste měli jistotu 
dokonalého uvaření a nemuseli odhadovat čas zapnutí přístroje. po dosažení nastavené teploty v místě, kam zapíchnete sondu, se 

přístroj přepne do režimu udržování teploty. příjemná je i prodlužka záruky na topné těleso na tři roky.

Zajímavou kombinaci dvou typů grilování poskytuje gril eta Vital vybavený grilovacím kamenem a grilovací mřížkou s odkapovou 
nádobou. umožňuje tak grilovat na kameni nebo na roštu s možností napuštění vody do odkapové misky. aby při grilování na 

roštu nedocházelo k připalování odkapávajícího tuku a šťáv, je rošt vyroben z důmyslně tvarovaného plechu, který je nad topným 
tělesem uzavřený a odkap otvorem tedy stéká jen do misky s vodou. podobně i keramická deska je vybavena kanálkem kolem své 

plochy a v rohu opět najdete otvor, který navede skapávající tuk do misky. 

Kontaktní gril hyundai Gr 410 má masivní horní příklopnou 
topnou desku, která dokáže vyvinout přítlak ve správných 

mezích na připravovanou pochutinu, možnost rozevřít desky 
proti sobě, ovládací páka zajistí, abyste se nespálili, a dokáže 
horní desku držet – třeba při zapékání – nad potravinou. Jako 
nevýhoda se může jevit skapávací žlábek, který vede dopředu 

vpravo a je tedy nutné pod jeho výpust vždy nainstalovat misku 
pro zachycování stékajících mastnot. to však výrobce ošetřil 
a jednu takovou misku s hubičkou dodává jako příslušenství. 

Výtečný je časovač a dvě diody informující o připojení a 
zapnutém vytápění desek i „hrabičky“, které výrobce dodává pro 

čištění pracovní plochy grilu za provozu. u tohoto grilu oceníte 
možnost vyjmutí obou desek, které lze snadno omývat i v myčce.

Grilovací deskou s polovinou hladkého a polovinou žebrovaného nepřilnavého povrchu je vybaven i raclette gril hyundai Gr 938. pro 
rozpouštění a zapékání sýra i dalších pochoutek je připraveno 8 pánviček, které využívají teplo topného tělesa pod grilovací deskou. 

Jistě potěší i možnost mýt grilovací desku v myčce nádobí.

InSpIrace euronIcS • 2/201446
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DOmácí SPOTřEBIčE • ZDRAVÉ VAŘENÍ

foto: ETA, Gallet, Hyundaiautor: Bohumil Herwig, foto: ETA, Philips, Tefal

Dnes pro vás máme něco málo ze zdravé výživy. Ale protože se říká, co je moc zdravé, nebývá 
chutné, našli jsme i takové výrobky, které vám tradiční pokrmy uvaří chutněji a zdravěji. Třeba 
fritované hranolky připravované prakticky bez oleje, takže ve výsledku mají méně než 3 % tuku.

Fritéza Tefal ActiFry AH900037
cena: 5.499 Kč

Parní hrnec ETA Steampot 134
cena: 1.499 Kč

Raclette gril Hyundai GR 114 
cena: 999 Kč

Osobní váha Gallet PEP 257
cena: 799 Kč

Pečicí pánev ETA 2160 
cena: 1.599 Kč

multifunkční hrnec Philips HD3037 multicooker
cena: 3.499 Kč

Fritování prakticky bez oleje můžete zažít s touto speciální fritézou s příkonem 1 400 W a absencí 

jakýchkoli pachů. Kupříkladu na kilogram na hranolky nakrájených brambor vám stačí pouze lžíce 

oleje (14 ml), některé pokrmy se však dělají zcela bez něj (kuřecí stehna) a u jiných se zase kombi-

nuje olej s vodou. Vnitřní nádoba má nepřilnavý povrch a můžete ji – stejně jako víko, lopatku a lžíci 

– mýt v myčce.

• Provedení: stříbrná, bílá

• Rozměry (švh): 350 x 230 x 430 mm

• Hmotnost: 4,5 kg

Skládá se ze tří průhledných nádob, kde například v jedné s objemem 1,5 l můžete vařit rýži, v jiné 

ve speciální prohlubni ve dně zase například vajíčka. Nádoby se dají mýt v myčce a příprava jídel je 

nejen zdravá, ale také bez zápachu, a to i když najednou připravujete více potravin. Hrnec má příkon 

1 000 wattů a 75minutový časový spínač. Voda se doplňuje zvnějšku, na topné těleso je poskytována 

záruka 3 roky.

• Objem: celkově 12,3 l

• Provedení: průhledný plast, nerez

• Rozměry (švh): 350 x 415 x 270 mm

• Hmotnost: 2,6 kg

Stylová elektronická váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty a hmotnosti kostí. Má 

paměť k uložení dat pro čtyři osoby a s přesností 100 g váží do 180 kg. Zajímavostí je použitá tech-

nologie měření ITO (Indium Tin Oxide). Jde o nejmodernější technologii měření umožňující pronikání 

elektrických impulsů bez použití kovových elektrod. Nášlapná plocha je tvořena 6mm bezpečnost-

ním sklem (vypnutí váhy je automatické) a provoz zajišťují čtyři tužkové baterie (AAA). Zakoupit mů-

žete i verzi s větším displejem. 

• Provedení: černé sklo

• Rozměry (švh): 325 x 25 x 335 mm

• Hmotnost: 1,7 kg

Víceúčelová elektrická pečicí pánev s příkonem 1 800 W a s nepřilnavým povrchem, ve které se 

obejdete zcela bez použití tuku. Hodí se na pečení, smažení, dušení, zapékání i tradiční vaření. 

Obdélníková mísa má rozměry 38 x 30 cm, vysoká je 7 cm a snadno ji umyjete v myčce. Zabudován 

je odnímatelný nástrčkový termostat s plynulou regulací teploty do maximálních 200 °C a vše se 

zakrývá skleněným víkem s nerezovou obrubou. Výrobce na topné těleso poskytuje tříletou záruku.

• Objem: 5,5 l

• Provedení: černá, sklo

• Rozměry (švh): 460 x 220 x 385 mm

• Hmotnost: 4,1 kg

Hrnec s inteligentním ovládáním teploty nabízí chytré a hlavně automatické vaření s dvanácti progra-

my. Navíc i funkci udržování teploty pokrmu po dobu 24 hodin, přičemž vnitřní hrnec s nepřilnavým 

povrchem a dvoumilimetrovou tloušťkou stěny můžete dát i do myčky. Multicooker umí vařit v páře 

a mj. také funguje jako tzv. pomalý hrnec. Příkon je 980 wattů, přívodní šňůra je dlouhá 1,2 m.

• Objem: 5/10 l

• Provedení: stříbrná, nerez

• Rozměry (švh): 354 x 257 x 280 mm

• Hmotnost: 4,6 kg

Vařte zdravěji, chutněji a pohodlněji

Gril s příkonem 1 200 W určený pro grilování a pečení na dvou plochách (plechové, pokryté nepři-

lnavým povrchem, a kamenné desce) doplňuje raclette, kde si v osmi pánvičkách s tepelně izolo-

vanou rukojetí připravíte výborný sýr. Ovládání výkonu obstarává plynule regulovatelný termostat. 

Vše je rozebíratelné a dobře se tak udržuje.

• Grilovací plocha: žebrovaná, kamen

• Provedení: černá

• Rozměry (švh): 470 x 130 x 310 mm

• Hmotnost: 4,7 kg
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Zavařovací hrnec Hyundai PC 200 SS umí udr-

žet nastavenou teplotu, vypne se po nastave-

ném čase a upozorní na dosažení nastavené 

teploty. Vyzkoušíme, zda dostojí tomu, co sli-

buje, a zkusíme se dovědět víc… 

Objem vody 27 litrů znamená poměrně 

velikou nerezovou nádobu, která je vybave-

na vypouštěcím ventilem a  plastovým víkem. 

Rošt pro pokládání zavařovacích sklenic tvoří 

zbytek příslušenství spolu se zátkou ventilu. Ta 

se montuje zevnitř hrnce a  slouží jako ochra-

na ventilu v případě, kdy hrnec využíváme pro 

vaření polévek, gulášů nebo podobných jídel, 

které nelze vypouštět ventilem. Hrnec má tedy 

široké využití, i když vaření 27 litrů guláše nebo 

polévky si dovedu představit jen při opravdu ve-

liké rodinné oslavě! Ale pro vaření nebo udržení 

teplého čaje nebo svařáku? Proč ne!

Ovládání
Jednoduchý panel s knoflíky pro nasta-

vení teplot 50 °C až 100 °C vyznačených 

na stupnici a ryskami min pro dohřívání 

a  max, kterou nevyužijeme, protože 

pro tvorbu páry stačí 100 °C. Časovač 

do 120 minut bude dostatečný při zava-

řování, ale pro přípravu množství guláše v tomto 

přístroji bychom využili polohu ON Continue, při 

níž je hrnec zapnut trvale. Užitečnou pomůcku 

představuje přepínač zvukové signalizace do-

sažení nastavené teploty, který upozorní, že je 

třeba nastavit časovač pro dobu zavařování. Ta 

se počítá od dosažení předepsané teploty podle 

druhu ovoce.

Zkušenosti
Vzhledem k  tomu, že minimální hladina vody 

je 3,5 litru, dosahuje při ní nastavené teploty 

poměrně rychle.

S  minimální náplní vody také zavařujeme 

v  páře, což je energeticky výhodnější než 

ohřev plného hrnce vody. Pro dosažení maxi-

mální teploty ve varném prostoru téměř 100 °C 

postačí 14 minut. Při vaření v páře je nutné hlí-

dat hladinu vody, aby nedošlo k jejímu vyvaře-

ní. Zajímavým ukazatelem je také čas dosažení 

stejné teploty při různých hladinách vody.

Ocenil jsem vypínač pro funkci upozornění 

na dosažení teploty, protože ta vydává oprav-

du pronikavý zvuk, což je ale dobře. Od  té 

doby se totiž měří čas zavařování a  je nutné 

nastavit časový spínač. 

Hodnocení
Zavařovací hrnec Hyundai PC 200 SS usnadní 

velké zavařování. Rozhodně se vyplatí, pokud 

máte zahradu a hodně zavařujete. Hodí se ale 

i pro pořádání velkých oslav nebo dětských tá-

borů. Pak poslouží pro přípravu 27 litrů čaje, kte-

rý se může z hrnce nalévat ventilem, nebo pro 

přípravu guláše – pak je ale nutné využít zátku. 

Přesné nastavení termostatu využijete i pro po-

malé vaření či udržování teploty nápojů. Dodává 

se i v bílém smaltovaném provedení.

TEST • DOmácí SPOTřEBIčE

autor: Miloš Chadt, foto: ETA

Parní hrnec Eta Calderon je složen ze tří ná-

dob, víka, misky na rýži, odkapávací nádoby, 

nádoby na vodu s víkem. Díly do sebe lehce 

zapadají, jen víko nádoby na vodu je nasazeno 

těsněji. Nádoba na vodu s vodoznakem pojme 

dva litry, což by mělo stačit na 60 minut provo-

zu. Jediným ovládacím prvkem je mechanický 

časovač s dobou vaření do 30 minut.

Zkušenosti
Napuštění vody je možné i  přes víko nádo-

by, ve kterém je otvor se záklopkou. Ta se při 

kontaktu s vodou otevře. Při vaření vajec mne 

překvapilo, že jen horní nádoba má pět důlků 

pro umístění vajec. Do nádob jich lze nasklá-

dat víc, ale nebudou stát, takže mohou mít 

žloutek na  straně. 

Uvařena na  hni-

ličku jsou za  šest 

minut, což je o tře-

tinu kratší doba než 

u běžných přístrojů.

Příprava celého 

oběda najednou 

je lákavá, a  pro-

to jsem vyzkoušel 

uvařit oběd pro 

tři lidi, což hrnec 

zvládne s rezervou. 

Zvolil jsem kom-

binaci vepřového 

masa, květáku 

a  brambor. Důleži-

té je dát potravinu, 

která se připravuje 

nejdéle, dolů a nejrychleji připravenou naho-

ru. Dole probíhá příprava rychleji, takže se 

potřebný čas srovná. Vše jsem připravoval 30 

minut a výsledek byl velmi dobrý. Brambory 

malinko měkčí, květák a maso perfektní. Jen 

je třeba více kořenit a solit, protože voda, kte-

rá se sráží na potravinách, část soli odplaví, 

případně lze pokrm po uvaření ještě dosolit. 

Výsledky zajímavějších z mých pokusů najde-

te v tabulce.

Hodnocení
Díky vysokému příkonu přístroj vyvíjí velké 

množství páry, a proto funguje rychleji opro-

ti většině dalších přístrojů. Velká nádoba 

na  vodu umožňuje provoz bez dolévání i  při 

dlouhých časech vaření. Jako zbytečně ne-

dotažený detail vidím jen pět míst pro vaření 

vajec. Využití mechanického časovače zna-

mená jednoduché, ale ne zcela přesné nasta-

vení času.

DOmácí SPOTřEBIčE • TEST

Pokud máte pocit, že jméno calderon jste už slyšeli a nebyl to parní hrnec ETA, pamatujete 
si možná jméno španělského básníka Pedra calderona de la Barca. Zde však jde ale o jeden 
z nevýkonnějších parních hrnců na trhu s naprosto unikátním vyvíječem páry, který neohřívá 
všechnu vodu, ale jen její část. Tím odpaří více páry za stejný čas, než kdyby ohříval vodu 
všechnu. Proto jsou potraviny dříve uvařené!

Výkon je výhodou
parní hrnec ETA Calderon 1134 90000

cena: 2.499 Kč

náplň vody: 2 l

max. nastavitelný 
čas:

30 min

příkon udávaný / 
měřený:

1 500–1 800 W/1 660 W

celkový objem 
nádob:

9 l

rozměry (švh);  
hmotnost (celková):

210 x 245 x 300 mm; 
3,5 kg

Eta calderon 1134 90000

Při vaření v parním hrnci je třeba více solit, protože pára sůl i koření více odplavuje.

Potraviny Množství Nádoba Čas Spotřeba Komentář k výsledku

vejce na hniličku 2 ks horní nádoba 7 min 0,168 kWh
o trochu víc než na hniličku 
stačilo by 6 minut

vejce na hniličku 4 ks horní nádoba 6 minut 0,132 kWh perfektně na hniličku

rýže
1 hrnek + 1,5 hrnku 
vody

spodní + miska 35 min 0,911 kWh
dobře uvařená, trochu měkčí, 
30 minut by stačilo

brambory + vepřové 
maso + květák

0,5 kg + 0,4 kg + 0,5 kg
spodní + střední 
+ horní nádoba

nastaveno 30 minut trvání 
32 minut

0,768 kWh
vše perfektně uvařené, brambo-
ry trochu měkčí

brambory + ryba + 
brokolice

0,8 kg + 0,4 kg + 0,3 kg
spodní + střední 
+ horní nádoba

nastaveno 30 minut trvání 0,761 kWh
vše perfektně uvařené, tento-
krát trochu víc uvařený květák

zavařovací hrnec Hyundai PC 200 SS

Zásoby na zimu

cena: 2.299 Kč

objem nádoby/jedno-
litrových sklenic:

27 litrů/14 ks

příkon udávaný/
měřený:

2 000 W/1 970 W

nastavení času / 
teplot

0–120 min + trvale/ 
50–100°C

vybavení: vypouštěcí ventil,  
rošt, zátka

rozměry (švh); 
hmotnost:

410 x 460 x 410 cm; 
4,51 kg

Hyundai Pc 200 SS

Zavařovací hrnec uvítají majitelé zahrad, ale hodí se také k vaření i pro velké oslavy.

pohled zespodu přístroje odhalí schránku pro navinutí přívodní 
šňůry a „zapíchnutí“ síťové vidlice.

Začíná čas sklízení ovoce, které často konzervujeme, 
zmrazujeme, sušíme a zavařujeme, abychom měli přichys-
tané vitamíny na zimu. Přitom právě zavařování má v na-
šich domácnostech dlouholetou tradici. Obsah sklenice 
je důležité zahřát, čímž se sterilizuje a zvětší svůj objem. 
Tím se z prostoru pod víčkem vytlačí vzduch. Po zchlad-
nutí sklenice vytvoří podtlak, který drží víčko a zabraňuje 
zkažení obsahu. Při chladnutí zavařeniny ponořujeme 
na nějaký čas do horké vody nebo ponecháme v páře.
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Perfektně vyztužená krabice skrývá obě části 

mixéru, nabíjecí stojan, zdroj a  mixovací ná-

dobu sloužící i  jako odměrka. Mixovací nůž 

se dvěma dlouhými a dvěma krátkými břity je 

broušený a mohl by zvládnout i zmrzlé potravi-

ny, což ale výrobce jasně zakazuje, protože by 

se nůž brzy otupil. 

Nabíjecí stojan umožňuje odložení moto-

rové části i mixovacího nástavce vedle sebe, 

takže zabírá na výšku jen 25,5 cm a může se 

vejít i  do  30 cm vysoké (vytahuje se nahoru) 

police. Ke stojanu patří nabíjecí adaptér, takže 

do stojanu jde již bezpečné nízké napětí. Dvě 

ovládací tlačítka nespouštějí dvě rychlosti, ale 

horní z nich slouží jako bezpečnostní pojistka. 

Pro spuštění je třeba stlačit nejprve horní a po-

tom spodní tlačítko. Pod tlačítky se při spuště-

ní nebo nabíjení rozsvítí indikátor 

nabití, který tvoří tři modré LED 

diody. 

 

Zkušenosti
První nabíjení trvalo krátce, pro-

tože akumulátor byl po  vybalení 

téměř nabitý. Jako první jsem 

vyzkoušel, zda přístroj vydrží fun-

govat bez nabití 15 minut, které 

slibuje výrobce. Protože ale sou-

časně stanovuje v návodu maxi-

mální dobu použití jednu minutu, 

mixoval jsem v  nádobě s  litrem 

vody vždy přesně minutu a poté 

nechal přístroj vychladnout (ne že 

by byl horký, ale tak žádal návod). 

Takto jsem mixoval 24x 1 minutu. 

Pokud bych mixoval tužší těsto, 

doba provozu by se zřejmě mírně 

zkrátila.

I když jsou otáčky mixéru zna-

telně nižší než u síťových přístro-

jů, což je pochopitelné, mixuje velmi dobře. 

Jahodový koktejl jsem s ním vytvořil za chvil-

ku a  byl perfektní. Chtěl jsem však vědět, 

zda zvládne i  tužší potraviny, jako jsou syro-

vé brambory, takže jsem s ním připravil těsto 

na  několik bramboráků (asi 0,5 l). Přitom je 

dobré nemixovat brambory nasucho, ale začít 

mixovat několik kousků s mlékem a postupně 

je přidávat (to platí u  tyčových mixéru vždy, 

když zpracováváme tužší potraviny). Hospo-

dyňky se možná teď diví, cože mne to napad-

lo, ale těsto na bramborák lze vyrobit tyčovým 

mixérem, i když jde spíše o zátěžový test a ur-

čitě k tomu máte doma vhodnější přístroj.

Hodnocení 
Kladně hodnotím, že přístroj předčí udávané 

technické parametry. Je rychlejší při nabíje-

ní a vydrží déle pracovat. Pracuje o poznání 

pomaleji než podobné výrobky, což se dá 

vysvětlit akumulátorovým provozem, přesto 

zvládá rozmixovat i syrový brambor. Koktejly 

i řídká těsta zvládá dobře a stejně tak si pora-

dí s rozmixováním jablek na kašičku. Škoda, 

že jeho výbava je naprosto minimální. Snad 

nějaký další model nabídne širší příslušenství. 

Nezávislost na síťové šňůře používání hodně 

zpříjemňuje.

TEST • DOmácí SPOTřEBIčE

Kromě přístroje byl v krabici druhý, hladký nůž 

ve  speciálním ochranném držáku a  návody. 

Kráječ je masivní, opatřený podstavcem s vy-

sunutelnou podložkou pro nakrájené potraviny. 

Nad ní ční do prostoru základní deska, do níž 

je zasunut pohyblivý krájecí stůl a  vodicí des-

ka určující sílu řezu. Otočný ovladač umožňuje 

nastavení v rozmezí od 0 do 15 mm. V krajní po-

loze navíc odblokuje krájecí stůl i vodicí desku 

pro jejich vyjmutí (jde to trochu ztuha). Základní 

deska je vysoko, takže na  podložku můžeme 

postavit i mísu pro sběr plátků.

Ovládání
Čtyři tlačítka na hraně přístroje slouží k volbě re-

žimu a rychlosti nože. První na svislé straně blo-

kuje ostatní proti nechtěnému zapnutí. Tlačítko 

trvalého provozu umožňuje zapnutí stálého 

provozu nože, jehož rychlost lze snížit tlačítkem 

pro krájení sýru. To omezí otěr a ulehčí krájení. 

Prostřední tlačítko vypíná trvalý provoz nebo jím 

můžeme spustit nůž jen po dobu, po kterou jej 

(současně s blokovacím) držíme.

Zkušenosti
Obyčejný salám, jako je Vysočina, se podaří 

ukrojit už na síle 0,2 mm a měkký salám 0,5 mm, 

aniž by se kolečko 

poškodilo. Druhou 

stranu stupnice využi-

jeme spíše pro nakrá-

jení chleba nebo zele-

niny na  tlusté plátky. 

Krájení tvrdého sýru 

je často problémem 

i  pro profesionální 

stroje, které používají 

nože s  teflonovým 

povrchem. Zde hod-

ně pomáhá, když se 

sníží rychlost, takže 

sýr podobný emen-

tálu pak lze nakrájet 

i na plátky 0,5 mm. To 

vše s  vroubkovaným 

nožem.

Hladký nůž je určen pro krájení šunky. Oby-

čejnou šunku ze supermarketu dokáže nakrájet 

od 0,3 mm, ze sušené by šlo jistě ukrojit i vel-

mi tenký plátek. S hladkým nožem jsem zkusil 

nakrájet i  natvrdo uvařené vejce. Použil jsem 

nastavení na 3 mm a nůž po každém třetím ko-

lečku trochu navlhčil. Nejlepší je přitom využít 

nastavení na sýr.

Bezpečnost
Ostrý nůž představuje potenciální nebezpečí, 

proto je provoz kráječe blokován, pokud není 

správně nasazen kryt nože nebo není stisknuté 

boční tlačítko. Perfektním nápadem je ochran-

ný kryt nože, se kterým lze nůž i nasadit, tak-

že se jej přitom nemusíte vůbec dotknout. Jen 

škoda, že výrobce dodává jen jeden kryt nože, 

což neumožňuje pohodlnou manipulaci s obě-

ma noži, zejména při jejich výměně.

Hodnocení
Kráječ Bosch MAS 9501N umožňuje plátkování  

tvrdých sýrů, jemné šunky a při troše šikovnosti 

s ním nakrájíte i natvrdo uvařená vejce. Zvlněný 

nůž zvládne většinu potravin, zatímco hladký 

využijete na šunku, vejce a další jemné potravi-

ny. Snížení rychlosti pro sýry funguje nad oče-

kávání. Oceňuji i ochranu nože, jen by ji výrobce 

mohl dodávat k oběma nožům.

DOmácí SPOTřEBIčE • TEST

Pokud potřebujete rychle připravit snídani pro velkou rodinu nebo pohoštění pro návštěvu, 
je ideálním pomocníkem kráječ. Domácí kráječ se sice nemůže srovnávat s profesionálními 
nářezovými stroji v řeznictvích, ale není nad to vyrobit si plátky silné, jak potřebujeme. Kráječ 
Bosch mAS 9501N je navíc vybaven dvěma noži a speciální funkcí pro krájení sýra.

Jako dvě břitvy
kráječ Bosch MAS 9501N

cena: 4.999 Kč

příkon: 150 W

průměr nože: 225 mm

provoz: trvalý i momentový

speciální vlastnosti: dva nože, omezení 
rychlosti pro krájení sýru, 
ochrana nože, navíjení 
přívodního kabelu

rozměry (švh);  
hmotnost (celková):

420 x 310 x 340 mm; 
5 kg

Kráječ Bosch mAS 9501N

Příjemný společník, který dokáže nakrájet na tenko tvrdé sýry, šunku i měkké salámy.

tyčový mixér ETA Vassa 7055 

Zkuste Etu bez drátů
malý tyčový mixér ETA Vassa 7055 napájejí akumulá-
tory, takže se při práci zbavíte omezující síťové šňůry. 
Zajímalo mne hlavně, jak zvládá pracovat v reálném 
provozu a jeho výdrž, protože podle výrobce má praco-
vat bez nabití 15 minut. Práce s ním by měla být rychlá, 
což znamená, že s ním můžeme připravit kupu jídla. 
Také jsem si nachystal zátěžový test. 

cena: 1.599 Kč

zpracovávaný objem 
tekutiny/ovoce, 
zelenina:

500 g/200 g

čas práce na jedno 
nabití – udávaný/
měřený:

15 min/24 min

čas nabíjení – udá-
vaný/měřený:

asi 2 h/1,5 h

příkon při nabíjení/
spotřeba na jedno 
nabití:

11 W/0,016 kWh

akumulátor: Li-Ion, 7,4 V, 7 A, 1,4 Ah

příslušenství: nabíjecí stojan, mixovací 
nádoba

rozměry (na nabí-
jecím stojanu, švh); 
hmotnost:

65 x 380 x 65 cm;   
678 g

ETA Vassa 7055

Přístroj předčí udávané parametry. Je rychlejší při nabíjení a vydrží déle pracovat.

ovládací prvky – zepředu blokovací tlačítko, tlačítka trvalého 
provozu, momentového provozu a tlačítko pro sýr.
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Strojek Tefal, kterým se budu zabývat dnes, 

nepotřebuje zbytečné nádoby a jeho sestavení 

i  rozložení má splňovat nároky, které na  rych-

lé strouhání máme. Strouhací strojek Tefal 

MB756G31 – Fresh Express+ je zajímavý už 

jen díky barvám. Nevelký přístroj je vybaven 

průhledným tělem struhadla, jedním krájecím 

a  čtyřmi různými strouhacími bubínky. Ozna-

čení bubínků barvami nemá jen estetický účel, 

ale jde především o jednodušší rozlišení jednot-

livých struhadel. Ovládací prvek je jediný – tla-

čítko, kterým spouštíme chod motoru. Příprava 

k použití znamená zasadit tělo struhadla do pří-

stroje (což znamená vložit a  pootočit) a  vložit 

správný strouhací bubínek. Ten se nijak neu-

pevňuje, jen jej nasadíme na hvězdici pohonné-

ho trnu. Rozhodně nemusíte mít strach, že by 

při krájení nebo strouhání vypadl nebo se uvol-

nil. Trn i  protikus na  bubíncích struhadel mají 

šikmý sklon, a tak se při svém pohybu neustále 

dotahují a  čím více je zatížíme, tím větší silou 

se přitahují. Jednoduché, ale dokonale funkční.

Zkušenosti
Jako první test jsem nastrouhal syrové bram-

bory na  bramborák. Je třeba trochu zatlačit, 

aby šlo strouhání svižněji, ale není třeba sílu ni-

jak přehánět. Výhodnější je 

plnicí šachtu nepřeplňovat, 

protože se kusy v ní mohou 

vzpříčit a pak je třeba zatla-

čit silněji.

Při zkoušení všech stru-

hadel jsem využil okurku pro 

nařezání na  plátky, což se 

hodí při výrobě oblíbeného 

okurkového salátu. Rychle 

nařezaná kolečka mají pro-

hnutý tvar, což ale rozhodně 

nevadí. Stejně by se daly připravit i bramborové 

lupínky z menších brambor. Na hrubé nudličky 

jsem strouhal mrkev a na jemné ředkev, což šlo 

velmi dobře. Mrkev jsem využil i pro vyzkoušení 

nástavce na bramboráky, který jsem použil již 

v  předchozím testu. Mrkev s  trochou citronu 

a cukru mám rád nastrouhanou na velmi jemno, 

což toto struhadlo perfektně splňuje. Speciální 

struhadlo na tvrdý sýr jsem vyzkoušel na nejo-

byčejnějším tvrdém sýru. Výsledkem byl ideálně 

nastrouhaný sýr jak pro sýrovou pomazánku, 

tak i pro posypání špaget či pizzy.

Jedinou nevýhodou je nezpracování po-

slední části každého kusu potraviny, což je ale 

výhoda třeba při strouhání okurky nahrubo, 

protože zůstává část slupky, stejně jako u  při 

strouhání ředkve. Nevýhodou je to při strouhání 

sýru a dalších potravin, které chceme zpracovat 

beze zbytku. Tuto nevýhodu má ale každý stroj 

na strouhání včetně domácích robotů.

Hodnocení
Malý, ale výkonný strojek, u  kterého považu-

ji za  největší přednost jeho snadnou přípravu 

a čištění, které znamená, že se jej vyplatí použít 

i pro menší úkoly, jako je příprava salátu, misky 

strouhané mrkve nebo sýra na posypání špa-

get. Výbava struhadly postačí pro většinu pří-

ležitostí, doplnit by snad bylo vhodné jen další 

bubínek pro silnější plátky.

Vždy připraven
strouhací strojek Tefal MB756G31 Fresh Express+

cena: 1.699 Kč

příkon: 200 W

vybavení:
1 krájecí a 4 strouhací 
bubínková struhadla

rozměry (švh)/+ 
struhadlo; hmotnost 
vč. struhadla:

160 x 205/280  
x 190/220 mm;  
1 190 g

Tefal mB756G31 Fresh Express+

U pohotového strojku oceníte především snadnost přípravy, údržby a snadné čištění.

Struhadlo je jedním z nejčastěji používaných nástrojů v do-
mácnosti. Proto je logické, že každý kuchyňský robot a řada 
dalších přístrojů jsou struhadly vybaveny. Většinou ale zabírá 
jejich sestavení a mytí tolik času, že je rychlejší nastrouhat 
suroviny do pokrmu na ručním struhadle. Strouhací strojek 
by mohl být správnou cestou, jak strouhat rychle a nemuset 
přitom složitě umývat všechny díly robotu.

Strouhač se všemi strouhacími bubínky.
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VAŘENÍ
NENÍ JEN O SCHOPNOSTECH, ALE TAKÉ  
O SPRÁVNÝCH SPOTŘEBIČÍCH

Za dobrým jídlem nemusíte jen k babičce nebo do restaurace. Užijte 
si výtečné pokrmy i u vás doma. S pomocí vhodných spotřebičů 
s inteligentními funkcemi se rázem stanete šéfkuchařem. 

Pokládejte hrnce kamkoli chcete 
Indukční varné desky Electrolux Infinite vám dávají absolutní volnost v ukládání hrnců 

a pánví jakýchkoliv velikostí a tvarů, kamkoli chcete. Stačí, aby zvolený hrnec zakrýval 

alespoň jednu z plotýnek. Ultrarychlou přípravu jídla, kterou indukční varné desky umožňují, 

ještě zrychlíte použitím funkce Booster. Ta zajistí nejvyšší možnou teplotu ohřevu za pár 

vteřin. Profesionální povrch indukčních desek se navíc nikdy nezahřeje, a proto na něm jídlo 

nepřischne ani nezatvrdne a varné desky tak kdykoli jednoduše utřete.

Pečicí sonda, kterou používají šéfkuchaři 
S pečicí sondou vestavné trouby Electrolux EOA45551OX můžete při přípravě masa 

zvolit „nepropečené“, „středně propečené“ nebo „dobře propečené“. Sonda vás upozorní, 

když je pokrm hotový, a poté vypne troubu. Rovnoměrné pečení zajistí systém ohřevu 

UltraFanPlus pomocí extra velkého ventilátoru a speciálního vedení vzduchu. 

Vaše potraviny budou daleko přístupnější 
Skleněné police chladničky Electrolux ENN2800AJW byly navrženy tak, abyste mohli 

využívat celou šířku i hloubku vnitřního prostoru. Tato chladnička s mrazničkou také nabízí 

lepší přístup k mraženým potravinám. Zásuvky mají průhledné přední části, ke zjištění jejich 

obsahu tak stačí jen rychlý pohled. Každá zásuvka je vybavena přenosnými držadly, která lze 

pohodlně uchopit, když je chcete přesunout na jiné místo, třeba na desku kuchyňské linky.

Nejlepší nastavení každé náplně 
Bez ohledu na velikost nebo stav náplně dokáže vestavná myčka Electrolux ESI6510LOX 

perfektně určit potřebný objem vody a energie. Jednoduše zvolte funkci AutoFlex a nechte 

myčku dokončit zbytek. Tato myčka nádobí díky funkci AutoOff představuje průlom  

v úspoře energie. Po krátké době v pohotovostním režimu se zcela vypne. Díky tomu nebude 

spotřebovávat naprosto žádnou energii, dokud ji nebudete znovu potřebovat k umytí dalšího 

nádobí. 

Více na www.electrolux.cz

Electrolux PR clanek A4 TISK.indd   1 14.03.14   11:07
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slední době mě nejvíc zaujal Thiago Motta a na 

něj se na šampionátu docela těším.

Mně učaroval Paul Breitner v  Bayernu, 

dodnes vidím ty jeho nakopávky přes 

celé hřiště na nohu útočníka…

Breitner byl jistě vynikající, ale to platilo i o Ger-

dovi Müllerovi, Beckenbauerovi, Rensenbrin-

kovi, Kroolovi a mnoha dalších. Kdyby mohli 

do velkých klubů odcházet třeba Ondruš, 

Panenka či Viktor, určitě by byli také mezi nej-

oceňovanějšími.

Moc si vážím pana Panenky. Osobně ale 

oblibuji Pavla Horvatha, protože je to srd-

cař a smíšek, připomíná mi právě Breit-

nera na sklonku jeho kariéry. 

Jo, Horvi je pořád dobrej, na to, co musí po 

hřišti tahat, klobouk dolů. Ale dobrých plejerů 

je u nás dost. Hodně jich má v kádru Sparta 

– Vácha, Kadeřábek, Dočkal, to je budoucnost 

i pro národní tým, hodně šel nahoru Pavelka, 

velmi dobrý bude Hrošovský nebo Končal. 

Mladí mě zajímají, na nich bude, kam posunou 

zdejší fotbal. 

Vím, že vám učaroval golf a za největší 

úspěch považujete několik turnajových 

vítězství.  Jakého si  vážíte nejvíc?

Dvakrát jsem vyhrál turnaj novinářů, který už 

mnoho let pořádám, to potěší. A s kolegy jsme 

dokázali v Portugalsku vyhrát Pohár národů – 

soutěž novinářů. To byl opravdu velký úspěch, 

navíc na mezinárodní scéně.

A co hole in one? Dáváte je často? 

Asi čtenáře překvapím, ale už se mi to podařilo 

třikrát. Na jamce číslo tři ve Staré Boleslavi, na 

šestnáctce ve Mstěticích a jediná turnajová se 

odehrála na dvojce na Slapech. V tomto ohle-

du si nemohu stěžovat.

Jako účastník Star Dance jste se stal iko-

nou. Ale přesto na svém webu tvrdíte, že 

jste nikdy předtím netancoval. Když do-

volíte, nevěřím vám to, protože vaše vý-

kony s partnerkou byly famózní. 

Co se týče společenského tance, prováděl 

jsem ho jen během Star Dance. Ani předtím, 

ani potom. Ctím zásadu, že se má odcházet 

na vrcholu a tak jsem taneční kariéru uzavřel 

třetím místem v této soutěži. 

Čím pro vás vlastně Star Dance byla? 

Potkal jsem spoustu zajímavých lidí, najmě 

Evu Krejčířovou, moji tanečnici. A zjistil jsem, 

že despekt k  tanci a tanečníkům byl velkým 

omylem. Kdo chce být dobrý, musí dřít jako 

ostatní profesionální sportovci, vůbec to není 

tak jednoduché, jak to pak na parketu vypadá. 

Soutěž mi vzala hodně času, ale jinak mě spíš 

obdarovala. Především poznáním, že pro ta-

nec jsem se fakt nenarodil.

Jste obklopen technikou ve studiu, ale 

jak se stavíte k technice v životě? Jste je-

jím otrokem nebo vám pomáhá?

Jsem vzácně netechnický člověk. Záměrně 

techniku nevyhledávám. Pochopitelně, počíta-

če, mobily, televize, to je pro mne životní nut-

nost. Ale že bych si bez nich nedokázal před-

stavit život, to ne. Ale samozřejmě mi technika 

hodně pomáhá. Jen se nesmí stát pánem. 

Hlavně při přípravě na velké šampionáty jedou 

počítače a televizní obrazovka skoro pořád, to 

bývá kruté období. 

Mnozí fotbalisté trénují před zápasem na 

konzolích herní situace. Hrajete taky?

V životě jsem nehrál počítačovou hru, to není 

zábava pro mě. To si jdu raději zatrénovat, za-

hrát fotbal nebo zaběhat do lesa. Ale už dlouhá 

léta namlouvám s Petrem Svěceným FIFU, tak 

aspoň takhle jsem se světem her ve spojení.

Co považujete za vrchol své dosavadní 

kariéry, kromě toho, že to nejlepší je stá-

le před vámi?

Asi by se dalo mluvit o finálových zápasech 

světových a evropských šampionátů nebo 

Ligy mistrů. Už jich byly desítky. Ale já to takhle 

neberu. Vrcholem musí být v téhle profesi kaž-

dý další zápas. Ať půjde o přátelák s Norskem, 

Český pohár, pohár evropský nebo něco 

z mistrovství světa. Vždycky chci udělat maxi-

mum pro to, aby divák dostal nejlepší možnou 

službu. Kdyby tohle nefungovalo, nemá cenu 

tuto práci dělat.

Jak se udržujete ve fyzické a duševní po-

hodě? 

Když se mě někdo zeptá, jak se máš, odpoví-

dám, že skvěle, protože jinak to neumím. Život 

je krátký na to, abych se trápil nepodstatný-

mi věcmi. V  pohodě mě také udržuje hodně 

vlastního sportování, bez něj si život neumím 

představit. Jistě, někdy přijdou těžké chvíle, ale 

s tím se holt člověk musí vyrovnat, i když to 

bolí. Co se stalo, neodstane se. Život jde dál…

Otázka na závěr. Pavel Vrba je člověk, 

který s Plzní dokázal divy. Dokáže kluky 

zblbnout a zvládnout tak, aby si naše re-

prezentace napravila dost pochrouma-

nou reputaci?

Pavel Vrba má rozhodně schopnosti a potenci-

ál na to, aby národní tým zvedl. Důležité bude, 

jak se podaří zabudovávat nové hráče, proto-

že kádr je potřeba obměnit a dát šanci neo-

koukaným a mladším. Fanoušci ale nesmí mít 

představu, že najednou půjde všechno hladce 

a bude se jen vyhrávat. Ono to bude chvilku 

trvat. Ani Vrba není kouzelník, nemá čarovný 

proutek. Ostatně, ukázaly to první přípravné 

zápasy. Trpělivost je podmínkou úspěchu. Ale 

Pavlovi Vrbovi věřím. Líbí se mi jeho filozofie, 

bude hrát útočně, 0:0 ho nikterak neláká. Pro-

stě fotbal pro lidi.

A co byste přál českému týmu?

Abych si někdy mohl zakomentovat velké finá-

le s českou účastí. 

Děkuji vám za rozhovor a držíme vám palce!

Jaromír srší vtipem. Měl jsem možnost být na 

jedné z akcí, kterou moderoval – a věřte, nebo 

ne, tenhle sympatický chlapík dokázal zau-

jmout publikum tak, že po několika jeho vti-

pech a napodobování jeho kolegů moderátorů 

lidem tekly smíchem slzy. 

Jaromíre, jste exhibicionista, nebo spíše 

introvert? Jak se jevíte sám sobě?

Rozhodně jsem těžký introvert. Jsem rád sám 

a kromě pracovních příležitostí do společnosti 

moc nechodím. Ale profese vyžaduje vystupo-

vání na veřejnosti. A moje práce mě baví, tak 

se ji snažím dělat co nejlépe.

Rád sleduji vaše moderování a musím se 

bavit při některých vašich hláškách, kte-

rými jste proslul. Osobně vás považuji za 

velkého fotbalového odborníka. Cítíte se 

jím být také?

To bychom museli definovat, kdo je vlastně od-

borník. Ale fotbal sleduji čtyřicet let, pětadvacet 

je mojí profesí, tak o něm už snad něco vím. Ale 

tvářit se jako stoprocentní expert? To asi ne. Nikdy 

jsem nehrál ligu, ani ji netrénoval, ale to nezname-

ná, že se ve fotbalovém světě nevyznám…

Máte rád fotbal a taky ho aktivně hrajete. 

Jak se těšíte na MS ve fotbale v Brazílii?

Ano a ne. Fotbalový šampionát v takové zemi, 

jako je Brazílie, to je velké lákadlo. Vždyť tady je 

fotbal náboženstvím. Na zápasy a výkony hráčů 

se těším. I atmosféra na stadionech by mohla 

být velmi dobrá. Problém bude velmi náročné 

cestování – nikdo neví, jak silné mohou být pro-

testy veřejnosti, nespokojené s  promrhanými 

miliardami, a číhá ještě celá řada potenciálních 

potíží. Ale to se teprve ukáže…

A budete se ho účastnit aktivně, to tím 

nemyslím, že budete hrát, ale budete „na 

místě“, nebo budete komentovat z Prahy 

ze studia?

Na šampionátu bych měl být od prvního do 

posledního dne. Komentovat, točit fejetony, 

vstupovat do zpravodajství…

Ostatně je rozdíl mezi tím, komentovat ze 

studia, a tím, „být u toho“?

Vždy je lepší komentovat přímo ze stadionu. 

Získáte nejčerstvější informace na místě, vidíte 

celé hřiště, nejen to, co ukazují kamery, leccos 

můžete zkonzultovat s kolegy. Komentovat ze 

studia je nepříjemné. Takhle se třeba docela 

dobře dají dělat skoky na lyžích nebo kraso-

bruslení, ale hry jako hokej nebo fotbal moc 

ne.

Baví vás ještě cestovat? 

Docela ano, i když někdy toho mám plné zuby. 

Třeba minulý evropský šampionát jsem strávil 

především na Ukrajině a nacestoval jsem okolo 

17 000 kilometrů za čtyři týdny. To už je docela 

únavná procedura. Ale v Brazílii jsem ještě nebyl, 

což je zase nová výzva. I když představa desítek 

hodin na letištích a v  letadlech a přesunů mezi 

hotely se všemi zavazadly není nic moc. 

A kdo bude – podle vás – mistrem světa?

Kdybych to věděl, běžím za pár tisíc vsadit. Ale 

těším se na zápasy Belgie, Chile, Bosny – tyhle 

týmy překvapí!

Jaké tři světové hráče současnosti pova-

žujete za nejlepší?

Nerad stavím žebříčky, nehlasuji do anket, 

protože taková srovnání vždy kulhají. Pořád se 

mluví o Messim a Ronaldovi, ale kolikrát jsou 

pro tým cennější brankáři nebo obránci? V po-

ROZHOVOR • JAROMÍR BOSÁK

Touto nezapomenutelnou hláškou Jaromír Bosák začíná většinu svých komentářů fotbalových 
utkání. Za ta léta, co komentuje především fotbal a nyní i golf, se nahromadila na jeho oficiál ní 
webové stránce spousta vtipných hlášek, ale najdete je i na mnoha neoficiálních stránkách.

Dobrý večer
všem fanynkám a fanouškům dobrého fotbalu!

Jaromír Bosák se narodil v roce 1965, je 

ženatý. Svou novinářskou kariéru zapo-

čal v rádiu Bonton. Zajímal se především 

o německou fotbalovou ligu a je uznáván 

jako jeden z největších znalců Bundes-

ligy. Své články uveřejňoval v časopisu 

Gól. Od roku 1994 komentuje fotbalové 

zápasy pro Českou televizi. Kromě 

své práce pro ČT publikuje především 

na serveru ČTK v sekci sportovní noviny. 

Kromě fotbalu mu učaroval golf, který 

aktivně provozuje a komentuje přenosy 

tohoto sportu. Je šéfredaktorem časo-

pisu Golf Vacations a autorem několika 

knížek (Jak jsem potkal šampiony, Finále 

na dosah, Africký deník, Životní mač 

a další). 

Při komentování srší vtipem, stejně jako 

při různých akcích, které moderuje. Ač 

netanečník, střemhlav se pustil do třetího 

kola taneční soutěže Star Dance, kde se 

s podporou diváků a především díky své 

vlastní obrovské píli propracoval s pro-

fesionální tanečnicí Evou Krejčíkovou až 

do semifinále. Za svůj největší úspěch 

považuje několik turnajových vítězství 

v golfu. Dodnes je také aktivním hráčem 

fotbalu a podle slov na jeho stránkách 

je rád, že po třiceti sedmi letech hraní 

fotbalu ještě vůbec chodí…

curriculum Vitae
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gustační večeře. Novinkou je nabídka pozdního 

oběda pro hosty nejluxusnějšího hotelu Lanterna 

či volný vstup do nového parku Razulák.

Na cyklostezku a za Kulíškem
A  co zažít v  okolí? Hornatý terén u  Velkých 

Karlovic nabízí bohaté možnosti pro turis-

ty a  cyklisty. Sportovce potěší množství tras 

s  větším převýšením a  výhledy do  krajiny. 

V  blízkém  okolí se dá dojet nebo dojít hned 

ke  třem rozhlednám – Sůkenické, Ztracenci a  Miloňové, krásnou procházku slibuje také 

návštěva hory Soláň. Méně zdatní cyklisté 

mohou vyrazit na  cyklostezku Bečva, která 

se vine údolím a z Velkých Karlovic do Vsetína 

měří 30 km. Vhodná je i pro in-line brusle.

Máte problém vytáhnout děti na  túru? 

Ve Velkých Karlovicích je můžete vzít na 6 km 

dlouhou trasu Hledej poklad na  Galiku. Děti 

na ní plní jednoduché úkoly a postupně získá-

vají čísla do kódu, s nímž v cíli otevřou poklad. 

Menší děti mohou vyrazit na  2,5 km dlouhou 

Kulíškovu naučnou stezku u hotelu Horal, kte-

rá přibližuje zajímavosti CHKO Beskydy.

Nenechejte si také ujít prohlídky dřevěného 

Karlovského kostela, který patří k nejvýznam-

nějším památkám lidového baroka v  kraji, či 

sousedního Karlovského muzea představující-

ho život Valachů v minulých staletích. Jen 20 

minut cesty autem leží známý skanzen v Rož-

nově pod Radhoštěm.

Navíc se na Valašsku po celé léto něco děje. 

Folklórní akce a  festivaly, koncerty pod širým 

nebem, programy pro děti, turisty i sportovce 

– to vše doplňuje kolorit Velkých Karlovic, který 

z této obce činí jeden z nejpřitažlivějších koutů 

celé České republiky. 

Novinky v Resortu Valachy
Na  úpatí sjezdovky Razula nedaleko hotelů 

Lanterna a  Galik vznikl nový dětský zábavní 

park Razulák, v  němž se děti mohou vyřádit 

na  malém lanovém centru, trampolíně, ská-

kacím hradu, aquazorbingu, tubingu či u  ku-

ličkodráhy, dvakrát denně se konají animační 

programy u indiánské vesničky. Další novinkou 

je síť turistických okruhů Resortu Valachy. Jde 

o šest výletních tras vyznačených v okolí ho-

telů, koncipovaných jako okruhy se startem 

i cílem ve stejném místě. Měří od 7 do 12 km 

a  představují přírodu či zajímavá místa, jako 

jsou rozhledna Miloňová, Laďův pramen či 

Prales Razula, úbočí s  typickými valašskými 

dřevěnicemi nebo hřibové lesy.

Velké Karlovice, ležící v  lůně CHKO Beskydy 

u  česko-slovenské hranice, toho ale mohou 

turistům nabídnout ještě mnohem víc. Tato 

malebná obec, dříve známá hlavně jako lyžař-

ské středisko, neméně aktivně žije také v létě 

a přitahuje návštěvníky všeho věku – od rodin 

s dětmi přes aktivní sportovce i milovníky po-

klidné relaxace až po seniory. 

Zásluhu na tom má fakt, že se v posledních 

letech neuvěřitelně rozrostla nabídka pro turisty. 

Mnohé hotely byly opraveny a  vybaveny well-

ness centry, kde můžete relaxovat po túře nebo 

výletě na kole. Z nich největší je Wellness Horal 

s termálními bazény. V obci přibylo golfové hři-

ště, rozhledna Miloňová, bike park či hospůdky 

s  krajovou kuchyní. Nové možnosti cyklistům 

přinesla cyklostezka Bečva a na léto je připra-

vena další novinka – dětský zábavní park Razu-

lák. V obci se také koná spousta doprovodných 

akcí. Nuda tu tedy opravdu nehrozí.

Pokud hledáte místo pro pohodový prázdnino-

vý pobyt, určitě vás nadchne Resort Valachy 

s trojicí hotelů Lanterna, Horal a Galik v údolí 

Léskové. Reprezentují kategorii dvě až čtyři 

hvězdy, takže své si zde najde každý – od ces-

tovatelů preferujících jednodušší ubytování 

za nízké ceny až po náročné hosty vyhledáva-

jící maximální komfort a osobní péči. 

Letní dovolená s dětmi zdarma
Součástí resortu je i  jedno z  nejvyhledávaněj-

ších moravských relaxačních center Wellness 

Horal s  termálními bazény se slanou vodou 

vyhřívanou na  36 °C, saunovými rituály a  na-

bídkou exotických masáží s rodilými Thajkami, 

Srílančany a Balijci. Najdete tu i půjčovnu seg-

wayů, horských kol i  elektrokol, tenisový kurt, 

fitness centrum, beauty salon, bowling či golf. 

Mnohé služby mají hosté v ceně pobytu. Hotely 

jsou vstřícné k rodinám s dětmi – nechybí dět-

ské koutky, dětská menu a další služby. Vysoké 

renomé si Resort Valachy získal i díky vstřícné-

mu personálu a chutné krajové gastronomii.

Všechny tři hotely Resortu Valachy nabízejí 

v rámci pobytu Letní dovolená v Beskydech uby-

tování dětí na přistýlce se snídaní zdarma. V ceně 

je i polopenze, volný vstup do bazénů Wellness 

Horal a podle počtu nocí a typu ubytování další 

bonusy: masáž, projížďka na segwayi, kosme-

tické ošetření, bowling, tělový zábal Rasul či de-

cESTOVáNí  • LETNÍ DOVOLENÁ

Když se řekne Beskydy, nejspíš se vám se vybaví neporušená krajina s hlubokými lesy plnými 
hub a průzračnými bystřinami, dřevěné chaloupky, ovce na pastvinách či tradiční valašské 
speciality – slivovice, kyselice nebo frgál.

Velké Karlovice
nabízejí letní zábavu za každého počasí

27. 6. Sečení lúk na Soláni

5. 7.  Soutěž o nejlepší valašský sýr,  

 Hrnčířský den, Formanský den

12. 7.  BIKE VALACHY – závod  

 horských kol

8. 8. VALACHY MAN – triatlon

7.–10. 8. Setkání řezbářů  

 u Karlovského muzea

9.–10. 8. Mezinárodní folklórní  

 festival Soláň

16. 8. Řemeslný den  

 a ochutnávky medů

31. 8. Dožínky

3.–5. 10. Karlovský gastrofestival

Každou první sobotu v měsíci – Sau-

nová noc ve Wellness Horal 

Každý pátek o prázdninách: Karlov-

ské hudební léto – koncerty pod širým 

nebem

Velké Karlovice

Poloha: Zlínský kraj, na hranici se 

Slovenskem

Jak se tam dostat: autem, autobusem 

či vlakem do Vsetína, Velké Karlovice 

jsou odsud vzdálené cca 30 km

Užitečné informace:  

www.valachy.cz, www.velkekarlovice.cz

Kalendář akcí:

Víte, že… 
… katastr Velké Karlovice má 81 km čtverečních  

a jde tedy o jednu z největších obcí v Čr?
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Letošní koncept BSH ale dotáhlo – zatím pro 

telefony a tablety Apple – s tím, že v příštím roce 

budou aplikace dostupné i pro zařízení s ope-

račním systémem Android. O co jde? V telefonu 

(tabletu) máte k dispozici obrázkovou kuchařku. 

Vy si vyberete jídlo, které chcete uvařit. Zadáte 

počet osob, pro které chcete vařit, a  aplika-

ce vám vytvoří objednací lístek, který zašlete 

do  obchodu fungujícímu jako iTesco. Tedy: 

potraviny vám přivezou až domů. Aplikace pak 

naprogramuje podle hmotnosti připravovaných 

částí pokrmů troubu na pečení (třeba) kachny 

a upozorní vás, kdy ji máte vložit, kdy podlévat, 

kdy otočit. Trouba sama mění teplotu podle 

receptu. Totéž zelenina v parní troubě – vložíte 

do jejích jednotlivých pater brambory a květák, 

aplikace zavelí, kolik soli a  koření kam vložit, 

a sama nastaví správnou teplotu a délku úpravy 

pokrmů. Na konci se vám pak v jeden okamžik 

sejdou všechny pokrmy připravené a vy můžete 

servírovat. 

Zní to dobře? Ano? Tak právě nastává doba, 

kdy se tyto představy stanou realitou. Krokem 

do budoucna jsou tedy chytré spotřebiče v ce-

lém domě.

Kolem chytrých mobilů  
se točí svět 
Ač to tak nevypadá, mobilní telefony anebo 

i tablety přejaly a stále přejímají funkčnost dal-

ších zařízení, které tak (zákonitě) opouštějí trh. 

Typickým příkladem jsou fotoaparáty: ne tak 

zrcadlovky, ale kapesní přístroje, které dnes na-

jdete v každém mobilu. Stejně tak klesá podíl 

prodaných kamer i navigačních systémů. Dal-

ším zařízením jsou jednoúčelové čtečky, které 

sice mají lepší parametry (díky nízké spotřebě 

při použití papíru e-ink), ale přesto se jich pro-

dává procentuálně stále méně. Můžeme mluvit 

o saturaci nebo o tom, že existují programy pro 

čtení do tabletů. 

Velmi zajímavá úvaha, která zde zazněla, 

byla o růstu prodejů LCD televizorů, protože vý-

zkumná agentura GfK nedokázala v současné 

době specifikovat, zda funkci televizorů nepře-

jmou do budoucna tablety v souvislosti s ros-

toucí nabídkou TVoD, Television on Demand, 

tedy televize na  přání. Tady hraje velkou roli 

především existence YouTube, typického před-

stavitele této kategorie. Každou minutu na něm 

přibude 65 hodin videí, každý den je na  něm 

zhlédnuto 4,25 miliardy filmů a každý měsíc je 

staženo 3,24 miliardy hodin placeného obsahu. 

Je tedy zřejmé, že YouTube se stává konkuren-

cí televizního vysílání a při pohledu na program 

televizních stanic, především těch komerčních, 

se nelze ani divit. 

Podpoře možností sledování YouTube přispí-

vají zařízení, jako jsou chytré televizory, které si 

mohou elektronický obsah stahovat z internetu, 

ale i další zařízení, se kterými jsme vás sezná-

mili v minulém čísle – tedy chytré set-top boxy, 

jež dokážou pro „nechytrý“ televizor připravit 

signál přijímaný z  internetu, například Google 

Chromecast nebo Apple TV. Samozřejmě ale 

i chytré telefony a tablety.

Jako houby po dešti
Zajímavé ovšem je, že ačkoli prodeje klasických 

kamer klesají, přímo raketový nástup zájmu 

spotřebitelů zaznamenávají takzvané akční ka-

mery, action-cam. To jsou kamery, které umož-

ňují díky možné instalaci na  helmu, řídítka či 

rameno sejmout jakoukoli vaši činnost. Při jejím 

přehrávání, například na  obrazovce prohnuté 

televize ve 4K neboli UDH neboli při ultravyso-

kém rozlišení, si pak můžete tento svůj zážitek 

zopakovat, protože záznam má k prožité realitě 

velmi blízko. 

Velký nástup zaznamenávají také chytré 

náramky, umožňující sledovat srdeční tep, ale 

i GPS, a po spojení s mobilním telefonem uklá-

dat vaše volnočasové aktivity, ty pak rozebrat 

a stanovit další tréninkové cíle a váš jídelníček 

pro nejbližší dobu. Jde tedy o  sledování a  ří-

zení životního stylu, na  což se zaměřuje stále 

více výrobců i výrobků. Kupodivu roste i zájem 

o speciální outdoorové navigace (pokud nejsou 

už součástí chytrých náramků), které jsou při-

pevnitelné třeba na řídítka u kola. 

Televize
Ale nebojte se, i chytrých televizorů bude na IFA 

2014 k vidění opravdu dost! Vzhledem k tomu, 

že byla postavena a do provozu uvedena nová 

multifunkční hala CityCube Berlin, rozšíří se do-

konce výstavní plocha o další metry čtvereční. 

A  právě v  CityCube najdeme expozici korej-

ského velikána Samsungu. Ostatně v ní budou 

probíhat i přednášky týkající se spotřební elek-

troniky a životního stylu, odborné diskuse mezi 

zástupci firem a novináři i zájemci o spotřební 

elektroniku. Maraton přednášek a  konferencí 

otevře jako hlavní host prezident společnosti 

Samsung Electronics Boo-Keun Yoon.

Samsung přenechává halu 20, vpravo od se-

verního vchodu, společnosti Sony, která zase 

uvolňuje prostory v hale 4. S tím počítejte, po-

kud jste byli zvyklí chodit „najisto“. Mohu garan-

tovat, že tahákem letos budou 4K neboli UHD 

televizory – ve všech stáních firem, které něco 

znamenají. Čtyřnásobné rozlišení totiž přináší 

skvělé zážitky a  kdo chvíli stál – stojí opodál. 

Na novinky je ještě brzy, ale už teď je jasné, že 

celá IFA 2014 bude o UHD a o  růstu velikostí 

obrazovek. 

Zajeďte se na IFA 2014 určitě  
podívat!
Mnozí z  vás jistě uvažují o  tom, jak si zařídit 

svou domácnost. Myslím si, že letošní vele-

trh IFA 2014 vám ukáže nové směry a trendy, 

které přinese nejbližší doba. A vy můžete být 

u  toho. Berlín není až tak daleko, udělejte si 

čas a zajeďte se podívat! Kromě výrobků vy-

stavených na  IFA můžete vidět třeba i  Bran-

denburskou bránu, berlínského medvěda, 

nezapomenutelné panáčky na  semaforech, 

muzeum voskových figurín nebo Check Point 

Charlie, jediný otvor v proslulé bývalé Berlínské 

zdi, která (fyzicky i  myšlenkově) rozdělovala 

Východ a  Západ. A  pokud pojedete vlakem, 

ohromí vás několikapodlažní krásně vzdušné 

a  nadčasové nové hlavní nádraží. Z  něj je to 

pak na výstaviště S-Bahnem nebo U-Bahnem 

pár stanic.

Celá výstava letos přinese mnoho novinek. Pře-

devším bude o  splývání spotřební elektroniky 

a domácí elektroniky. Zdá se totiž, že se přestá-

vá rozlišovat mezi tím, co je klasická spotřební 

elektronika a  klasická bílá technika. Všechny 

přístroje v domácnosti se postupně sjednocují 

pod společné ovládání, kdy je nemusíte ovládat 

na panelu klávesami, ale můžete k tomu použít 

chytrý telefon či tablet. Tímto zařízením rovněž 

můžete nastavovat parametry zařízení. 

Ovládat tak lze stejně dobře chytrou televi-

zi, jako chytré domácí spotřebiče. Na pračce 

můžete na dálku nastavit její spuštění, případ-

ně pozdější start, počet máchání či délku od-

střeďování. Můžete na  dálku zjistit, zda jsou 

baterie v robotickém vysavači nabité, a pak jej 

případně zapnout, aby uklidil váš dům nebo 

jeho části. Taková řešení zde byla k  vidění 

ve  formě představ před dvěma lety u  Sam-

sungu, loni tato společnost některé věci in-

tegrovala do systému pro ovládání chytré do-

mácnosti a začátkem tohoto roku předvedla 

jako koncept, který dále rozvíjí. S podobnými 

řešeními se přidaly další společnosti. Důležité 

pro nás je to, že všechna chytrá zařízení jsou 

připojena k domácí síti a tím pádem i k inter-

netu. A  je jich čím dál víc. Kromě zmíněné 

pračky jsou to sušičky, kávovary, ale i chytré 

trouby, domácí pekárny či parní trouby a další 

budou přibývat.

BSH jako vizionář
Zajímavé řešení odpovídající době ovšem už 

loni představila společnost BSH. Konceptem 

bylo to, že spotřebiče připojené k  počítačové 

síti jsou vybaveny pokročilými možnostmi au-

todetekce problémů, a  tak dokážou samy vy-

hledat závadu, která brání jejich stoprocentní-

mu využití. Přesnou specifikaci dokážou zaslat 

servisnímu středisku firmy a  pomocí displeje 

na nich umístěného sdělí uživateli, že zařízení je 

momentálně ve stadiu, kdy čeká na opravu. Je 

možné to samozřejmě sdělit i na tablet či chytrý 

telefon. Mezitím se ve  skladu náhradních dílů 

připravuje potřebná součástka a technik, který 

vám ji – po domluvě – přijede vyměnit. 

VÝSTAVY •  IFA 2014

Každý rok se odehraje v Berlíně největší evropská výstava spotřební elektroniky. Ani letos 
tomu nebude jinak, a tak jsme se mohli zúčastnit velkého představení novinek, jež se objeví 
na tomto ročníku, který se bude konat od 5. do 10. září na výstavišti messe Berlín. 

Velké změny

možnosti přímého zrcadlení obsahu displeje mobilu či tabletu (miracast) na obrazovce chytrého televizoru philips (tp Vision) 
ukazuje tento obrázek. podpora této vymoženosti patří k možnostem výbavy lepších chytrých televizorů.

Symbolem výstavy IFa je miss IFa. ani letos nebude chybět jako živý maskot této výstavy.
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ZÁBAVA • KříŽOVKA

Znění tajenky křížovky zasílejte do pátku 25. července 2014 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou na adresu: Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do 
předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Křížovka“. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění křížovky. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry uveďte své 
telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 18. srpna 2014.

Baterie jsou živitelem většiny vašich přenosných zařízení a my vám přinášíme novinku – baterie GoGEN, které se ni-
kdy doma neztratí! Vyluštěte křížovku a můžete být jedním z deseti výherců rodinné sady deseti baterií GoGen Super 
Alkaline 1,5 V, které vás zcela jistě mile překvapí svou cenou i výdrží.

Vyhrajte baterie GoGEN nabité energií!
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SOUTĚŽ • O PěT LIMONÁDOVNÍKů BUBLIMO

Pod zkratkou Bublimo se skrývá velmi bez-

pečný výrobník sody (při napouštění plynu 

CO2 do nádoby se lahev nachází za plasti-

kovými bezpečnostními tvrzenými plexisk-

lovými dvířky), který po vpuštění plynu CO2 

nikdy nezmění chuť připravovaného nápoje. 

Speciální bombičky, které plní se výměnným 

způsobem, jsou totiž vyrobeny tak, aby plyn 

nereagoval s  vnitřní stěnou hliníkové bom-

bičky. Manipulace s  lahví i s  bombičkou je 

naprosto bezpečná a snadná, lahev se uchy-

tí v bajonetovém uzávěru a stiskem tlačítka 

se do tekutiny vpustí požadované množství 

plynu. Nikdy ale nemůže dojít k tomu, že by 

tlak v  lahvi byl příliš vysoký – o to se stará 

přetlakový ventil, který funguje tehdy, pokud 

byste zmáčkli tlačítko dávkování plynu více-

krát nebo déle, než je požadováno. Počet 

stisků nebo jejich délka tlačítka reguluje to, 

jakou limonádu si připravíte. Po její přípravě 

lahev můžete vyjmout a používat ji běžným 

způsobem, to znamená, že vyrobenou limo-

nádu naléváte do skleniček. 

Z jedné velké bombičky vyrobíte až 85 litrů 

šumivého nápoje. Při otevřených dvířkách je 

dávkování plynu blokováno. 

Dostatek sirupů
V současné době je k dostání pět variant siru-

pů, z jedné lahve sirupu pak ale můžete vyro-

bit – při správném dávkování – až dvanáct litrů 

nápoje. Dávkování je naprosto jednoduché: do 

prázdné lahve nalijeme sirupu přesně tolik, aby 

jeho hladina sahala k rysce vyznačené na lah-

vi. Dodávané sirupy jsou připravovány přírodní 

cestou bez chemických barviv a konzervantů 

a jejich nabídka na trhu se postupně zvyšuje.  

Bublimo si vyžádáte například v  libovolné 

prodejně sítě Euronics.

Soutěžte a vyhrajte!
Odpovědi zasílejte do pátku 25. července 

2014 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poš-

tou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 

218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do předmětu 

e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo 

„Soutěž – Bublimo“. Abyste mohli vyhrát, mu-

síte správně odpovědět na tři otázky. Pro rych-

lejší jednání o zaslání případné výhry uveďte 

své telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni 

v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 

18. srpna 2014.

Soutěž

Vždy skvělá limonáda!
Pokud jste četli recenzi v minulém čísle Inspirace Euronics, pak 
jistě víte, že jeden litr limonády z Bublima vás vyjde tak levně, že 
můžete přestat nosit domů nápoje v PET lahvích a udělat si vždy 
čerstvou limonádu tehdy, kdykoli na ni dostanete chuť. 

1. Jaký objem má lahev Bublima, to znamená, kolik nápoje můžeme najednou 
připravit?

2. Proč jsou bombičky dodávány se speciální vnitřní úpravou povrchu?  
3. Jmenujte alespoň tři druhy příchutí sirupů, které se k Bublimu v současné 

době vyrábějí?

Pozn.: Na pomoc si můžete vzít Inspiraci Euronics 1/2014, strana 26. Můžete ji najít v pro-
dejnách Euronics a také na stránce www.euronics.cz/inspirace.

OtázKy

VýHRy

Tentokrát soutěžíme o pět 
výrobníků limonády Bublimo.
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NA ZáVĚR

Výherci z minulého čísla

Soutěž s firmou Philips
1. Jak se jmenuje funkce, která zajišťuje 
hluboké a dramatické basy? 
Tato funkce se jmenuje Dynamic Bass 
Boost.
2. Jak se jmenuje funkce pro zachování 
vysoké kvality zvuku i při vybíjejících se 
bateriích?  
Tato funkce se jmenuje Anti-Clipping.
3. Která sluchátka z uvedených novinek 
mají zabudovaný mikrofon? 
Zabudovaný mikrofon mají sluchátka 
SHE3800.
Za správné odpovědi posíláme ceny násle-
dujícím vylosovaným výhercům: 
Ivetě Ráčilové z Brna, 
Vlastě Benhartové z Kolína 
a Marku Gamberskému z Otaslavic.
Vylosovaným výhercům samozřejmě blaho-
přejeme. 

Křížovka
Za zaslání správného znění tajenky „Walk-
man od Sony je symbolem jdoucím stále 
s vámi“ jsme vylosovali šest výherců, kteří 
obdrží Walkman Sony E384 s osmigiga-
bajtovou pamětí nebo Walkman Sony B173 
v praktickém provedení, všichni pak k tomu 
ještě bezva sluchátka.
Na výhry se mohou těšit tito vylosovaní 
šťastní řešitelé:
Mojmír Strachota, Roudnice n. Labem
Miluše Goldbergová, Hrobce
Kateřina Matoušková, Karlovy Vary
Veronika Bryjová, Brno 
Vladimír Černohous, Jablonec nad Nisou
a Petr Kuchyňka, Česká Třebová.
I zde všem výhercům srdečně blahopřejeme 
a ostatním držíme palce, aby jim to vyšlo 
v tomto čísle.

příští, tentokrát předškolní číslo

S  Maxipsem Fíkem a  jeho výrobky se budete 

moci setkat nejen v  prodejnách Euronics, ale 

také na turné, na nějž v letošním roce Fík vyráží 

s celou parádou. Děti si budou moci hrát, sezná-

mit se s dětskou elektronikou naplněnou český-

mi vzdělávacími aplikacemi, podívat se na  po-

hádku, zatancovat si nebo se vyfotit s Maxipsem 

jako živým. Samozřejmostí budou odměny pro 

ty nejšikovnější! Gamezone nemůžete přehléd-

nout. Bude již z dálky zářit v podobě Fíkova nafu-

kovacího stanu. Dětem se budou na plný úvazek 

věnovat studenti se zaměřením na pedagogiku, 

kteří je provedou světem dětské elektroniky 

a především českých aplikací v tabletu zaměře-

ných na bezpečnost dětí. V duchu dětské bez-

pečnosti budou na  vybraných akcích s  Fíkem 

probíhat také návštěvy zdravotníků a záchranářů 

nebo kamarádů z neziskové asociace Záchran-

ný kruh, která dětem aplikace šije na míru. Navíc 

zábavným způsobem!

Od  poloviny května můžete Maxipsa potkat 

ve Zlíně, Olomouci, Praze a také ve Velkých Kar-

lovicích na Valašsku, kam se bude Fík opakova-

ně vracet v rámci sportovních akcí pro děti.

Kalendář akcí najdete na  www.maxipes.cz 

a www.euronics.cz.

Netradiční ohřev (nejen) jídla
Velkým hitem poslední doby 

je vaření na indukci. Tento 

druh vaření je totiž považo-

ván za nejúspornější. To pro-

to, že magnetické siločáry 

se uzavírají přes magneticky 

vodivé dno hrnce a ten se 

průtokem magnetického 

pole ohřívá. Pokud tedy hr-

nec sundáme z varné desky, 

magnetické siločáry se ne-

mají kudy uzavřít, takže ne-

plýtváme elektrickou energií.

Počítač a tablet do školy
Jako každý rok pro vás chystáme velký test a představení elektronických 

nástrojů pro výuku. V některých školách už totiž elektroničtí pomocníci 

pomáhají žákům i studentům, ale myslíme si, že třeba na tvorbu referátů 

a školních projektů se mohou hodit. A je lepší koupit tablet, nebo note-

book? Jak na co. Odpověď vám přinese příští číslo Inspirace Euronics.

Inspirace Euronics 3/2014 vychází jako vždy opět v pondělí, tentokráte 18. srpna 2014.

Hlavními tématy následujícího čísla budou:

Maxipes Fík na cestách
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