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Milé čtenářky a čtenáři,

léto, dovolená a senzační zážitky na cestách jsou tady a my přicházíme s letním 
číslem Inspirace roku 2015, ve kterém vám představíme ty nejlepší pomocníky na cesty. 
A protože myslíme i na vaše děti, dostanete od nás pár tipů, jak je na dovolené zabavit 
tak, aby se zároveň vzdělávaly. Moderní dětská elektronika jim poskytne příležitost naučit  
se kupříkladu anglický jazyk, zvládat první pomoc nebo se orientovat v dopravních 
značkách. Provedeme vás světem v poslední době stále více oblíbených „hraček pro 
dospělé“, které se však využívají i jako pomůcky v nejrůznějších profesích, třeba ve filmařské 
či dokumentaristické. Řeč je o dronech. Seznámíte se i s vychytávkami pro dosažení lepších 
fotografií, ať už na party, v přírodě, ba dokonce pod vodou.

To vše a spoustu dalších zajímavostí naleznete v rubrice Hlavní téma, která se týká 
letní dovolené. Uvnitř čísla najdete ale také články věnované grilování. Nabídneme vám  
k vyzkoušení nejrůznější recepty a poskytneme tipy, jak udělat výbornou marinádu, se 
kterou navíc dosáhnete krásně křehounkého masa. A protože nám přibývá množství nejen 
vašich dopisů, ale i vzkazů a poznatků, zařadili jsme nově na přední stránky časopisu rubriku 
Vzkazy čtenářů, kde zveřejňujeme vaše reakce.. Rádi v tom budeme i nadále pokračovat 
v dalších číslech Inspirace. Samozřejmě se můžete v této rubrice těšit na drobné odměny 
za vaše tipy, rady, pochvaly či připomínky. Představíme vám rovněž novinky mezi velkými 
domácími spotřebiči. 

Na dalších stránkách můžete spolu s námi porovnat praktičnost, výkon a funkce grilů od 
různých značek. Redakce Inspirace uspořádala velkou grilovačku, aby otestovala jednotlivé 
grily. Řídili jsme se přitom citátem od Francise Bacona: „Nejlepší důkaz je zkušenost“. Právě 
tuto zkušenost, kterou jsme testováním získali, bychom vám chtěli předat. A na co jsme 
tedy přišli? Který gril nám udělal nejlepší masíčko? Nalistujte si v Inspiraci článek o tom, jak 
redakce testovala, třeba se přitom i pobavíte. 

Často se nás ptáte na nejrůznější dotazy. Některé z nich jsme zařadili do rubriky  
s názvem Ptáte se našich specialistů, kde najdete odpovědi a rozklíčované principy.  
Na dalších stranách se seznámíte s vedoucím prodavačů prodejny Euronics ve Frýdku 
Místku. Jistě se rádi dozvíte, kdo vás vlastně obsluhuje, jaký je to člověk, co ho baví a co má 
rád. Samozřejmě nebude chybět ani vaše oblíbená křížovka o ceny. Teď už se jen pohodlně 
usaďte a pusťte se do čtení. Věříme, že se vám toto číslo bude moc líbit a že vás zaujmou 
i výrobky, které jsme do letní Inspirace vybrali. Budeme se na vás opět těšit v podzimním 
čísle.

Za redakci
Barbora Kursová
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Pište nám, odměníme vás!

Pan Kamil píše k tématu
novinky mezi mobilními telefony

Zdravím vás do redakce, váš časopis Inspirace si chodím 
vyzvedávat do prodejny Euronics v Praze již léta. Vždy se mi 
líbil a našel jsem tam pokaždé alespoň trochu inspirace, o 
které jsem nevěděl. Tím bych chtěl podotknout, že váš název 
je zvolen zřejmě dobře. V tomto prvním čísle roku 2015 mě 
opravdu potěšily vaše testy mobilních telefonů Samsung 
Galaxy S6 a LG G Flex 2. Byly to novinky letošního jara, takže 
jsem uvítal přehled informací a recenzí o těchto přístrojích. 
Nyní zvažuji nákup nového telefonu. Co mě však nejvíce 
potěšilo, bylo porovnání jednotlivých telefonů ve srovnatelné 
řadě spolu s těmi testovanými. Přehledná tabulka mi posloužila 
k rychlému porovnání jednotlivých modelů, které jsem taky 
zvažoval k nákupu. Takže ještě jednou díky za to.

Čtenář Kamil, Praha

Paní Pavla píše k tématu
úspory v domácnostech

Děkujeme za článek o úsporách v domácnostech, který jste 
uvedli v čísle 1/2015. Již dlouho jsme s manželem přemlouvali 
naše starší rodiče, aby vyměnili jejich starou ještě CRT televizi. 
Ano, ještě stále existují lidé, kteří mají tu klasickou velkou, 
těžkou a objemnou televizi, která zrní a bliká a jejíž zvuk 
vychází z malého chrčícího reproduktorku. A obraz jak víno 
rozhodně taky nemá. Rodiče sice nevyužijí pro své účely 
poslední technologické novinky na trhu ani extra velké rozměry 
úhlopříček, ale nová televize by u nich už potřeba určitě byla. 
Po jasných argumentech o nákladech na provoz jejich staré TV 
a nové LED TV se to konečně podařilo. Stará „skleněnka“ byla 
vyměněna za novou štíhlou LED televizi. Konečně! Rodiče jsou 
s ní spokojeni a všechny nové parametry si pochvalují. Nyní nás 
však s manželem čeká tento náročný úkol znovu, jelikož ve spíži 
mají rodiče ještě více než 17 let starou chladničku.

Čtenářka Pavla, Plzeňsko

Odměna za vaše vzkazy

Děkujeme našim milým čtenářům Kamilovi i Pavle a 
posíláme jim slíbenou odměnu. Je to kapesní herní konzole 
značky GoGEN, řady Maxipes Fík v hodnotě 699 Kč.

VZKAZY ČTENÁŘŮ
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Jsme moc rádi, že reagujete na naše články. Rozhodli jsme se proto nově zařadit rubriku s názvem  
Vzkazy čtenářů, abyste mohli reagovat na aktuální i příští témata vaší oblíbené Inspirace. Posílejte své 
vzkazy na adresu redakce Inspirace, Euronics ČR, a.s., Prštné - Kútiky 637, 760 01 Zlín, nebo na e-mail 
inspirace@euronics.cz. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Vybrané dopisy, vzkazy a příspěvky budou  
v rubrice zveřejněny spolu s odpověďmi redakce a také odměněny náležitou odměnou. Uvítáme veške-
ré tipy, rady a fotografie. Těšíme se na vaše reakce.



další soubory se pak ukládají do obří paměti. Telefon LG G4 vám dá 
prostor! Nabízí 32 GB vnitřní paměti a samozřejmě nepostrádá ani 
slot na paměťové microSD karty, kterými se dá rozšířit o 128 GB. 
Operačním systémem chytrého LG G4 je Android 5.1 Lollipop 
doplněný o novou nadstavbu LG UX 4.0. Jeho velký výkon 

způsobuje 6jádrový procesor 
Snapdragon 808 s taktem 1,8 GHz, 
operační pamětí RAM 3 GB a grafikou 
Adreno 418. Zkrátka mobil, který jede 
naplno.

G4 s připojením 4G

Určitě chcete být nejrychlejší! 
Součástí výbavy tohoto nového 
LG G4 je i extrémně rychlý mobilní 
internet LTE/4G, se kterým můžete 
prosurfovat moře stránek bleskově. 
Samozřejmostí je i rychlonabíjení.  Víte, 
že k nabití vám stačí jen půlhodinka? 
Za 30 minut se baterka nabije až na 
60 % kapacity baterie. Celé zařízení 
napájí baterie s kapacitou 3000 mAh, 
kterou můžete snáze vyměnit než u 
jiných smartphonů. Baterka se vešla 
do pouhých 9,8 mm tenkého těla. 
Navíc je lehounký. Celková hmotnost 
telefonu je 157 gramů. Zapadne do 
kapsy i do menší kabelky a ještě ji 
zkrášlí. 

Nový LG G4 vykročil 
sebejistě ve své kůži!
Zadní strana pěkně v kůži

Pohlédněte na jeho designové pozadí. Už z fotografií vás 
uhrane zadní kryt smartphonu LG G4, který je celý potažený 
luxusní kůží. Nová vlajková loď od LG se pyšní pravou voňavou 
kůží. Novinka LG G4 je k 
dostání ve třech elegantních 
barvách se skutečným 
prošíváním, a to v hnědé, 
černé či vínově červené. 
Kromě této luxusnější výbavy 
můžete LG G4 pořídit také 
v základu, kterým je plast 
s jemnou kosočtvercovou 
strukturou. Vše doladí jemně 
prohnutý tvar displeje a řada 
technologických vylepšení 
jako 16 Mpx fotoaparát s 
laserovým ostřením. Tak 
co, už na něj zaostřujete v 
eshopu?

Vyšlete blesk na krajinu

Uvítali byste konečně 
povedené fotky krajiny, 
příbuzných či skvělá selfíčka 
s našpulenými rty? G4 vám 
je poskytne.  Vezměte do 
rukou LG G4 s 5,5“ QuadHD 
displejem a chvályhodným 
fotoaparátem s optickou stabilizací a laserovým ostřením.  
Potřebujete si vyblejsknout důležitý moment v horším 
světle? S tím chytrý telefon G4 počítá. Je opatřen rozlišením 16 
Mpx a světelností f/1,8. Kromě toho má vepředu šikovnou selfie 
kameru s rozlišením 8 Mpx. Focení za všech podmínek zajistí také 
dvojitý LED blesk, který z vašich snímaných objektů udělá zcela 
fotogenické modely. 

Snadné probuzení k akci

Potřebujete rychle cvaknout snímek, aniž byste mobil odemykali? 
S LG G4 vám atmosféra neuteče, lze s ním fotit, i když je zamčený.  
K probuzení fotoaparátu stačí dvakrát stisknout klávesu pro 
ovládání  hlasitosti. Rázem vyletí ptáček! Fotky, videa a veškeré 

LG G4

Displej: 5,5" Quad HD (2560 x 1440) IPS Quantum
Operační systém: Android 5.1 Lollipop
Rozměry: 75,3 x 149,1 x 8,9 mm
Hmotnost: 157 g
Procesor: Hexa-Core (1,8 GHz)
Operační paměť: 3 GB
Vnitřní úložiště: 32 GB
Konektivita: 3G, LTE 4G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Fotoaparát: 16 MPx LaserAF OIS 2.0; 8 MPx přední kamera
Baterie: 3000 mAh
Doporučená cena: od 15 990 Kč

NOVINKY
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program SKIN CARE pečující o pokožku tak, že zajistí, 
aby v prádle nezůstal prací prášek. Jste příznivci nových 
technologií? Kromě těchto programů můžete využít i 14 
přídavných možností. Vyzkoušejte třeba funkci MEDIC 
RINSE, neboli antialergické máchání při teplotě 40 °C. Z takto 
čistého prádla budou mít radost nejen alergici. Výhodou je 
možné stahování nových pracích programů prostřednictvím 
technologie NFC. Pokud například máte děti, stáhněte si 
pomocí vašeho smartphonu prací program vhodný pro 
dětské oblečení BABY CARE. Můžete však stahovat různé 
další aplikace dle potřeby. Jejich použití je snadné, váš 
smartphone stačí pouze přiložit k symbolu NFC Tag On na 
pračce a je to!

Pohyb bubnu se přizpůsobí

Ať už jste zvolili jakýkoliv prací program, v souladu s ním 
dokáže vynikající technologie 6 Motion Direct Drive od LG 
přizpůsobit či kombinovat pohyby bubnu. Umožnuje mu 

pohybovat se v šesti nových směrech. Díky 
spojení s regulovanou rychlostí otáčení 

a schopností bubnu otáčet se doleva i 
doprava přináší pračka mnohem větší 
výkon a tím i dokonalé praní. Tato 
patentovaná technologie 6 Motion Direct 
Drive řadí pračky LG mezi technologickou 
špičku. Snadno je ovládnete a vaše prádlo 
se rozzáří jak čistotou, tak dost možná  
i radostí.

Ušetříte čas i peníze

S pračkou LG TurboWash™ nyní můžete ušetřit značné 
množství energie, ale i času. Vaše praní na běžný prací program 
potrvá přesně 59 minut. Za pouhou hodinku si tedy vyperete 
například oblíbené oblečení, které chcete nosit v nejbližších 
dnech do práce. Ušetříte-li čas při praní, o to dříve budete 
mít usušeno a nachystáno k nošení. A jakožto od přírody 
hospodárný člověk jistě myslíte hlavně na úsporu. Vysoký 
výkon pračky a rychlé praní zajistí i výrazné šetření energie a 
vody. Zajímá vás, kolik ušetříte? Pračka LG TurboWash™ snižuje 
spotřebu energie až o 15 % a spotřebu vody až o 40 %. Radujte 
se z nízkých účtů za spotřebu a za ušetřené peníze si raději 
vyrazte na dovolenou. 

Jak prát chytře pomocí chytrých zařízení

Pračka disponuje 19 pracími programy, mezi které patří 
kupříkladu i program PROFI na sportovní oblečení nebo 

Pračka LG TurboWash
rychleji vypere a více ušetří

Automatická pračka LG F72U2QDN0

Energetická třída: A+++
Náplň prádla: 7 kg
Rychlost otáček: 1200 ot./min.
Rozměry (V x Š x H): 85 x 60 x 58 cm
Doporučená cena: 13 490 Kč
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Magický ovladač Magic Remote 2v1 vám učaruje

Chcete chytře ovládat svou chytrou LG? Pořiďte si model LG  
60UF776V. Ovládá se jedinečným ergonomicky tvarovaným 
dálkovým ovladačem Magic Remote, se kterým si však 
nemusíte zvykat na nic nového. Ovládání bude snadnější  
a stále přirozené. Přesvědčte se sami. Svou novou LG televizi 
ovládnete prostřednictvím jednoduchých gest a klikání na 
známé tlačítko OK. S novinkou 60UF776V šetříte také korunky, 
nebo spíš stovky. Televize totiž spadá do energetické třídy A+ 
a roční náklady na její provoz činí pouhých 526 Kč. Není nad to 
mít doma chytrou, designovou a k tomu úspornou telku.

Sdílení ve větším je větší zábava

Sdílení, „tvítování“ či „lajkování“ už je dneska na chytrých 
televizích tradiční záležitostí. S LG 60UF776V navíc můžete 
sdílet soubory ze svých externích zařízení prostřednictvím 
funkce Smart Share, kterou je tato vymakaná LG televize 
vybavena. Sdílejte s přáteli fotky z dovolené na velkém a 
kvalitním obraze, který je prostě lepší. Nejen Facebook si na LG 
TV více užijete, ale s přáteli si toho daleko více ukážete.

Čtyřikrát lepší podívaná
s UHD televizí LG 60UF776V! 

Dokonalost tkví v detailech

Dobře zaostřete, protože LG právě přichází s novinkami, které 
vás určitě upoutají! Nadčasový vzhled, ostrý obraz a hloubka 
barev, co vás vtáhne do filmového děje. Špičkové UHD televize! 
To jsou stěžejní novinky od LG. Představte si detaily obličejů, 
kostýmů, intimních či krvavých scén, ze kterých vám běhá mráz 
po zádech. Tak ty budou nyní ještě čtyřikrát detailnější díky 
rozlišení 4K, jenž určuje budoucnost digitálního zobrazování. 
Ve srovnání s Full HD rozlišením je 4K rozlišení čtyřikrát vyšší 
s počtem 8,3 milionů pixelů. Už pokukujete po vlastní LG 4K 
UHD? Televize LG 60UF776V je volba pro vás. Krásná, štíhlá a 
precizní. Ke své LG 4K UHD navíc získáte aplikaci Filmbox LIVE 
po registraci na 6 měsíců zdarma, takže gaučing u filmů a 
dokumentů bude ještě pohodovější.

V jednoduchosti je síla, proto volte webOS 2.0

S novou televizí LG 60UF776V budete nadšení z velmi snadného 
intuitivního ovládání. Tato chytrá TV má inteligentní operační 
systém webOS 2.0, díky kterému vás bude ovládání bavit. A že 
je to opravdu snadné? Stačí pouze kliknout na tlačítko Domů 
a můžete si vybrat obsah a funkce z Launcheru umístěného 
dole na obrazovce. Launcher vám umožňuje přepínat mezi 
TV programy a dalším obsahem podle vaší volby. Kromě toho 
vám webOS 2.0 zajistí nejen přehledné, ale i rychlé přepínání. 
Třeba mezi Home Screen a YouTube. Dostanete-li u nudných 
reklam chuť si pustit pěkný song, díky rychlému přepínání se 
můžete ihned zaposlouchat.

SMART televizor LG 60UF776V

Úhlopříčka: 151 cm
Displej: IPS , 4K UHD (3840 x 2160)
Tunery: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Operační systém: webOS 2.0
Připojení: 3x HDMI, 3x USB, 1x LAN
Energetická třída: A+
Doporučená cena: 49 990 Kč
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napomáhá udržovat nízkou hlučnost. Ta 
činí pouhých 64 dB, takže se nemusíte 

bát, že klimatizace naruší váš spánek, 
pokud ji umístíte do ložnice. Navíc 
je tato klimatizační jednotka 
vybavena funkcí umožňující nastavit 
ideální teplotu během spánku.  

Skvělé funkce, více
svěží vzduch v místnosti

Je vám horko a špatně se vám 
přitom dýchá? S klimatizací 
Electrolux EXP12HN1WI se můžete 
kdykoliv zchladit a zároveň také 
osvěžit vzduch v pokoji. Disponuje 
totiž plně automatickým režimem, 
který zajistí nastavení základní 
teploty pro ochlazení místnosti, 
jakmile je potřeba. O svěží a čistý 
vzduch se rovněž starají dvojvrstvé 
filtry. S touto klimatizací si zkrátka 
domů pořídíte kvalitu a praktické 

funkce, abyste se konečně cítili 
blaženě. A hledáte-li opravdu snadný 

způsob, jak bojovat s teplem, je pro vás 
klimatizace Electrolux EXP12HN1WI ta pravá volba.

Ochlazení pro vaši domácnost
s instalačně jednoduchou klimatizací
Snadno zapojíte a už chladí

Přestože horko k létu patří, všichni v tropických 
dnech uvítáme ochlazení. Právě klimatizace to 
umí nejlépe. Myslíte si, že se jedná jen o zařízení 
určené k ochlazování vzduchu? Není to však jen 
o tom. Klimatizace představuje celý komplex 
činností, a to jak chlazení, tak i odvlhčování, 
případně vlhčení a úpravu vzduchu v dané 
zóně. S klimatizací Electrolux EXP12HN1WI si 
můžete užívat chladivý vzduch všude. V domě, 
bytě, na chalupě a kdekoliv se nacházíte. Její 
přednost spočívá hlavně v jednoduchosti 
instalace. Mobilní klimatizace, jako je tato, 
totiž nevyžadují složité instalace. Pokud si 
pořídíte klimatizaci Electrolux EXP12HN1WI, 
nebudete muset ve svém domě nic bourat ani 
zabudovávat. Klimatizaci zapojíte do elektřiny  
a díky kolečkám také snadněji přesunete. 
Pokud tedy akutně potřebujete zchladit teplotu  
v místnosti, s klimatizací Electrolux EXP12HN1WI 
se vám to poměrně rychle podaří. 

Znatelně šetří a tiše pracuje

Rádi byste si dali klimatizaci do ložnice, aniž byste slyšeli, jak 
pracuje? Klimatizace Electrolux EXP12HN1WI může díky nové 
technologii ochlazovat váš domov mnohem efektivněji a tišeji. 
Zařazení do energetické třídy chlazení A a energetické třídy 
topení A+ vám zajistí malou spotřebu energie, což současně 

Klimatizace Electrolux EXP12HN1WI

Typ: mobilní
Výkon chlazení: 12 000 Btu/h (do 120 m3)
En. třída chlazení: A
Hlučnost: 64 dB
Rozměry (V x Š x H): 76,4 x 46,5 x 39,7 cm
Dálkové ovládání:  ano
Doporučená cena: 10 990 Kč
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Léto, voda,
společná dovolená.
A co děti, mají si kde hrát?

Kam vás léto většinou odvábí na dovolenou? A berete s sebou „dovolenkovat“ i děti? Možná 
si kolikrát lámete hlavu s tím, zda je neposlat raději na dětský tábor, vždyť by se s vámi do-
spělými stejně spíše nudily. To však nemusí být pravda, budete-li mít své děti vybavené tou 
správnou technikou, která vaše dítka nejen zabaví, ale také je ochrání před nebezpečím. Do 
dětských tabletů jsou dnes běžně ke stažení bezplatné zábavné výukové aplikace. Ty pomohou 
dětem například s orientací na silnici, se zvládáním angličtiny nebo naučit se první pomoc. 
I vám se pak uleví od strachu.



Maxipes Fík naučí
děti během dovolené anglicky

Mami, tati, kdy už tam budeme? Tuto otázku alespoň 
jednou jistě slyšel každý rodič, který vzal své ratolesti 
na rodinnou dovolenou. Nemůžeme se dětem však 
divit. Jejich duše touží po zábavě, hraní a zkoumání. 
Děti zkrátka srší zvědavostí. Tu mohou nyní ukojit 
interaktivními hračkami, mezi které patří třeba dět-
ské tablety. 

Značka GoGEN nabízí vy-
nikající dětskou elektroniku 
včetně aplikací v češtině, jež 
dětem rozšiřují možnosti  
v mnoha ohledech. Není nic 
jednoduššího, než kliknout 
na stránky www.euronics.cz 
a v nabídce vyhledat výrob-
ky GoGEN Maxipes Fík. K 
těmto výrobkům jsou rov-
něž přichystány ke stažení 
zajímavé aplikace. Jsou to 
zábavné výukové aplika-
ce, které pomáhají dětem 
s poznáváním světa oko-
lo, kladným vztahem  
k hudbě, s rozšiřováním 
slovní zásoby, abece-
dou, čísly a počítáním, 
angličtinou, orientací na 
silnici, při první pomoci 
nebo lépe procvičit úkoly z logopedie. To vše 
pomocí zábavných her, úkolů, hádanek, pexesa a obrázků 
doplněných o hlasového průvodce, takže si s nimi poradí 
i ti nejmenší. Všechny aplikace jsou samozřejmě v čes-
kém jazyce. Mezi dětskými tablety, ideálními na tyto ap-
likace, máte kupříkladu na výběr GOGEN MAXPAD 9 
G1P, MAXPAD 9 G1B, MAXPAD 7 G3 P, MAXPAD 7 W  
a další modely. 

Stáhněte jim do tabletu aplikaci Anglická slovíčka a 
domluví se snadno na dovči i za vás. Aplikace obsa-
huje přes 500 slovíček, která jsou rozdělená do 29 te-
matických celků. Děti se díky ní naučí znát pojmy a 
věci z denního života v angličtině. Každý výraz je na-
mluvený rodilým mluvčím v češtině i angličtině a bě-
hem výuky se zobrazuje anglický text. Celá aplikace se 
ovládá pomocí obrázků, takže vaši malí potomci ani 
nemusejí umět číst. Také aplikace Animovaná první 
pomoc je pro vaše děti skvělou a hlavně zábavnou for-
mou, jak se naučit chovat třeba v krizových situacích, 
které mohou nejen na dovolené nastat. 

Chcete, aby vaše děti 
získaly více praktických vědomostí do 
života? Maxipes se o to postará a nabídne jim záro-
veň mnoho dalších aplikací, které je obohatí o důležité 
znalosti.

TÉMA
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Nuda na dlouhé cestě?
S interaktivními hračkami nikoliv

Nejlepším odháněčem nudy na dlouhých cestách se pro 
vaše dítka určitě stane přenosný DVD přehrávač GoGEN 
MAXI DVD 9 v designu Maxipsa Fíka. Obzvláště, pokud 
cestujete autem. S ním vaši nejmenší chvíli zapomenou 
na nepohodlí. Zabaví se sledováním filmů, pohádek či 
uložených seriálů v běžných formátech. Během dlouhé 
cesty mohou také přejít k poslechu hudby nebo si prohlí-
žet fotky pořízené už během cesty. Samozřejmě mohou 
použít externí flash disk s fotkami a videy.

GoGEN MAXI DVD 9 má velký 23cm LCD displej s pří-
jemným LED podsvícením. Ptáte se na příslušenství? To 
bude tip ťop, neboť dostanete vše, co potřebujete. Nemu-
síte nic přikupovat. Dostanete k němu pohodlná sluchát-
ka, adaptéry do auta, dálkový ovladač i brašnu s popruhy 
pro uchycení do auta. Takže vaše dítko bude mít svého 
kamaráda na cesty uleženého pěkně v pohodlí a bezpečí. 

Kromě toho Maxipes Fík nabízí vašim dětem herní kon-
zole, sluchátka, vysílačky a další fajn elektrohračky, se kte-
rými se dá zažít spousta srandy. 

Legráckám s voděodolným
foťákem děti neodolají
 
S dětským voděodolným foťákem zažijí kopec legrace 
nejen vaše děti, ale jistě si to s nimi užijete i vy. Fotit 
grimasy pod vodou může být prima zábava. Vodě-
odolný fotoaparát MAXINEMO patří do řady dětské 
elektroniky GoGEN Kids, která jde dětem vstříc spo-
lečně s Maxipsem Fíkem. Tato oblíbená večerníčková 
postavička se stala jejich maskotem. 

Foťáky MAXINEMO jsou vodotěsné do hloubky 1 m. 
Tato hloubka stačí k tomu, abyste se o své dítko ne-

museli strachovat a v klidu jej nechali pod 
hladinou fotit hezké podvodní momentky. 
Kompaktní tvar je uzpůsobený pro dětské 
ručky. A co ovládání? Snadné i pro malé 
začátečníky. Až si ovládání osvojí, mo-
hou děti zkoušet ostření od 1 m doneko-
nečna, anebo zoomovat až 8 násobným 
digitálním zoomem. Veškerá nastavení 
a úpravy pak děti provádějí v českém 

menu. Budete tak mít na dovolené ma-
lého nadšeného fotografa a ještě si odvezete 

domů zvěčněnou vzpomínku. 
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S outdoorovou kamerou
GoGEN XTREME CAM do akce

S outdoorovou kamerou budete na své dovolené zaruče-
ně spokojeni. Zachytí vaše adrenalinové okamžiky třeba  
v hloubce až 30 m pod vodou. I pro ty z vás, kteří se chys-
tají na dobrodružnější dovolenou, jako je skákání padá-
kem, pátrání po zajímavostech českých a slovenských 
vrcholů, hor a kopců nebo potápění do hlubin, je outdo-
orová kamera obzvláště vhodná. Je totiž dobrým parťá-
kem pro extrémní sporty. Vezměte ji s sebou do akce a 
pořiďte profesionální video ze svého dobrodružství. 

Profi video z vašich cest

Chcete mít kvalitní video na památku? Outdoorová ka-
mera GoGEN XTREME s 1,5“ LCD displejem vám ho 
zajistí. Na displeji se pak můžete zrovna podívat, co jste 
natočili.  Kromě toho si však na něm nastavíte kameru tak, 
aby byly vaše akční záběry co nejvíce povedené. Zvěčněte 
svůj šklebící se obličej při skoku volným pádem. A taky si 
u toho vítězně zakřičte. Zvuk zaznamenává integrovaný 

mikrofon a společně s videem se ukládá na microSDHC 
paměťovou kartu. Nebojte se, že klekne baterka. Baterie 
vydrží na jedno nabití až 70 minut. A kdybyste potřebo-
vali více času, tak použijete vyměnitelnou baterii, která je 
u kamery součástí balení.
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MILUJI MOŘE

Cestuji, tedy jsem
Co vás napadne, když se řekne cestování? Jistě mezi prvními myšlenkami bude moře. A co si 
představíte pod pojmem moře? Většina lidí moře miluje. Ať už v různých asociacích. Slovo 
moře se skloňuje ve všech pádech i jazycích a nejčastěji evokuje plavání, potápění, opalování, 
romantiku, harmonii, stavění hradu z písku, party na pláži a hlavně MOŘE zábavy. Sáhněme 
si teď do svědomí, co by to bylo za dovolenou, kdybychom si zábavu u moře nezaznamenali 
na fotografii, nebo ještě lépe na video pro budoucí vzpomínku?



Bude to vzrůšo

Po vzrušující dovolené se můžete chlubit videem s živými 
barvami a v rozlišení až 1080/30p. Všichni užasnou nad 
videem, které jste díky GoGEN XTREME pořídili v ná-
ročných světelných podmínkách, jako jsou třeba rychlé 
přechody mezi tmavými a světlými záběry. Úhel záběru 
dosahuje extrémních 170° a snímání záznamu zajišťuje 
výkonný 12MPx CMOS senzor, kterým zachytíte snad i 
nezachytitelné adrenalinové momenty.

Svět nad vodou i pod vodou
s outdoorovou kamerou

Opět se zabaví i děti. Manipulace s outdoorovou kamerou 
GoGEN XTREME je totiž skutečně jednoduchá, takže to 
klidně zvládnou i ony. Pokud se chystáte strávit rodin-
nou dovolenou na kole, můžete jim kameru upevnit na 
řídítka. Proč zrovna tam? Protože ke kameře dostanete 
kompletní sadu praktického příslušenství, které pomáhá 
natáčet v jakékoliv situaci. Držák na řídítka je součástí ba-
lení, kromě toho obsahuje také vychytávky jako držáky na 
helmu, selfie tyč nebo do automobilu, držák se závitem na 
stativ, popruhy pro upevnění na hrudník, atd. Pokud se 
chystáte prozkoumávat podvodní svět, vodotěsné pouzd-
ro kameru ochrání.
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MILUJI ČESKO

Procestujte rodný kraj
Co může být kouzelnější, než procestovat rodnou zemi? Necháte na sebe dýchnout historii, 
budete obdivovat památky a tradice společně s krásnými českými městy. V Česku můžete 
zažít spoustu skvělých zážitků z cyklostezek, jeskyní, lázní, lesů, chat a mnoha dalšího, co by-
chom zde vyjmenovávali ještě dlouho. Docela se však rozmohlo trávit volný čas na wellness 
pobytech a v podobných relaxovacích zařízeních. Napříč celou republikou je spousta hezkých 
oblastí, kde můžete spojit wellness s procházkami nádhernou krajinou. Jmenujme třeba Be-
skydy, Luhačovice, Moravu s vinnými sklípky, malebné Jižní Čechy, Šumavu a samozřejmě 
nostalgickou Prahu. Pro ty, kdo to nechtějí podcenit a uvítali by pár tipů na foťáky, se který-
mi mohou pořídit pěkné vzpomínkové fotky, doporučujeme kompakty řady Nikon Coolpix. 
Umožní vám zachytit i nemyslitelné momentky. Stačí zvolit si ideální model pro vás.



Fotografie plná hloubky

Chcete zachytit přítomný okamžik do hloubky? S vodě-
odolným fotoaparátem Nikon COOLPIX S33 se můžete 
ponořit až do hloubky 10 m. Tento typ je velmi odolný. 
Vydrží pád z výšky 1,5 m a je mrazuvzdorný do -10 °C. 
To už dřív zmrzne váš nos než tento foťák, co myslíte? Je 
ideální pro rodinnou dovolenou u moře, stejně jako pro 
extrémnější podmínky na horách. Nejen do hloubi, ale  
i vysoko se můžete vypravit s modelem COOLPIX 
AW130 vyvinutým pro výš adrenalinový styl. Kromě 
toho, že je mrazuvzdorný a dá se s ním potápět do hloub-
ky 30 metrů, můžete s ním též šplhat po skalách. Foto-
aparát se nerozbije, ani když spadne ze 2 metrů. Zato vy 
buďte raději opatrní.

Ultra kvalitní ultrazoomy

Nafoťte ultra kvalitní fotky s COOLPIXY ve stylu zrcadlo-
vek. Jedná se o fotoaparáty s gripem spadající do katego-
rie ultrazoomů. Rádi byste se podívali jejich objektivem? 
Koukněte třeba na COOLPIX P610. Má neuvěřitelný 
60násobný optický zoom, který lze s využitím funkce 
Dynamic Fine Zoom rozšířit až na 120násobný. Otevřou 
se vám tak nové možnosti. Vyrazte třeba do noci zachytit 
„Genia loci“. Ideální je model COOLPIX L840 vybavený 
objektivem s 38násobným optickým zoomem, který lze 
dále rozšířit až na 76násobný. Právě díky funkci Dynamic 
Fine Zoom můžete všechny modely rozšířit na dvojná-
sobek. Zaostřete na krajinu a pořiďte kvalitní makrofoto-
grafie třeba lučního kvítí. Nezapomeňte sledovat i letošní 
nové zrcadlovky Nikon D5500.

Nemyslitelné momentky

Kompaktní fotoaparáty Nikon COOLPIX jsou ideální 
pro všechny, kdo se chtějí světu ukázat! Díky vestavěné-
mu připojení Wi-Fi a technologii NFC snadno sdílíte 
pořízené fotky na Facebooku a dalších sociálních sítích. 
Klepnu a sdílím. Stačí vaším COOLPIXEM „klepnout“ 
nebo se hodně přiblížit k chytrému telefonu, který má 
také aktivní funkci NFC, a ihned snímky sdílíte. Není to 
cool? Buďte cool i vy a sdílejte místa, která procestujete, 
jídla, která ochutnáte, a tváře, které potkáte. Co není mož-
né vymyslet, je možné vyfotit! Nikon COOLPIX S9900 
a COOLPIX S7000 vám umožní zachytit i nemyslitelné 
momentky díky nadupanému objektivu a perfektnímu 
zoomu. Vyzkoušejte třeba COOLPIX S9900 disponující 
30násobným optickým zoomem, který lze dále rozšířit s 
využitím funkce Dynamic Fine Zoom až na 60násobný.

Parťák s miliony pixelů

S kompakty COOLPIX kvalitně nafotíte a stylově zapůso-
bíte. Pořízením COOLPIXU získáte senza parťáka na ces-
ty, večírky, zkrátka kamkoliv se vydáte. Chcete mít v kapse 
miliony? Miliony pixelů s foťákem COOLPIX se vám tam 
bez problémů vejdou. Třeba COOLPIX S2900 disponuje 
kromě 20 milionů pixelů i atraktivně štíhlým designem. 
Bude se vám dokonale hodit k outfitu. Ten pak nezapo-
meňte zvěčnit a dát na Facebook, aby vás ostatní mohli 
ocenit. Nezapomeňte pořídit video. Díky samostatnému 
tlačítku na Nikonu COOLPIX S2900 nebo COOLPIX 
S3700 to už nemůže být snazší. Prostě jej stisknete a ihned 
nahráváte vzácnou událost ve formátu HD (720/30p).

Nikon Coolpix S9900, cena 8 290 Kč

Nikon Coolpix AW130, cena 8 790 Kč

Nikon Coolpix S2900, cena 2 490 Kč Nikon Coolpix L840, cena 5 490 Kč
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DRONY NA LETNÍ HRÁTKY
Proleťte se na dovolené s dronem

V současné době jsou velmi oblíbenou moderní „hrač-
kou“ drony neboli bezpilotní letouny. S nimi se můžete 
na svět podívat z perspektivy pilotů letadel a přitom stát 
nohama pevně na zemi. Drony totiž můžete pilotovat 
na dálku třeba ze svého chytrého telefonu či tabletu. 
Stále častěji je využívají ke své práci například fotogra-
fové, lze pomocí nich vylepšovat mapy a samozřejmě 
jsou to perfektní hračky pro dospělé. Můžete se pomo-
cí dronů přidat třeba k hejnu vlaštovek, které se vracejí 
domů z teplých krajin, nebo pořídit video z dovolené, 
kde se učíte surfovat.

Video i foto s nadhledem

Drony jsou vybaveny fotoaparátem a kamerou s exce-
lentní kvalitou obrazu. Pořízené záběry se vám pak ode-
sílají do mobilu nebo rovnou na USB Flash disk. Také se 
můžete pouhým jedním kliknutím pochlubit natočeným 
videem na Facebooku či nahrát svůj výtvor na YouTube. 
A to není všechno! Některé tyto vymakané letouny jsou 
vybaveny dalšími senzory. Třeba nočním viděním, ultra-

zvukovými radary nebo gyroskopem. Bývají i vodotěsné 
a odolné proti prachu, apod. Představte si ty nádherné 
a šokující záběry vodopádů. Nebo se raději vydáte do 
pouště?

PARROT Bebop, cena 13 990 Kč
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MILUJI PÁRTY

Každý si rád vyhodí z kopýtka 
Párty, večírky a mejdany! Vyrazte ven za zážitky. Někteří o dovolené navštěvují hrady a zám-
ky ve své rodné zemi, jiní jezdí poznávat exotiku a překonávat mořské vlny. A pak je tady 
skupina lidí, kteří zbožňují párty kdekoliv na světě. Párty se v létě jedou všude. Proto se vám 
jistě zavděčíme tipy, jak oživit své zážitky či snad, jak dobrodružství co nejlépe zdokumen-
tovat. Jste hraví? Párty lidi snad ani nemohou být jiní. Proto tady pro vás máme oblíbenou 
specialitku, která vynese vaši hravou duši až do oblak. Zabavte se v létě úžasnými drony, na 
párty se s nimi stanete středem pozornosti a ještě pořídíte originální videa.



Dron jako policista, hasič i voják

Pojďte se dozvědět, co všechno se dá s těmihle létají-
cími hračkami dělat! Dají se efektivně využít i v nej-
různějších profesních oblastech. Asi nejzajímavější je, 
že se drony často používají v armádě. Vojáci s nimi 
prozkoumávají neznámé oblasti, ale mohou je použít i 
k útočným letům. Používají je hasiči při hašení požá-
rů nebo policisti ke sledování lumpů. Jsou ideální pro 
monitorování území. Chcete si let předem napláno-
vat na svém smartphonu? Není problém. Dokonce se 
vám dron automaticky vrátí až k nohám, odkud vzlétl. 
Drony značky Parrot nabízejí i možnost přehrát si ka-
ždý let na 3D mapě díky záznamu letových údajů, jako 
je výška a rychlost.

Povolení a pravidla
k bezpečnému letu

Pokud se chystáte létat s dronem do 20 kg, který neslou-
ží pro komerční účely, nepotřebujete povolení k létání. 
Takové modely jsou vhodné zejména pro sportovní a re-
kreační lety. S dronem o vyšší vzletové hmotnosti už si 
povolení musíte obstarat a také si musíte dron pojistit. 
To je koneckonců vhodné vždy. Lze jej využít i ke komer-
ci, ale k tomu potřebujete rovněž povolení. Pro spoko-
jený let je třeba držet se určitých pravidel, díky kterým 
se vyhnete nepříjemnostem. Například nelétejte nad 
hustě osídlenou oblastí, kde je moc lidí, a už vůbec ne 
nad místy, která jsou zakázaná. K těm patří třeba letiště, 
nemocnice, území s velkým provozem, městské zástav-
by apod. Pouštějte letoun jen tam, kde na něj bezpečně 
uvidíte. Základní pravidlo pro létání totiž je mít dron ve 
vizuálním kontaktu po celou dobu letu. Nelétejte v příliš 
silném větru a výše než 300 m. Létat nad oblaky je sice 

lákavé, ale i riskantní. A než vzlétnete, rozmyslete si, co 
nebo koho hodláte natáčet.

Intuitivnost, odolnost a odvaha

Ptáte se, jak drony snadno ovládnout? Drony značky 
Parrot můžete ovládat přímo z vašeho telefonu nebo 
tabletu. Parrot nabízí zdarma ke stažení aplikaci pro za-
řízení s OS Android. Drony se pak ovládají velmi intu-
itivně. Létat vám vydrží celkově okolo 20 minut. Může 
se z vás stát i bravurní pilot, pokud si zapnete funkci 
autopilota. Vy to ale jistě zvládnete sami a bez obav z 
překážek. Většina dronů je odolná proti nárazům, ro-
bustní konstrukce umožňuje skákat, jezdit, točit se, 
zkrátka stát se neohrozitelnými. Navíc dokáží třeba udr-

žovat stálou pozici ve vzduchu, a to bez ohledu na sílu 
větru, přestože létat ve špatných větrných podmínkách 
se nedoporučuje. Snadný vzlet i přistání zajistí sen-
zory a exkluzivní patentovaný režim ovládání. Uplat-
něte slevu 100 Kč při nákupu jakéhokoli zboží nad 
1000 Kč v e-shopu Euronics. Stačí zadat slevový kód  
inspirace100, platí do 12. 9. 2015

PARROT 2.0 Elite Edition Sand, cena 7 490 Kč
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Teleskopická selfie tyč dodá 
vašim fotkám nový rozměr

„Selfíčka“ dnes zdobí většinu profilů na sociálních sí-
tích. A proč by ne? Podělte se i vy o novinky ve vašem 
životě, může to být cokoli, třeba i fotka nového účesu 
nebo zážitky z dovolené. Kam se letos chystáte? A máte 
už sbalenou selfie tyč GoGEN, kterou u nás dostanete 
ve 4 barevných provedeních? K tomu, abyste mohl být 
na fotce s ostatními a zároveň být i ten, kdo stiskne 
spoušť, slouží právě selfie tyče. Pomocí těchto parťa-
ček zhotovíte fotku celé rodiny spolu s nádhernou pří-
rodní scenérií za vámi. V rodinném albu pak konečně 
budou fotky, na kterých už žádný člen nechybí. 

Ať jsme na fotce všichni
a není vidět ruka

Zvěčněte se v centru dění!  S moderními selfie tyče-
mi už nemusíte chybět na žádné společné fotografii 
z dovolené, z party nebo rodinné oslavy! Jestli rádi 
fotíte selfička a chcete se blejsknout v celé své pará-
dě, pak si ke svému smart mobilu pořiďte ještě tele-
skopickou selfie tyč GoGEN! Můžete ji roztáhnout 

až na 104 cm, což zvětší záběr na vás i na krajinu za 
vámi. Univerzální držák je určený pro mobily cca od 
3 do 6 palců a je přizpůsobivý pro všechny dostupné 
chytré telefony na trhu. Už nemusí být na každé vaší 
fotce vidět ruka, kterou sami sebe fotíte. Díky této 
moderní pomůcce nafotíte důstojné fotografie bez 
fotící ruky. Když se selfie tyč stáhne, vejde se vám 
v pohodě i do kabelky. Nejmenší velikost, na jakou 
se stáhne, je 22 cm. Selfie tyč GoGEN je prostě boží, 
vezměte si ji s sebou rozhodně i na party.

MILUJI SELFIE

Řekněte všichni „sýr“
Pokud rádi fotíte sami sebe, neznamená to, že jste zamilovaní do své krásy. Zkrátka se jen 
s přáteli rádi podělíte o svůj svět, o svůj nový vzhled, sestřih, o nové šaty, apod. Navíc selfie 
fotky mohou fotit i ti, kdo chtějí na fotce zachytit celou rodinu, současně více krajiny okolo 
sebe a nemuset přitom sám na fotce chybět. 
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Spoušť v rukojeti

Teleskopický monopod disponuje držákem na-
spoušti přímo v rukojeti a je opatřen také pohodl-
ným bezdrátovým připojením Bluetooth. Můžete 
ji tedy mít neustále spárovanou s vaším chytrým 
mobilem a ovládat na dálku. Pohotovostní doba 
selfie tyče GoGEN je 100 hodin. Pokud vám však 
dojde šťáva, vezměte s sebou na cesty i power ban-
ku. Dobije vám všechna zařízení od selfie tyčí přes 
mobily, tablety, MP3 a MP4 přehrávače, GPS na-
vigace, foťáky, chytré hodinky atd. Už vás nebu-
de strašit slabá baterka u mobilu ani vybitý foťák  
v nejlepším momentu dovolené.  Vyzkoušejte třeba 

GoGEN Power Bank a vaše cestování bude mno-
hem jednodušší. A teď šup šup za dobrodružstvím.

Šikovný smartphone

Když už jsme u těch selfie fotek, pak by se vám 
jistě hodil tip na chytrý telefon, se nímž vám fot-
ky půjdou od ruky. Toužíte mít konečně povedené 
fotky krajiny, příbuzných či skvělá selfíčka s na-
špulenými rty? Nadupaná a stylová novinka LG G4 
vám je poskytne. Vezměte do rukou LG G4 s 5,5“ 
QuadHD displejem a chvályhodným fotoaparátem 
s optickou stabilizací a laserovým ostřením. Před-
stavte si, že jste na dovolené, užíváte si romantic-
kou chvíli za soumraku a najednou vás napadne 
vyfotit si tuto atmosféru navždy. Jak vyfotit důle-
žitý moment v horším světle? S tím chytrý telefon 
LG G4 počítá. Je opatřen rozlišením 16 Mpx a svě-

telností f/1.8. Kromě toho má vepředu šikovnou 
selfie kameru s rozlišením 8 Mpx. Focení za všech 
podmínek zajistí také dvojitý LED blesk, který  
z vašich snímaných objektů udělá zcela fotogenic-
ké modely. O tom, že se jedná o stylový smartpho-
ne, svědčí jeho zadní kryt, který je celý potažený 
pravou luxusní kůží. LG G4 jako nová vlajková loď 
od LG je k dostání také v plastovém základu.

Teleskopická selfie tyč GoGEN, cena 599 Kč
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Co si nezapomenout přibalit na dovolenou
6“ čtečku eReading.cz START 2 si oblíbíte! Můžete mít díky ní při sobě až 3000 knih s různou te-
matikou a pohodlně ji schováte do každé tašky či batohu. A pokud zatoužíte po přívalu nejnovějších 
informací, můžete si přes Wi-Fi stáhnout aktuální noviny nebo využít e-výpůjčky. Potěší také e-Ink 
displej, který se dobře čte a nevyzařuje žádné světlo.

Herní konzole s operačním systémem Android kombinuje výpočetní možnosti 
androidího tabletu a skvělou ergonomii herních konzolí. Díky 5" dotykovému 
displeji a Androidu 4.2 Jelly Bean můžete s konzolí využívat všechny funkce, na 
které jste zvyklí ze svých chytrých telefonů a tabletů. Stále máte pomocí interne-
tového prohlížeče přístup k internetu, e-mailového klienta a galerii her a aplikací 
Google Play. Samozřejmostí je využití všech multimediálních funkcí jako pře-
hrávání fotek a podpora nepřeberného množství audio a video formátů.

Pořizujte skvělé snímky plochým fotoaparátem s 20násobným 
optickým zoomem, který lze s využitím funkce Dynamic Fine 
Zoom1 dále rozšířit až na 40násobný, a zachycujte blízké i vzdále-
né akce – přístrojem COOLPIX S7000 s 16 miliony pixelů.

Kamera nabízí Wi-Fi připojení s dosahem až 15 metrů. Kameru 
připojíte k Vašemu smartphonu nebo tabletu přes mobilní aplika-
ci. Součástí balení je podvodní pouzdro, které je vodotěsné až do 
40 metrů. Ke kameře je dodáváno dálkové ovládání s dosahem 15 
metrů, které si můžete připnout na ruku jako hodinky.

Herní konzole GoGEN Maxipes Fík MAXI KONZOLE, cena 1 999 Kč

Čtečka e-knih eReading.cz START 2, cena 1 999 Kč

S dětským tabletem GoGEN MAXPAD 9G1 máte možnost ze 
stránek www.maxipes.cz stáhnout bezplatně zábavné výukové 
aplikace, které pomáhají dětem s poznáváním světa kolem sebe, 
navázáním pozitivního vztahu k hudbě, rozšiřováním slovní zá-
soby, abecedou, čísly a počítáním, angličtinou, orientací na silnici, 
při první pomoci nebo lépe procvičit úkoly z logopedie. To vše 
pomocí zábavných her, úkolů, hádanek, pexesa a obrázků dopl-
něných o hlasového průvodce, takže si s nimi poradí už od nejút-
lejšího věku. Všechny aplikace jsou samozřejmě v českém jazyce.

Dotykový tablet GoGEN Maxipes Fík MAXPAD 9 G1P, cena 2 999 Kč

Outdoorová kamera Rollei ActionCam 410 Wifi, cena 3 990 Kč
Digitální fotoaparát Nikon S7000 s 8GB paměťovou
kartou a pouzdrem, cena 4 990 Kč
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Co si nezapomenout přibalit na dovolenou
Power banka poskytuje energii až dvěma zařízením zároveň, takže udrží vaše smart-
phony, tablety, outdoorové kamery nebo fotoaparáty stále v provozu. Dají se pře-
nášet a jejich použití je velmi jednoduché. Vlastnosti, kterými disponují, oceníte 
zejména na pracovních cestách, při delších pobytech v přírodě, na horách, zkrátka 
všude tam, kde trávíte svůj čas bez možného přístupu k elektrické síti.

Vyrážíte na koncert? Čeká vás výšlap na nejvyšší vrchol v oko-
lí? Pak je přímo nutné pochlubit se přátelům na sociálních sí-
tích dokonalým autoportrétem! Pokud nechcete, aby vám na 
fotce chyběla polovina hlavy nebo dokonce váš kamarád, kup-
te si jedinečnou selfie tyč. Pohodlně na ni připevníte mobil nebo 
foťák, usmějete se, zmáčknete spoušť a hned napoprvé vytvoříte 
dokonalou selfie!

GoGEN USB nabíječky do auta dokáží po vložení do zástrčky zapalovače nabíjet i 2 zařízení sou-
časně, zapojit můžete jak váš smartphone, tak i tablet nebo MP3 přehrávač. USB konektory mají 
výstupní proud 1 a 2,1 A. Jejich výhodou je kromě rychlosti i naprostá univerzálnost, neboť zvlád-

nou automobilovou zásuvku i v karavanech a nákladních vozech (vstupní 
napětí 12 - 24 V). A dokáží dobít jakékoliv zařízení, které se běžně dobíjí 
z USB portu.

Univerzální cestovní adaptér pro většinu světa. Adaptér je 
možné použít pro zařízení s dvoupólovou zástrčkou - bez 
uzemnění: vysoušeče vlasů, MP3 přehrávače, digitální foto-
aparáty, notebooky, mobilní telefony, GPS navigace a mnoho 
dalších.

Ideální televizor pro řidiče kamionů, majitele 
obytných přívěsů a karavanů. I na 56cm uh-
lopříčce si můžete užívat kvalitní zobrazení 
a spolehlivost v nadčasovém designu. Pro 
pohodlnou orientaci v pořadech disponuje 
elektronickým programových průvodcem 
EPG. Televizor je zařazen do energetické 
třídy A, tudíž se nemusíte obávat vysokých 
nákladů na elektrickou energii a můžete si 
užívat nového společníka po celý den. Díky 
napájení 12 V je tento televizor přímo před-
určen pro ty, kteří chtějí sledovat své oblíbe-
né pořady i na cestách, s kvalitním obrazem 
a v rozlišení FULL HD!

Power Bank GoGEN, kapacita 5 200 / 7 800 / 10 400 mAhm, cena 499 / 699 / 899 Kč

Adaptér do auta GoGEN CH 20, cena 199 Kč

Televizor GoGEN TVF 22184 CAR, cena 4 299 Kč

Adaptér TECH pro 150 zemí světa TBU-240, cena 499 Kč

Selfie tyč GoGEN 2, cena 599 Kč
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Jakému grilování dáváte přednost? Metod grilo-
vání je hned několik. Grilovat se dá samozřejmě i 
v troubě, ale my si patrně pod pojmem grilování 
představíme spíše zahradní sešlost, v jejímž cen-
tru stojí rošt s pořádnou flákotou masa na něm. 
K takovému grilování dochází přímou metodou, kdy 
žár působí na pokrm přímo. Mezi zdravější způsoby gri-
lování, zahánějících obavy z karcinogenních látek, patří 
grilování na kontaktním grilu s keramickou deskou. 
Tato metoda jde ruku v ruce s rozmáhajícím se zdra-
vým životním stylem, který dnes dodržuje stále více lidí.  
S elektrickými grily se dá navíc maso připravovat i na 
terase nebo v bytě na balkoně.  Náš článek vám poskytne 
tipy na kvalitní grily i rady na téma, jak správně nachystat 
maso, aby bylo křehké jako obláček.

letní grilovacky jedou 
v plném proudu

SLINY SE SBÍHAJÍ
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Steak nebo panini?
Dejte si všechno

Také zbožňujete letní grilování? Pořádáte za-
hradní party a zvete své přátele i sousedy ke 
společnému stolu? Máme tu pro vás nadupané 
grily, se kterými připravíte perfektní hambur-
gery, steaky, krkovice i hermelíny. Vyzkoušejte kontaktní 
gril DeLonghi CGH 902 C, který si můžete pořídit buď 
v černé, nebo stříbrné barvě. V poměru cena/výkon si 
tento gril vede bravurně. Je vhodný pro jakéhokoliv uži-
vatele, který si rád pochutná na grilovaných specialitách. 
Součástí grilu DeLonghi CGH 902 C jsou dvě sady vý-
měnných keramických plotýnek, které si můžete přeha-
zovat podle toho, jaký pokrm se chystáte dělat. Hladká 
plotýnka se hodí třeba k přípravě sázených vajec a ze-
leniny, zatímco žebrovaná je ideální na maso. Avšak na 
rozdíl od ostatních se z plotýnek DeLonghi CGH 902 
C při nahřívání nekouří. Jeho snadnou údržbu budou 
opěvovat hlavně hospodyňky, jelikož s ním nebudou mít 
příliš práce. A to díky systému pro odstranění přebyteč-
ného oleje. Navíc s ním ugrilují klidně i pro celou rodinu, 
pokud gril otevřou na 180°. Hlavní plus grilu je totiž jeho 
multifunkční využití, proto s ním nakládejte, jak je libo. 
Použijte jej zcela rozevřený jako klasický gril, nebo z něj 
udělejte v podstatě sklopný gril na přípravu panini. Je to 
jen ve vaší režii. Hlavně při tom všem opékání a zapékání 
dejte pozor na prsty.

Roztavený sýr k masíčku? 
Z raclette grilu roztajete i vy

Další zdravou metodou grilování masa je příprava na 
kamenné desce. Při grilování na kamenné desce opět ne-
musíte mít strach z karcinogenních látek ani tuku. Přesto 
docílíte krásně propečeného masa s jeho typickou, sliny 
spouštějící vůní a samozřejmě i chutí.  Chcete-li grilo-
vat zdravě, ať už doma nebo venku, doporučujeme vám 
kompaktní gril Raclette HYUNDAI GR 114. Nabízí dvě 
plochy na grilování, žulovou a teflonovou. Lze tedy pou-
žít právě tu plochu, která je pro váš pokrm více vhodná. 
Současně můžete opékat zeleninu na žulové plotýnce a 
přitom se vedle na vroubkované plot-
ně může grilovat krkovička nebo 
burger. Grilovací teflonová plotýn-
ka s nepřilnavým povrchem je na-
víc odnímatelná. Součástí grilu je 
8 pánviček na raclette s nepřilna-
vým povrchem a tepelně izolo-
vanou rukojetí, které jsou rov-
něž odnímatelné. Tyto raclette 
pánvičky se používají třeba 
na roztavení sýrů, které se 

podávají jako famózní doplněk ke grilovanému 
masu. Nastavení zvládnete levou zadní díky plynule 
regulovatelnému termostatu se světelnou kontrol-
kou. Údržba grilu je velmi snadná, zejména odní-
matelné části, které lehce umyjete jako každé jiné 
nádobí. Gril je sice malý, ale velmi šikovný. Uplat-
něte slevu 100 Kč při nákupu jakéhokoli zboží nad 
1000 Kč v e-shopu Euronics. Stačí zadat slevový kód 

inspirace100, platí do 12. 9. 2015. Nezabere skoro žádné 
místo, přesto tím, jak je řešený zvládne pohodově připra-
vit několik pokrmů pro vaši grilovací party.

MASO NA GRIL,
PIVO DO RUKY
Maso zkřehne, 
než se vychladí pivo 

Ke grilování u nás neodmyslitelně patří 
pivo! To vy ale moc dobře víte, že? Sami 
často jednou rukou obracíte maso na gri-
lu, zatímco v druhé ruce držíte pivko. Tento 
zlatavý mok se však při grilování dostává i do 
jiné role, než jen k popíjení. Často totiž pivo 
využíváme pro marinování nejrůznějších druhů masa. 
Pivních i jiných marinád ale určitě znáte spoustu. Věděli 
jste však, že pivo může stát za čerstvostí masa? Ponoří-
me-li telecí nebo vepřové maso do světlého piva, ucho-
váme ho čerstvé a svěží. Stejně tak jej můžeme naložit 
třeba i do podmáslí. Kyseliny v něm obsažené navíc za-
jistí, že maso zkřehne a bude lahodné. Zajímají vás další 
triky, jak udělat maso křehké? Zvolte na marinádu kyselé 
ingredience. Můžete použít vinné, jablečné i jakékoliv 
jiné octy, citronovou nebo limetkovou šťávu, vynikající 
je také jogurt. Naložíte-li maso přes noc do jogurtu, máte 
vyhráno. Tak křehounké maso jste ještě nejedli. Jogurt 
pozmění jeho strukturu tak, že jej dovede k dokonalé 
jemnosti a vy při ochutnání samou slastí zavrníte. Zají-
mavou vychytávkou na změkčení masa je také ananas. 
Obsahuje totiž určitý enzym, který dnes využívají hlavně 
v potravinářském průmyslu. Můžete však vyzkoušet při-

dat do marinády ananasovou šťávu a uvi-
díte sami, jak maso zkřehne. My 
jsme si pro vás přichystali recept 

s pomerančovou šťávou, která 
masu také pomůže ke křehkosti, 

ale zejména k vytříbené chuti.
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Grilovaná pomerančová 
krkovička se špetkou 
ohnivého chilli

Ingredience
4 plátky vepřové krkovičky
5 lžic oleje
5 lžic sladké chilli omáčky
šťáva z jednoho pomeranče
lžička nastrouhané pomerančové kůry (z pečlivě
omytého nebo chemicky neošetřeného pomeranče)
2 stroužky česneku
sůl dle chuti
lžičku pomerančového pepře (směs drceného 
pepře a sušené pomerančové kůry)

Postup 
Maso mírně naklepeme. Není nutné, naopak je pří-
mo nežádoucí, rozmlátit ho paličkou na maso. Stačí 
použít hřbet ruky. Všechny ingredience na marinádu 
smícháme v plastikovém sáčku, přihodíme i zbytky 
vymačkaného pomeranče. Do sáčku k marinádě při-
dáme maso a pořádně promneme. Necháme uležet v 
lednici nejlépe přes noc.

Po pořádném odpočinku maso vyndáme a šupneme 
na gril. Při grilováni potíráme zbytky marinády.

Doba grilování se může lišit vzhledem k použitému 
druhu masa. Našim krkovičkám stačily čtyři minutky 
z každé strany.

(Zdroj www.pečeně-vařeně.cz)

Domácí vítězí nad kupovaným

Chystáte se pořádat burger party? Buďte prvotřídní hos-
titelé a připravte k hamburgerům domácí pečivo. Čer-
stvé domácí pečivo posypané všemožnými semínky s 
hovězím burgerem z čerstvě namletého masa přiláká 
i nejvzdálenější příbuzné. Pro vlastnoruční zpracová-
ní hovězího, vepřového i kuřecího masa do dietnějších 
burgerů by mohl přijít vhod kvalitní mlýnek. Sáhněte 
po mlýnku Tefal NE610138, který vám dopo-
ručujeme především kvůli všestrannému 
využití. Pomůže vám v létě i zimě, proto-
že obsahuje nástavce na plnění uzenin, 
jemné mletí, hrubé mletí, krájení plát-
ků, střední mletí, strouhání, ale i na su-
šenky a cukroví. Na výrobu čerstvých 
domácích briošek k burgerům by se 
vám zase mohla hodit domácí pekárna. 
Náš tip je pekárna ETA Duplica Vital, kte-
rá byla vyvinuta ve spolupráci s českým odborníkem na 
zdravou výživu. Jako jediná ze všech domácích pekáren 
na trhu má program Kvašení a Vital, se kterými upeče-
te bio chléb z přírodního kvásku nebo připravíte pečivo 

tak, aby bylo v souladu s vaší dietou. A teď 
otázka na tělo. Stále vás ještě neomrzelo 
nakupovat zmražené polotovary, které 
v obchodech před prodejem dopékají? 

Možná ani nevíte, že toto rádoby pečivo 
není mnohdy ani z Česka, ale je dovezené z Pol-
ska či Francie. Je také pravděpodobné, že máte 

stejnou zkušenost, jakmile se totiž do takového pečiva 
doma zakousnete, vylomíte si zub. Zkrátka, děs běs. 

Nehledě na to, že kupo-
vané potraviny a nápo-
je jsou často plné éček, 
chutě jsou nahnané 
aromaty a ceny mnoh-
dy zbytečně přemrštěné. 
Přitom jsou mnohem zdravější a 
levnější varianty, jak se občerstvit jinak, než za-
plácnout žaludek pečivem z polotovaru. Tím se dostává-

me k dalším tipům, které by se vám mohly na léto 
hodit. Třeba takové mrkvové smoothie předsta-

vuje ozdravnou bombu! Mrkev je tak zdravá, 
že dokonce snižuje riziko kardiovaskulárních 

nemocí. Navíc vás mrkvové smoothie vyjde 
na pár korun. Samozřejmě si můžete nakom-

binovat ovoce dle vlastní libosti. Máme pro 
vás skvělé doporučení na stolní mixér Concept 

SM-3350 v bílém a zeleném provedení, se kte-
rým připravíte kromě smoothie i nejrůznější druhy 

koktejlů a shaků. Hodí se také na výrobu proteinových 
nápojů pro sportovce či dietáře. Mixér je vhodný dokon-
ce k drcení ledu, což oceníte zejména v horkých letních 
dnech při výrobě domácí ledové tříště nebo ledové kávy. 
Na přátelské grilovačce se také jistě vyšvihnete se sodov-
kovačem ETA Bublimo Fun. Můžete svým hostům na-
bídnout domácí limonádu, jejíž příprava je velice snadná 
a hlavně vám ušetří nemalé peníze za minerálky. Své 
hosty si můžete získat tím, že jim dáte na výběr 
příchuť a rovněž intenzitu chuti  
i perlivosti vaší úžasné domácí 
limonády. Směle do toho, budete 
to hltat i vy.
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MŇAM, TO MÁ 
ŠMAK

Naložte maso
do chutné marinády

Hovězí, vepřové, kuřecí či snad jehněčí? Každé maso se 
může před grilováním naložit do marinády, aby nasálo 
chuť koření, bylinek a dalších voňavých ingrediencí. Nej-
prve si maso naporcujeme na flákoty, které nám vyhovu-
jí, pak vložíme do marinády a necháme nejlépe přes noc 
odležet. Druhý den je ideální doba, kdy dát maso na gril.

Pikantní
 marinád

a

s chilli 
pro chla

py 

Ingredie
nce

• 2 až 4 čerstvé hrubě nadrcené chilli

    papričky nebo 2 lžičky sušených

• 4 nadrcené stroužky česneku

• 4 až 6 lžic olivového oleje

• červený vinný ocet - půl až celý panák,

    dochutí a rovněž změkčí maso

• hrst nasekané čerstvé petrželky 

    nebo půl hrsti sušené

• špetka soli

• špetka pepře 

Dijonská ma
rináda

s kusy pepře
 

Ingredience

• 4 lžíce Dijonské hořčice

• 4 až 6 lžic olivového oleje

• 4 snítky čerstvého nebo půl

    hrsti sušeného tymiánu

• špetka soli
• pepř – hrubě nadrcený nejlépe v hmoždíři 

Rada
skvěle se hodí na vepřové

kotlety a krkovice

Medová marináda
s rozmarýnem pro dámy 
Ingredience
• 2 až 3 lžíce tekutého medu
• 4 až 6 lžic olivového oleje
• 2 snítky čerstvého nebo půl    hrsti sušeného rozmarýnu
• citronová šťáva – pár kapek• špetka soli
• špetka pepře – otrlejší dámy mohou místo    pepře použít špetku mletého chilli

Rada
výborně se hodí na kuřecí stehnaa prsa či na krůtí prsa
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Přidejte k masu i něco zeleného, 
doporučujeme tyto bylinky

Tymián

Tymián je v kuchyni jedna 
z nejpoužívanějších bylinek. 
Je výborný jako koření na kuře 
a hodí se i do nádivky. Můžete jej vy-
užít na vepřové maso, dobře chutná na 
panence a krkovici, ale výborný je také jako 
přísada do paštik. Jeho chuť se rovněž perfektně snoubí 
s rybami a grilovanou zeleninou. Stojí však za to, při-
pravit si z něj i léčivý čaj, který podporuje krevní oběh. 

Rozmarýn lékařský

Rozmarýn kuchaři používají čerstvý, sušený, drcený 
i jemně mletý. Jeho listy vypadají jako jehličky a jsou 
výborné k drůbeži, rybám, ale i skopovému a telecímu 
masu. Má trpce kořeněnou chuť, takže u skopového 
vhodně přebije jeho typickou pachuť. Rozmarýn vám 
pomůže při nízkém krevním tlaku a je účinný také pro-
ti nadýmání. 

Koriandr

Koriandr je klasickou 
přísadou uzenářů. Pou-
žívá se k přípravě hovězí-
ho, vepřového i jehněčí-
ho masa. Kromě toho se 
toto koření dobře hodí k 
rybám a dokonce se pou-
žívá i do chleba, který je díky 
němu stravitelnější.

Šalvěj lékařská

Šalvěj se při vaření používá hojně, a to v čerstvé i 
sušené podobě. Pokud ji chceme přidat k masu, 
dobře se hodí jako koření k vepřovému a telecí-
mu. Kromě toho se však používá také do nádi-
vek a omáček. Šalvěj má i léčebné účinky, za-
braňuje  například průjmům a také 
dezinfikuje.

Oblíbený tip: grilovaný
hermelín s uzenou paprikou 

Ingredience
1 hermelín
2 až 3 lžíce oleje
mletá uzená paprika
hrst čerstvé petrželky nebo půl hrsti sušené
špetka soli
špetka mletého pepře nebo chilli

Příloha
bagetka
brusinky

Postup 
Hermelín nejprve pokapeme olivovým olejem a mírně 
osolíme. Poté přidáme špetku mletého chilli nebo pepře, 
podle toho, co kdo více preferuje. Nesmíme zapomenout 
posypat hlavní ingrediencí, kterou je mletá uzená pap-
rika. Přidáme čerstvou posekanou petrželku nebo posy-
peme sušenou. A konečně hermelín ogrilujeme z obou 
stran, ale nikoliv zabalený v alobalu. Hermelín se nám 
lépe opeče a bude chutnější, pokud jej dáme na gril bez 
alobalu. Díky plísni okolo celého sýru nemá tendenci vy-
téct. Pečeme však jen pár minut dle toho, jaký máme gril.  
Podáváme s bagetkou, kterou jsme si opekli spolu s her-
melínem. Na talíři lze hermelín doplnit brusinkami nebo 
jogurtovým dipem. Dobrou chuť!
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Manžel griluje,
manželka pendluje

Každá hospodyňka už ví, co ji čeká, když manžel pro-
hlásí, že bude grilovat. V podstatě to znamená, že se 
odehraje téměř ustálený rituál se stále opakujícími čin-
nostmi. Jediná záhada tohoto rituálu spočívá v jeho 
samotném názvu, který zní „Manžel griluje“. Posuďte 
sami, zda s názvem není něco v nepořádku.

Manžel griluje:

1. Žena jde do obchodu nakoupit všechny potřebné potraviny.2. Žena udělá salát, zeleninu a desert.3. Žena připraví maso na grilování a položí jej na podnos.  Spolu s grilovacím náčiním, dresingy a dipy vše přinese  manželovi, který sedí u grilu s pivem v ruce.  4. Manžel dá maso na gril.
5. Žena jde dovnitř pro talíře a příbory, aby mohla prostřít.6. Žena vyjde ven a řekne manželovi, že se maso nejspíš pálí.  On jí poděkuje a požádá, aby mu přinesla další pivo.7. Manžel vytáhne maso z grilu a podá ho ženě.8. Žena naservíruje maso na talíře spolu se salátem, připraví  přílohu, pečivo, omáčky, ubrousky, pití a vše přinese ke stolu.  

9. Po jídle žena uklidí ze stolu a umyje nádobí.

Vrcholná fáze rituálu:

10. Všichni hosté u stolu pějí chválu na manželovo kulinářské   umění, žádají o recept, děkují, a odcházejí vrhajíc úsměvy na kuchaře.
11. Manžel se zeptá ženy, jak si užila svůj „den bez vaření“.  Poté, co uvidí, jak se mu manželka místo odpovědi mění před  očima v tříhlavou saň, špitne si v duchu: Hochu, ženě se nikdy nezavděčíš, i kdyby ses podělal.

(Zdroj: Moravskoslezský výkladový slovník)
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Tipy k dokonalé
gril párty

Dokonalá trojkombinace grilování. Na kameni, na 
litině i s mini pánvičkami. U tohoto raclette grilu 
nebude rozhodně nuda a stane se tak středem do-
konalé zábavy, kdy si sami sestavíte vaše gril menu.

S touto pekárnou vám půjdou domácí burger 
bulky samy. Pekárnu Duplica Vital jsme vy-
vinuli ve spolupráci s českým odborníkem 
na zdravou výživu Otto Reissem. Je pro ty, 

kteří se ráno chtějí nechat budit vůní čerstvé-
ho chleba. Duplica Vital má dva programy, 

které žádná jiná pekárna nemá: Kvašení a Vi-
tal. S nimi můžete péct chleba z přírodního kvásku 

bez jakýchkoliv Éček. Zvládne i přírodní sýry, jogurty, 
kvásky... Všechno, co vyžaduje přesnou teplotu. Díky pro-
gramu Vital si můžete připravit chléb podle vlastních po-
třeb, třeba podle své diety.

Že jsou kupované džusy plny konzervantů a přídavků? Udělejte si vlastní osvěžující 
šťávy či husté smoothie z letního sezonního ovoce, kterého je nyní všude plno. Tento 
mixér využijete i pro přípravu mixovaných zeleninových základů pro salsa omáčky  
a dipy, pizzu či zeleninové omáčky k masům.

Tady bude každá párty zábavná. Sami si namícháte pří-
chutě z bohaté škály sirupů, zvolíte sílu bublinek limonády, 
přidáte letní bylinky, mátu nebo 
meduňku, a domácí limonáda je 

připravená.  Že je limonáda 
trochu nuda? Sodovko-
vač ETA vám pomůže k 
přípravě letní osvěžující 
bowle s kapkou nabubla-
ného růžového vína nebo 
dokonalý Aperol s vlastní 
sílou bublinek.

Stolní mixér Concept SM-3350, cena 699 Kč

Gril Hyundai GR 114, cena 999 Kč

Domácí pekárna ETA Duplica Vital 2147, cena 3 999 Kč

Výrobník sodové vody ETA Bublimo Fun 2638, cena 799 Kč
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Stačí vybalit a grilování může za-
čít. Sami rozhodnete, jestli raději 
zvolíte sílu kontaktu uzavřeného 
grilu, nebo jeho rozloženého stavu pro pořádnou 
nálož masa a surovin naráz. O dokonalost výsledku 
se už postará on s velkým Óóóó.

Tento pomocník vám nejen namele maso najemno 
na dokonalé burgery, ale využijete jej i na výrobu 

strouhanky nebo zeleninky do salátů. Balení obsahuje 
pestré příslušenství: 3 mřížky, nástavec a příslušenství pro 

klobásy a nástavec na sušenky.

K dokonalému grilování patří nástroje hodné 
mistra. Proto buďte vyzbrojeni potřebnými gril 
udělátky.  Sada obsahuje: kleště, vidličku, obra-
cečku, kartáč. Rukojeť je opatřena příjemným 
materiálem, který odolá vysokým teplotám.

Jeho uplatnění najdete nejen při cestování autem v letním období, ale také při kempování. 
Vnitřní prostor koše je 22 litrů. Chladí až o 15 °C pod okolní teplotu. Hlavní chladicí zóna 

je uzavíratelná na zip a velmi lehce do ní potraviny vložíte nebo z ní vyndáte. 
Praktické je také sklopné a zcela odnímatelné hliníkové madlo. Napájení 

zajišťuje 12 V autokonektor. 

Gril DeLonghi CGH 902 C, cena 3 490 Kč

Mlýnek na maso Tefal NE610138, cena 3 599 Kč

Chladicí box Hyundai MC 22, cena 1 199 Kč

Grilovací nářadí Campingaz Premium Barbecue Utensil Kit, cena 1 499 Kč
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Redakce testovala grily!
Jak to dopadlo?

Velký letní test grilů. Testovali jsme tyto 4 stroje:
• Gril ETA Vital 1162 90000 
• Gril Tefal Optigrill EE GC702D34
• Gril DeLonghi CGH 902 C
• Gril Gallet Chartres GRI 660

Celé to začalo náhodně, a to z malého, téměř soukromého testování grilů. Jelikož se dobré 
zprávy a nápady šíří rychle, tak se tato malá myšlenka rozjela nakonec ve velkou společnou 
grilovací a testovací slavnost celé redakce Inspirace. Přidali se k nám i ostatní kolegové, kte-
ří měli snad tu nejdůležitější funkci – ochutnávačů a jedlíků. Grafik Laďa celou akci fotil  
a vzniklo z toho hezké dílko.
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Redakce testovala grily!
Jak to dopadlo?
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Pro velký test jsme vybrali 4 výkonné grily, z nichž 3 jsou 
novinkami letošní sezóny. Jsou to Tefal Optigrill, gril DeLonghi 
CGH 902 a gril Gallet Chartres 660. Všechny tyto grily jsou 
kontaktní. Čtvrtý do testu byl vybrán gril ETA Vital 1162, který 
disponoval jak deskou ze žulového kamene, tak i výměnnou 
litinovou deskou. 
Již od ranního rozbřesku celý den sliboval, že bude pro 
grilování jako stvořený. A že opravdu byl. Místo bylo jako 
vystřižené pro společně strávené odpoledne s přáteli a kolegy 
zároveň. Lesní myslivecká hájenka, okolo ticho a jen vlnící se 
kopečky okolní krajiny. Grilování, výborné jídlo, pití, domácí 

limonády, vychlazené pivo, vše zakončeno domácí zmrzlinou 
a dezerty. Říkáte si, že je od nás trochu nefér, takto detailně 
všechno popisovat? Přiznáváme. Výsledkem této grilovací 
akce je ale komplexní uživatelský test 4 grilů, popis nejen 
dobrých vlastností a vychytávek, ale i nedostatků, které by měli 
výrobci ještě vylepšit ke 100% spokojenosti. Přidáme i všechny 
naše společné recepty, které byly za odpoledne odzkoušeny. 
Jen fotograf měl co dělat, aby vše stihl vyfotit, jelikož jedlíci 
skvěle a rychle plnili svou funkci a kolikrát ujídali ještě horké 
pochoutky přímo z grilů.

Den jako stvořený pro grilování
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Gril ETA Vital

Zapojit a seznámit se s tímto grilem nebylo vůbec složité. Pro 
grilování nabízí 2 výměnné horní desky, litinovou a kamennou 
žulovou. My jsme si vybrali pro náš test právě kamennou horní 
desku. Dále má gril už jen jedno ovládací kolečko na regulaci 
a volbu teploty. Takže jednoduše otočením regulátoru 
nastavíte požadovanou teplotu a výkon grilu. Co ale otočný 
regulátor nenabízí, jsou přesně vyobrazené stupně teploty. 
Shrneme si to: gril vybalíte, zapojíte, nasadíte horní desku, 

zapnete a navolíte teplotu. Pak už 
jen čekáte na okamžik, kdy 

bude deska dostatečně 
rozehřátá. Je třeba mít 
na paměti, že kamenné 

desky mají delší počáteční 
dobu na výhřevnost desky. 

Za to pak během grilování udržují 
stálou a stejnou výhřevnost po celé ploše i na 

okrajích desky a po stažení teploty jsou ještě hodně 
dlouho horké. Takže poslední kousky pokrmů grilujete už bez 
nutnosti elektrické energie.
Zajímavý poznatek: tomuto grilu chybí je ukazatel čili 
indikátor připravenosti nahřáté desky. Tu poznáte jen podle 
vašich zkušeností, odhadem, přiložením ruky nad desku grilu, 
pokusy s vodními nebo tukovými kapkami o rozpálenou 
desku.

Tefal Optigrill

U tohoto přístroje se již vyplatí před prvním použitím 
seznámit s návodem na obsluhu. Velké množství ovládacích

tlačítek, umístěných na horní otevírací páce 
grilu, vám totiž jen pomocí 

vyobrazených ikon zřejmě
nepomůže k tomu, abyste 
zjistili, co všechno tento 

nadupaný přístroj umí.  
A že toho zvládne docela 

dost. Je potřeba se seznámit 
nejen se všemi funkcemi a tlačítky 

pro zvolení správného grilovacího 
programu, ale také s polohovatelným kloubem, který se 
přizpůsobí a sám pozná tloušťku připravovaného pokrmu při 
zavírání grilu. Důležité je také správné umístění nádobky na 
odkapávání tuků a tekutin, které unikají v průběhu grilování.
Zajímavý poznatek: Co se tedy týče tohoto přístroje, doba 
na seznámení s ním bude delší než u grilu ETA Vital, ale po 
prostudování všech funkcí a vychytávek, vás grilování s ním 
bude bavit. Jedná se o revolučně chytrý, zvukově i světelně 
signalizační gril, se kterým už nic nespálíte.

Gril DeLonghi CGH 902

Tento nenáročný ale velmi výkonný a na obsluhu příjemný 
kontaktní gril DeLonghi lez stejně tak dobře použít i jako 
rozložený barbecue gril. Součástí balení jsou dvě sady 
výměnných desek, žebrovaná a rovná. Na žebrovaných 
plochách připravíte oblíbené steaky, maso, burgery, zeleninku, 
toasty nebo panini, naopak 
rovné využijete pro efektivní 
přípravu snídaňových volských 
ok, plátků slaniny nebo palačinek. 
Seznámení s grilem je poměrně 
rychlé a snadné. Na spodním 
dílu jsou 3 ovládací knoflíky 
a 3 světelné signalizační kontrolky. 
Jeden z knoflíků slouží jako ovladač termostatu teploty pro 
hladké plotýnky, druhý má stejnou funkci, ale pro žebrované 
plotýnky. Třetí otočný knoflík pak slouží jako přepínač funkcí 
právě mezi kontaktním a rozloženým BBQ grilem. Na knoflíku 
pro nastavení teploty pro kontaktní grily jsou vyobrazeny 
stupně Celsia, takže ihned víte, na kolik stupňů se vám gril 
rozehřívá.  Světelné kontrolky slouží pro indikaci připravenosti, 
provozu a celkového zapnutí grilu. Na bocích horního ramene 
grilu se nachází uvolňovací páčka závěsu, pomocí které gril 
úplně rozložíte do roviny, a také uvolňovací tlačítka plotýnek 
pro jejich výměnu. Součástí balení jsou 2 odkapávací nádobky 
pro zachycení tuku a tekutin, které odtékají během grilování  
a čisticí škrabka na hrubé nečistoty.
Zajímavý poznatek: pro náš test jsme si vystačili s funkcí 
kontaktního grilu. Nastavili jsme knoflíky a teplotu a jen čekali 
na rozžhavení plotýnek. Poté jsme zahájili grilování. Co však 
jistě oceníte je také to, že je gril šikovný na údržbu.

Gril Gallet Chartres GRI 660

Tento gril je také ze skupiny kontaktních grilů, které lze využít 
pro grilování ve 3 polohách. Uzavřený, otevřený do 90° a zcela 
otevřený do 180°. Disponuje otočným regulátorem teploty, 
dle návodu v rozmezí 140 – 280°, ale bohužel tyto teploty 
nejsou na otočném regulátoru popsány. Jedná se pouze o 3 
úrovně volby teploty 1, 2 a 3. S těmi bezpečně víte, že grilujete 
na nízkém, středním a vysokém stupni rozžhavenosti grilu. 
Součástí tohoto přístroje jsou i dvě světelné kontrolky. Přičemž 
jedna z nich hlásá jen zapnutí a provoz grilu a druhá signalizuje 
dosažení dané teploty, přesněji dosažení zvoleného stupně 
nahřátí desek. Právě díky tomu poznáte, kdy je ta správná 
doba vložit pokrm na gril.
Zajímavý poznatek: Tento gril je poměrně jednoduchý na 
obsluhu a prvotní seznámení, takže návod není tolik potřeba.  
Co tomuto grilu chybí, je důmyslná 
odkapávací nádobka na odtékající 
tuk či šťávy z grilování. Museli 
jsme rychle najít nějakou vlastní.

I. ETAPA
Zapojení grilů a jejich ovládání
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Vítěz I. etapy s nejlepším ovládáním
V této prvotní fázi hodnotíme jako nejlepší pro celkovou 
ovladatelnost, orientaci a práci s grilem DeLonghi  CGH 902. 
Snadné pro obsluhu jsou také grily ETA Vital i Gallet GRI 660, 
ale gril DeLonghi byl velmi příjemný na celkovou manipulaci, 
nastavení výšky ramene, snadnou výměnu plotýnek a 

vyobrazených stupňů pro nastavení teploty. Díky tomu jsme 
věděli, na kolika stupních se pokrm připravuje. Toto ostatním 
grilům chybělo.
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Vítěz II. etapy s nejlepšími funkcemi
V této fázi se nám nejvíce líbila práce a výkon grilu Tefal 
Optigril, se kterým byla zábava, přesně nám hlídal stupeň 
rozehřátí a dal nám to světelně i zvukově najevo. Navíc jako 

II. ETAPA
Samotný průběh grilování, výk   n grilů
ETA Vital

Všechny grily jsme zapli najednou, nastavili nejvyšší teplotní 
stupeň, ničím jsme grilovací plotýnky ani kamennou desku 
grilu Eta Vital nepotírali, žádným olejem či tukem, abychom 
všem zajistili stejné podmínky pro poslední fázi čištění. 
Po zapnutí grilů jsme netrpělivě čekali, který z nich bude 
připraven nejrychleji a jaká kontrolka se rozsvítí první. A tady 
všechny grily narazily. Grilovali jsme venku při odpoledním 
denním světle a bohužel žádné kontrolky nebyly dostatečně 
vidět, respektive, nebylo patrné, že svítí. Museli jsme 
je přikrývat a stínit dlaněmi, abychom aspoň nepatrně 
rozpoznali barvu indikátoru. Výrobci nejspíš nebrali v potaz, 
že by někdo mohl grilovat dříve než při setmění nebo zcela 
večer. Toto byl velký handicap opravdu všech grilů, které 
světelné indikátory měly. 

Tefal Optigrill 

Chytrý a funkcemi nadupaný Optigril měl světelných 
ovládacích tlačítek a světelných kontrolek nejvíce, bohužel 
měly taktéž slabou červenou barvu LED světla. Museli jsme 
tedy spoléhat na to, že se po zmáčknutí knoflíku daný program 
skutečně spustil. Tento gril je však opravdu našlapaný, pokud 
jde o funkce pro grilování. Gril zapnete tlačítkem On/Off, pak 
si vyberete jeden z 6 nastavených programů, co budete chtít 

grilovat, tedy hamburger, steak, kuře, toast, klobásky, ryby a 
navíc je zde funkce rozmrazení, když náhodu zapomenete své 
maso vyndat z mrazáku dostatečně předem. A také funkce M – 
manuál vhodný nejvíce pro grilování ovoce a zeleniny. Vpravo 
vedle programových tlačítek se nachází poměrně velký 
světelný ukazatel, jehož střed indikuje provoz a připravenost 

grilu, ale hlavně podle barevných škál okolo indikátoru 
vidíte stav a průběh připravovaného pokrmu uvnitř grilu.  
Tento gril je opravdu chytrý, dle vybraného druhu pokrmu 
sám nastaví optimální teplotu, kterou udržuje po celou 
dobu přípravy.  Podle měnících se barev na indikátoru 
vidíte jednotlivé stupně propečenosti pokrmu: začátek 
grilování, krvavý, medium, propečený a nejvyšší stupeň, 
jenž zároveň představuje také čas k vytažení pokrmu. Tuto 
funkci oceníte, zvláště pokud jste milovníci steaků. Přesně 
víte, kdy jej vytáhnout, chcete-li například krvavý nebo 
středně propečený.  Navíc s vámi gril komunikuje i zvukově.  
Jakmile je připraven, zazní zvukový signál. A pokud dosáhne 
dalšího stupně propečenosti pokrmu, opět se ozve. I když 
se k němu otočíte zády, tak vám dá najevo svůj výkon. Což 
při přípravě dalších surovin anebo družném hovoru s přáteli 
oceníte. V tomto má tento gril velké plus oproti ostatním 
3 testovaným druhům. Jakmile chcete vyměnit steak za 
rybu, jednoduše zvolíte tlačítko se symbolem ryby a gril se 
postará o vše sám. Nemusíte ho mezi změnami programů 
ani neustále vypínat a zapínat.

DeLonghi CGH 902 a Gallet Chartres GRI 660 

Nejrychleji ze všech byl připraven gril DeLonghi CGH 902, 
následovaly přístroje Tefal Optigril a Gallet Chartres GRI 660. 
Nejdéle to trvalo grilu Eta Vital, ale to jsme předpokládali, 
jelikož musel důkladně nahřát rovnou otevřenou žulovou 
desku. První 3 grily rozehřívaly litinové kontaktní desky, kde 
to jde vždy o poznání rychleji. Po rozehřátí grilů jsme začali s 
přípravou prvního jídla. V plánovaném menu byl na prvním 
místě pořádný hamburger s domácími bulkami a sázeným 
křepelčím volským okem.

jediný měl vyřešené pevné uchycení odkapávací misky k tělu 
grilu. Takže i když jsme s ním manipulovali a hýbali v rámci 
otevírání a zavírání, tak nádobka zůstala vždy u grilu.

👍 NEJLEPŠÍ FUNKCE 👍

👏 NEJRYCHLEJŠÍ ROZEHŘÁTÍ 👏

Světelný ukazatel grilu Tefal optigrill, ukazuje stav propečenosti masa krvavý, středně propečený, propečený
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III. ETAPA
Obsluha během grilování, nejlepší chuť masa

Naládovali jsme maso na desky grilů. Na Optigrilu Tefal 
nastavili program Steaky, zavřeli horní víka a čekali.  Výhodou 
Optigrilu Tefal je ukazatel průběhu propečenosti. Takže 
kdo chtěl krvavý, vytáhl jej v době, když se ozval zvukový i 
světelný signál. Opravdu to gril poznal a byl krvavý a přitom
hotový?  Opravdu. Výrobce, konstruktéři a testeři značky Tefal 
si s tímto grilem vyhráli. Nemohli jsme přijít na to, jak to ví a 
pozná, ale pozná.
Další steaky jsme udělali do fáze propečených, abychom 
otestovali vítěze, který to zvládne nejrychleji a z kterého grilu 
byly výsledné steaky nejchutnější. Říkáte si, že pokud je steak 

udělaný, propečený, že musí z každého grilu chutnat stejně? 
Není tomu tak ani v případě elektrických kontaktních grilů. 
Záleží na několika faktorech, tedy na: výhřevnosti desek, 
rozvodu tepla v deskách, složení litiny a materiálu desek, 
přilnavosti povrchu a samozřejmě na výkonu grilu.
Co se týče doby přípravy steaků, vytahovali jsme je za stejný 
čas jak z grilu DeLonghi, tak i z Tefal Optigril. Delší čas na 
propečení si nechal gril Gallet GRI 660 a jako poslední byl  
samozřejmě Eta Vital, jelikož horní kontaktní deska je při 
přípravě masa hodně určující. A ta mu chybí.

🍔 NEJDŘÍVE HOTOVÉ BURGERY 🍔

Kdo se stal vítězem v rychlosti a výsledné propečenosti 
masa na hamburgery? DeLonghi CGH 902! V těsném 
závěsu to stihl Tefal Optigril a Gallet GRI 660. Nejdéle 
to, dle očekávání, trvalo grilu Eta Vital, neboť nejde o 
gril kontaktní. A co teprve mini volská oka z křepelčích 
vajíček? Jasným vítězem v jejich přípravě byl právě Eta 
Vital. Na jeho kamenné žulové desce se vajíčka krásně 
rozprostřela, deska držela po celou dobu přípravy 
stejnou konstantní teplotu, která je nepřipálila. 
Jelikož jsme na začátku grilování desky nepotírali 
žádným tukem, tak bylo zapotřebí je umět 
správně a rychle podebrat při sundávání z 
grilu. Podařilo se a neutrpěla struktura ani 
tvar. Závěrem přípravy hamburgerů jsme 
krátce do grilů vložili domácí bulky na 
propečení a mohlo se zdobit a servírovat. 
Dokážete si představit partu hladových 
redaktorů, markeťáků, grafiků a fotografa, 
který musel vždy počkat až na poslední 
kousek, který dofotil?  Všechny 4 grily jely 
naplno, připravily nálož 17 pořádných 
burgerů, po kterých se jen zaprášilo. Za 5 
minutek bylo po parádě. Nezbývalo než se 
pustit do přípravy dalšího z naplánovaných jídel, 
kterým byly hovězí steaky na „250“. Tedy pořádné 
250g steaky odleženého hovězího masa. Říká se, že 
správný gril se pozná až při přípravě hovězích steaků.

SPRÁVNÝ GRIL SE POZNÁ AŽ PŘI
PŘÍPRAVĚ HOVĚZÍCH STEAKŮ

Jakmile jsme vložili první bochánky mletého masa na burgery 
do grilů, teprve začala ta pravá zábava. Netrpělivě jsme sledovali, 
který z testovaných přístrojů bude v přípravě nejrychlejší.  

Nahlíželi jsme pod horní desky kontaktů, jestli už maso není 
hotové. Tedy jen v případě grilu DeLonghi a Gallet, protože 
Optigril od Tefalu nám maso hlídal sám a Eta Vital nebyl kontaktní. 
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Pokud jde o chuť, nejvíce nám chutnaly steaky z grilu 
DeLonghi CGH 902, které byly jak propečené, tak velmi křehké. 
Přizpůsobivý kloub a rameno tohoto grilu maso zakrylo, 
ale nepřimáčklo, takže výška byla dokonalá. Maso z grilu 
Tefal Optigril bylo také chutné, ale vítěz může být jen jeden. 
Hodnocení grilu Gallet ve steacích dopadlo v této fázi nejhůře. 
Ne, že by nebyly steaky dobré a propečené, ale delší příprava 
trvala déle a k tomu horní víko způsobilo mírné vysušení 
masa a také větší placku. Složení materiálu desek je pro 
přípravu důležité. Steak šel z grilu pěkně sundat, ale známky 
nestejnoměrného opečení byly zjevné. 
Aby masíčko vypadlo na talíři barevně a doplňovaly se chutě, 
přidali jsme zeleninku. Začaly se porcovat na plátky lilky a 
cukety, papriky i rajčata. Bylo na čase vyzkoušet další krok 
obsluhy a z kontaktních grilů tak udělat rovné a otevřené 
barbecue grily. Eta Vital gril byl ihned přichystán, neboť se 
nemusel předělávat z kontaktního. Jeho kamenná žulová 
deska byla řádně rozpálená. Gril Gallet GRI 660 jsme rozdělali 
za pomoci vysunutí horního ramene. Musíte jednou rukou 
přidržet spodní díl grilu a druhou rukou manipulovat s horním 
ramenem. Přitom je třeba dávat pozor, abyste se nespálili.
Rozložení desek grilu DeLonghi CGH 902 je o mnoho 
jednodušší než u grilu Gallet. Na boku horní páky ramene 

se nachází uvolňovací páčka závěsu pomocí níž lze gril zcela 
otevřít.  A jde to opravdu snadno. I když je tělo grilu DeLonghi 
robustnější a těžší než tělo grilu Gallet, ovládání a manipulace s 
grilem DeLonghi CGH 902 je však celkově snazší a komfortnější. 
A jak je na tom s manipulací při rozdělávání do roviny chytrý, 
zvukově vybavený stroj Optigril Tefal? Tady nás opět překvapil.  

Ani nás z počátku nenapadlo, že se jedná pouze o kontaktní 
gril a nejde z něj udělat zcela otevřený BBQ gril. Jde otevřít jen 
do polohy 90° a umožňuje grilovat tak, že jej nepřiklopíte. To 
však jen na spodní desce bez možnosti využít celou plochu 
obou desek. Horní deska při otevření jen zbytečně sálá teplo. 
Takže tento gril je jen kontaktní. Ale jak řekl náš kolega gurmán 
Michal: „Kdyby to šlo, tak gril už by byl až moc dokonalý“. Ani 
nás ze samotného nadšení z grilování a testování nenapadlo, 
že všechna ovládací a programová tlačítka jsou umístěna na 
horním rameni grilu, tudíž by se při jeho otevření na 180° k 
nim už těžko dostávalo. Takže tady jsme s úplným otevřením 
narazili a zeleninu nezbývalo připravit jinak, než „zaklopeně“.
Na zbylých 3 grilech jsme zeleninku grilovali na otevřených 
deskách. Opět se nám osvědčila rovná kamenná žulová deska 
grilu Eta Vital, která už za celé odpoledne byla opravdu řádně 
nažhavená a zelenina na ní jen zasyčela. Stačilo pár krátkých 
chvilek a mohla se otáčet na druhou stranu k opečení. Oproti 
tomu žebrované desky grilů Gallet i DeLonghi potřebovaly k 
propečení trochu více času. Gril Tefal Optigril opekl zeleninu 
z obou stran stejně, a to za polovinu času. Nicméně, aby 
bylo hodnocení fér, je třeba uvést, že jde o hlavní přednost 
kontaktů od BBQ grilů.
Tato část grilování pro nás byla na hodnocení nejtěžší.  Do 

výsledků musí člověk zahrnout nejen samotný komfort při 
obsluze, výkon grilů a s tím spojenou celkovou dobu, kterou 
u nich člověk stráví.  Ale důležitá je i výsledná chuť, barevnost 
a opečení pokrmu. 

👌 NEJCHUTNĚJŠÍ MASO Z GRILU 👌

ABY MASÍČKO VYPADALO NA TALÍŘI  
BAREVNĚ, PŘIDALI JSME ZELENINKU
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Po shrnutí všech výše popsaných pro a proti jsme usoudili, 
že za nejvíce praktické využití, celkově komfortní obsluhu a 
výbornou výslednou chuť, ba i konzistenci připravovaných 
pokrmů náleží prvenství grilu DeLonghi CGH 902. V těsném 
závěsu byl gril Tefal Optigril, který vyniká svými chytrými 
přednastavenými funkcemi, které za vás hlídají dobu a teplotu 
pro daný pokrm (maso, steak, ryby, kuře, klobásky). Jeho 
citlivý senzor umístěný v otočném zavíracím kloubu ramene, 
rozpozná výšku vloženého masa nebo potraviny a dokonale se 
přizpůsobí. Horní deska jej zaklopí, avšak nepřitlačí příliš, aby z 
něj neudělala nevzhlednou placku. Jediným velkým mínusem 
tohoto grilu bylo, že se nedá využít i jako BBQ gril a rozložit na 
celou plochu. Špatně se nám nepracovalo ani s grilem Gallet 

GRI 660, který disponuje jen jedním otočným knoflíkem, ale 
celková manipulace s ním během grilování a rozkládání byla 
méně komfortní, , při rozevírání se muselo horní deskou a i 
celým grilem trochu škubnout, aby se dostal do požadované 
polohy. Chuťově jídlo z grilu nebylo špatné, o něco déle 
trvala jeho příprava v porovnání se dvěma konkurenčními 
kontakty a výsledná chuť steaků nás nejvíce přesvědčila také u 
konkurenčního grilu DeLonghi. Do balení grilu Gallet výrobce 
nepřiložil žádné odkapávací nádobky na tuk, takže i na to před 
grilováním musíte myslet. Naopak je fajn, že po jeho celkovém 
rozložení vznikla velká BBQ plocha 32x30 cm. 

Vítěz III. etapy s nejchutnějším masem

Po vydařeném, grily provoněném odpoledni jsme se dostali do 
fáze, která je z celého grilování asi nejnudnější a nikomu se do 
ní příliš nechtělo. Avšak čištění a údržba jsou pro výběr grilu 
rovněž podstatným kritériem. Nikdo snad nechce po skončení 
grilovačky strávit čištěním grilu další 2 hodiny. 
Grily jsme vypnuli současně, nechali mírně zchladnout a začali 
odnímat grilovací desky. U grilu ETA Vital to ovšem ještě delší 
čas nešlo. Kamenná deska má tak dlouhou výhřevnost i po 

vypnutí grilu, že nebylo možné jí vzít do ruky ještě více jak 
půl hodiny po vypnutí. Takže jsme začali s čistěním zbylých 3 
elektrických grilů. Krásně se manipulovalo s grilem DeLonghi 
i Tefal Optigril, které měly na bocích tlačítka pro uvolnění 
desek. I když byly desky ještě trochu teplé, nepřišli jste vůbec 
do kontaktu s rozehřátým tělem grilu. Naopak jsme si trochu 
popálili prsty u grilu Gogen GRI 660, kde žádná boční tlačítka 
nebyla a desky se uvolňovaly stiskem a zatlačením plechových 

IV. ETAPA
Údržba a čištění gri  ů
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Vítěz IV. etapy s nejlepším čištěním

plošek umístěných u desek na těle grilu. Takže při uvolňování 
desek jste se prsty dotýkali horkého těla grilu a nešlo to tak 
lehce jako u předešlých grilů DeLonghi a Tefal.
Samotné umývání desek už problém nebyl. Desky byly 
vyrobené z kvalitních směsí slitin potažené nepřilnavou 
vrstvou, která šla umýt snadno. Doslova po másle to šlo z grilu 

DeLonghi, jehož tmavě červené desky jsou potažené
keramickou vrstvou. Všechny vyjímatelné grilovací desky 
testovaných grilů můžete umývat pohodlně i v myčce nádobí.
Nyní už vychladla i žulová kamenná deska grilu Eta Vital. 

V této části hodnotíme celkového vítěze, kterým je gril 
DeLonghi CGH 902, sundání desek i jeho mytí bylo opravdu 
velmi jednoduché. Nejhůře se nám pracovalo s kamennou 

+ snadná ovladatelnost a manipulace
+ rychlé rozehřátí plotýnek
+ výškově nastavitelné rameno, přizpůsobí
 se vloženému pokrmu

Začali jsme čištěním jejího kamenného povrchu. Tady byl s 
čistěním větší problém. Jen jarovou teplou vodou a houbičkou 
to nešlo. Museli jsme řádně přitlačit a zdrsněný kamenný 
povrh nastříkat i čističem proti připáleninám a usazeninám a 
nechat chvíli působit. U této desky je výhodné, pokud grilujete 
kombinaci pokrmů a zvlášť vejce, důkladně kamennou desku 

potřít tukem nebo máslem. Ale i zde se podařilo připáleniny 
vyčistit, přestože to dalo podstatně více práce a kamenná 
žulová deska se do myčky nádobí dát nesměla.

SAMOTNÉ UMÝVÁNÍ DESEK
UŽ PROBLÉM NEBYL

deskou grilu Eta Vital. Gril Tefal Optigril šel také dobře, ale u 
grilu Gallet pozor na prstíky, je-li gril ještě teplý.

👑 ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM JE…  👑
…DeLonghi CGH 902

+ otočný volič teploty s ukazatelem stupnňů
+ výsledná skvělá chut pokrmů
+ 2 samostatné nádobky na odtékající tuk
+ velmi snadné čištění plotýnek
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DeLonghi CGH 902 C ETA Vital 1162 Gallet Chartres GRI 660 Tefal Optigrill EE GC702D34 Philips HD4467/90 Tefal GC600010 ETA Contact 6155

Konstrukce grilu barbecue, kontaktní stolní kontaktní kontaktní barbecue, kontaktní, stolní barbecue, kontaktní, stolní barbecue, kontaktní, stolní

Příkon grilu 1 500 W 1 300 W 1 600 W 2 000 W 2 000 W 2 400 W 1 800 W

Druh grilovací plochy žebrovaná, rovná kamenná, rošt žebrovaná žebrovaná žebrovaná žebrovaná žebrovaná

Grilování na obou plotýnkách

Vyjímatelná plotýnka / rošt

Nádobka na stékající tuk

Rozmezí teplot 80 – 230 °C neuvedeno 140 – 280 °C neuvedeno 70 – 230 °C neuvedeno 155 – 230 °C (v krocích po 15 °C)

Mytí desek v myčce  (pouze rošt)  (nelze vyjmout)

Celkový povrch desek 1 334 cm2 858 cm2 960 cm2 600 cm2 736 cm2 800 cm2 825 cm2

Časovač grilu

Zvuk. signalizace  dosažení teploty

Rozměry (V x Š x H) 33 x 16,5 x 35 cm 10 x 49 x 23 cm 13,5 x 38 x 33 cm 39 x 22 x 37 cm 31,5 x 40,5 x 28 cm 40 x 18,5 x 37 cm 14,5 x 32 x 33 cm

Váha 5,7 kg 6,5 kg 3,3 kg 5,2 kg 4 kg 5,3 kg 2,8 kg

Cena 3 490 Kč 1 799 Kč 1 299 Kč 4 995 Kč 2 499 Kč 2 999 Kč 1 799 Kč

+ snadná ovladatelnost a 
   manipulace
+ rychlé rozehřátí plotýnek
+ výškově nastavitelné 
   rameno, přizpůsobí se 
   vloženému pokrmu
+ otočný volič teploty 
   s ukazatelem stupnňů
+ výsledná skvělá
   chuť pokrmů
+ 2 samostatné nádobky
   na odtékající tuk
+ velmi snadné čištění 
   plotýnek

+ možnost využití 2 různých
    desek - kamenné žulové
    a také vroubkované kovové
+ velká tepelná výhřevnost 
    kamenné desky, takže
    i po vypnutí gril „jede“
-  delší doba přípravy pokrmů, 
    jelikož gril není kontaktní
-  obtížné čištění kamenné
    desky

+ velmi jednoduchá obsluha 
    grilu, jen jeden otočný volič 
    teploty, úroveň 1, 2 a 3
-  obtížnější celková 
   manipulace s grilem – 
   rozevírání ploch, sundávání 
   desek, pomalejší doba 
   přípravy

+ chytré předdefinované 
    funkce, které hlídají 
    optimální teplotu zvoleného 
    pokrmu, čas přípravy a 
    zvukový a světelný signál 
    vám dá najevo, kdy je váš 
    pokrm hotov
-  po každé dokončené porci
   zvoleného pokrmu musíte
   znovu program nastavit, 
   i když zůstáváte u stejného
   výběru pokrmu
- nejedná se o plně rozložitelný
   BBQ gril, ale pouze kontaktní
- světelné kontrolky jsou málo 
   viditelné na denním světle

Porovnání
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DeLonghi CGH 902 C ETA Vital 1162 Gallet Chartres GRI 660 Tefal Optigrill EE GC702D34 Philips HD4467/90 Tefal GC600010 ETA Contact 6155

Konstrukce grilu barbecue, kontaktní stolní kontaktní kontaktní barbecue, kontaktní, stolní barbecue, kontaktní, stolní barbecue, kontaktní, stolní

Příkon grilu 1 500 W 1 300 W 1 600 W 2 000 W 2 000 W 2 400 W 1 800 W

Druh grilovací plochy žebrovaná, rovná kamenná, rošt žebrovaná žebrovaná žebrovaná žebrovaná žebrovaná

Grilování na obou plotýnkách

Vyjímatelná plotýnka / rošt

Nádobka na stékající tuk

Rozmezí teplot 80 – 230 °C neuvedeno 140 – 280 °C neuvedeno 70 – 230 °C neuvedeno 155 – 230 °C (v krocích po 15 °C)

Mytí desek v myčce  (pouze rošt)  (nelze vyjmout)

Celkový povrch desek 1 334 cm2 858 cm2 960 cm2 600 cm2 736 cm2 800 cm2 825 cm2

Časovač grilu

Zvuk. signalizace  dosažení teploty

Rozměry (V x Š x H) 33 x 16,5 x 35 cm 10 x 49 x 23 cm 13,5 x 38 x 33 cm 39 x 22 x 37 cm 31,5 x 40,5 x 28 cm 40 x 18,5 x 37 cm 14,5 x 32 x 33 cm

Váha 5,7 kg 6,5 kg 3,3 kg 5,2 kg 4 kg 5,3 kg 2,8 kg

Cena 3 490 Kč 1 799 Kč 1 299 Kč 4 995 Kč 2 499 Kč 2 999 Kč 1 799 Kč

+ snadná ovladatelnost a 
   manipulace
+ rychlé rozehřátí plotýnek
+ výškově nastavitelné 
   rameno, přizpůsobí se 
   vloženému pokrmu
+ otočný volič teploty 
   s ukazatelem stupnňů
+ výsledná skvělá
   chuť pokrmů
+ 2 samostatné nádobky
   na odtékající tuk
+ velmi snadné čištění 
   plotýnek

+ možnost využití 2 různých
    desek - kamenné žulové
    a také vroubkované kovové
+ velká tepelná výhřevnost 
    kamenné desky, takže
    i po vypnutí gril „jede“
-  delší doba přípravy pokrmů, 
    jelikož gril není kontaktní
-  obtížné čištění kamenné
    desky

+ velmi jednoduchá obsluha 
    grilu, jen jeden otočný volič 
    teploty, úroveň 1, 2 a 3
-  obtížnější celková 
   manipulace s grilem – 
   rozevírání ploch, sundávání 
   desek, pomalejší doba 
   přípravy

+ chytré předdefinované 
    funkce, které hlídají 
    optimální teplotu zvoleného 
    pokrmu, čas přípravy a 
    zvukový a světelný signál 
    vám dá najevo, kdy je váš 
    pokrm hotov
-  po každé dokončené porci
   zvoleného pokrmu musíte
   znovu program nastavit, 
   i když zůstáváte u stejného
   výběru pokrmu
- nejedná se o plně rozložitelný
   BBQ gril, ale pouze kontaktní
- světelné kontrolky jsou málo 
   viditelné na denním světle

Porovnání
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Hamburgery 
s domácími bulkami 

Maso na hamburgery
4 porce (2 burgery na osobu):
600 g kvalitního mletého hovězího masa
600 g libového mletého vepřového masa
sůl, pepř

K naplnění do hamburgeru:
plátky čedaru
cibule na tenká kolečka
listy ledového salátu, lístky rukoly
rajčata na plátky
malé volské oko, nejlépe z křepelčích vajíček,
mohou být však i slepičí
dijonská hořčice, kvalitní majonéza

Postup:
Kvalitní hovězí i vepřové maso si raději namelte doma sami, na-

jemno. Vždy 100% víte, z jakého masa hamburgery 
jsou. Stačí doplnit solí a čerstvě namletým 

pepřem a řádně promíchat. Žád-
né jiné přísady a pojiva nejsou 
nutné. Maso krásně drží po-
hromadě díky svému přiroze-
nému obsahu tuku. Maso také 
můžete použít buď jen hovězí 
anebo jen vepřové, nám se ale 

osvědčila směs obou pro svou 
jedinečnou chuť, vláčnost a konzistenci. Jakmile je maso spoje-
no v kompaktní hmotu, utvářejte z něj bochánky velikosti dlaně, 
přibližně 150g porce masa. Dejte na chvíli odpočinout do lednice. 
Stačí chvilka, jen do doby, kdy se rozpálí gril. Mezi tím si nachys-
tejte předem upečené domácí bulky.  A také všechny suroviny k 
naplnění burgerů – listy salátu, rukoly, plátky rajčat, kolečka cibu-
le, majonézu nebo hořčici, plátky sýru. Jakmile máte vše připra-
veno a gril je řádně rozpálen, vkládáte jednotlivé bochánky masa 
do grilu. Pokud maso připravujete na kontaktním grilu, není jej 
nutné otáčet. Pokud máte rovný gril , ať už elektrický nebo na uhlí, 
maso grilujte 3 – 4 minuty z každé strany. Bochánek masa nesmí 
být uvnitř syrový.  Nenechávejte maso na grilu zbytečně delší dobu, 
aby nebylo naopak vysušené. Jakmile jsou masové burgery hoto-
vé, vytáhněte je, lehce nahřejte domácí pšeničné bulky v grilu, aby 
byly křupavé a nahřáté. Ihned po krátkém nahřátí začněte bulky 
plnit dle libosti a chuti. Potřete spodní půlku bulky hořčicí, na to 
můžete dát plátek čedaru, poté položte i maso a na něj navrstvěte 
kolečka cibule, rajčete, lístky rukoly a ledového salátu a opatrně 
přiložte malé volské oko, které lze také připravit přímo na grilu. 
Můžete dle chuti zakápnout lžící majonézy, popřípadě jogurtového 
dipu, lehce dopepřit, přiklopit horní půlkou bulky a pustit se do 
jídla. Zaručujeme, že tyto hamburgery zmizí z talířů velice rychle.

Recepty, na kterých
jsme si pochutnávali

Domácí bulky

Ingredience na 8 bulek (přibližně 4 porce):
1 lžíce sušeného droždí
1/2 hrnku / 120 ml teplé vody
1/2 hrnku / 120 ml mléka
1 velké vejce
2 lžíce rostlinného oleje nebo rozpuštěného másla
2 lžíce třtinového cukru
1 lžička mořské soli
3 hrnky / 375 g hladké mouky 
1 lžíce rozpuštěného másla nebo rozšlehané vejce na pomazání
semínka na posypání (sezam, mák, černý sezam)

Postup:
Do velké mísy dejte teplou vodu (nesmí být horká!) spolu s drož-
dím a dobře promíchejte, dokud se perfektně nerozpustí. V dru-
hé míse smíchejte mléko, vejce, olej, cukr a sůl. Nyní můžete obě 
směsi spojit a přidat mouku, ale ne celý podíl. Pokuste se vytvořit 
řidší těsto, se kterým se lépe pracuje, a postupně raději přidávejte 
více mouky. Ručně, vařečkou či pomocí robota těsto zpracujte, 
dokud nebude krásně hladké, pružné a stále lehce lepivé, ale na 
stěny nádoby, ve které pracujete, se už nebude lepit. Tento pro-
ces by měl trvat 10 minut. Těsto nechte kynout na teplém mís-
tě přikryté utěrkou, dokud nezdvojnásobí svůj objem, přibližně 
hodinu. Nyní ho vyklopte na lehce pomoučený vál, rozdělte na 
8 stejných dílu a vytvarujte hezké pravidelné 
bochánky, které pokládejte na pečícím pa-
pírem vyložený plech. Bulky přikryjte 
utěrkou a nechte kynout, dokud opět 
nezdvojnásobí svůj objem, přibližně 
30 až 40 minut. Předehřejte troubu 
na 185 °C, horkovzdušnou na 165 °C. 
Pro matný povrch vykynuté bochán-
ky potírejte vodou nebo rozpuštěným 
máslem, pro lesklý povrch rozšlehaným 
vejcem. Posypejte semínky a pečte do zlata 
přibližně 15 – 18 minut.
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Hovězí steaky
s grilovanou zeleninou 

Maso na hamburgery
4 porce (2 burgery na osobu):
4 steaky z hovězí svíčkové z plemenného skotu - plátky masa 
by měly být nejméně 2 cm silné, ze svíčkové mohou být i více,  
přibližně to vychází na 250 – 300 g masa na 1 steak
hrubá sůl, čerstvý pepř

Grilovaná zelenina:
silnější plátky cukety, lilku, papriky jaké máte rádi, mladé celé 
karotky, žampiony, popř. jinou další zeleninu, kterou máte rádi
sůl, pepř, olivový olej, bylinky dle chuti

Postup:
Nejdůležitější na steaky je řádně rozžhavený gril.  Jakmile je při-
praven, vložte plátky masa. Kontaktní gril zaklopte a grilujte 7 
minut (stupeň dobře propečený). Máte-li rádi krvavý, zkraťte 
dobu grilování o 3 minuty. Na BBQ grilu pečte maso 3 minuty 
z každé strany.
Tip: Jednotlivé plátky masa před grilováním nesolte ani nepepře-
te.  Dochucení si nechejte až na závěr na talíři. Kousky pepře by 
se na grilu zbytečně připékaly a jeho chuť se nejlépe rozvine při 
kontaktu s horkým kusem steaku.
V mezičase grilování steaků si připravte zeleninku. Jednotlivé 
plátky lehce zakápněte olejem, aby se nepřilepily k deskám gri-
lu.  Vkládejte zeleninu do grilu. Zelenině stačí málo, přibližně tak  
4 – 5 minutek, záleží na tloušťce plátků.
Zeleninu solte a pepřete také až po sejmutí z grilu. Sůl by zbyteč-
ně vytáhla vodu ze zeleniny a pepř i bylinky by se na ní připalo-
valy.  Takže opravdu dochucovat až na talíři. Můžete samozřejmě 
přidat i olivový olej.
Hovězí steak doplňte na talíři grilovanou zeleninou a krémovým 
dipem dle vaší chuti.

Domácí dipy 

Avokádový:
zakysaná smetana
1 zralé avokádo
stroužek česneku
lžíce majonézy
sůl, pepř

Česnekový:
zakysaná smetana
4 stroužky česneku
sůl, pepř

Nivový:
zakysaná smetana
150 g nivy
citronová šťáva
2 lžíce majonézy
sůl, pepř
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Domácí smetanová zmrzlina
s rumem a rozinkami – malaga

Ingredience:
500 ml mléka
250 ml smetany (33%)
200 g cukru
5 žloutků
hrst rozinek
100 ml kvalitního hnědého rumu 

Postup:
Smíchejte rozinky s rumem, zahřejte je na chvíli v mikrovlnce a 
nechte minimálně dvě hodiny odstát. Rozšlehejte žloutky. Ohřej-
te mléko s cukrem, až se cukr rozpustí. Sundejte z plotýnky. Při-
dejte trochu (pár lžic) mléka z vytvořené směsi do žloutků a pro-
míchejte, aby se trochu prohřály. Poté nalejte žloutkovou směs do 
mléka a za stálého míchání na mírné teplotě vařte do zhoustnutí. 
Z rozinek slijte rum a přidejte je do směsi. Nechejte vychladnout. 
Směs přelijte do stroje na zmrzlinu a vytvořte podle návodu. 
Pokud zmrzlinovač nevlastníte, dejte do misky a do mrazničky. 
Směs ale musíte často promíchávat, ideálně každou hodinu, aby 
se nevytvořily krystalky.

Bazalkovo - citronový
sorbet

Ingredience:
250 ml citronové šťávy
200 ml vody
200 g cukru krupice
2 hrsti čerstvých lístků bazalky

Postup:
Cukr a vodu dejte do kastrolu  
a svařte na sirup. Sirup odstavte  
z plotny, přidejte bazalku a 
citronovou šťávu a nechejte 
vše společně řádně vychlad-
nout. Následně směs rozmixuj-
te tyčovým mixérem a přelijte 
přes jemné sítko. Směs přelejte 
do stroje na zmrzlinu a vytvořte 
podle návodu. Případně dejte v ne-
rezové misce do mrazáku a každou 
hodinu dobře promíchejte, aby se ne-
tvořily ledové hrudky.
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Vláčná bábovka
s vaječným likérem a nugátem
Recept od kolegyně Zuzky

Ingredience:
250 g másla
250 g hladké mouky
250 g práškového cukru
4 vejce, bílky a žloutky zvlášť
1 vanilkový cukr
kúra z citronu
nugát (nugátová čokoláda)
1/2 prášku do pečiva
1,5 dcl vaječného koňaku (já tam přidávám trochu víc,
stačí od oka, pro ještě lepší chuť)

Postup:
Ze 100 g práškového cukru a bílků vyšlehejte sníh. V druhé míse 
smíchejte 150 g práškového cukru, máslo, žloutky, vanilkový 
cukr, citronovou kúru, přidejte mouku s práškem do pečiva a va-
ječný likér, vznikne hustější těsto. Pak vmíchejte nasekaný nugát 
a následně jemně zapracujte sníh. Nalejte do bábovkové formy  
a pečte v troubě na 180 °C přibližně 50 minut.

48			|			Inspirace	2	/	2015

TEST



Domácí zázvorová 
limonáda s meduňkou

Ingredience:
3 citrony – ideálně s chemicky neošetřenou kůrou,
případně důkladně vydrhnuté 
2 lžíce jemně nastrouhaného čerstvého zázvoru
150 g krystalového cukru
hrst lístků meduňky
studená voda

Postup:
Citrony nakrájíme na plátky a spolu se zázvorem, meduňkou  
a cukrem je dáme do mísy. Důkladně promačkáváme vařečkou 
nebo šťouchadlem na brambory, dokud se cukr nerozpustí. Te-
kutinu přecedíme do džbánu, zalijeme vodou. Ozdobíme plátky 
citronu a lístky meduňky.
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Nechce se vám čekat na pošťáka nebo zpožděnou zásilku? V e-shopu euronics.cz můžete využít službu 
OSOBNÍ ODBĚR EXPRES, a to hned na bezmála 100 prodejnách po celé České republice. Díky této unikátní 
službě si lze rezervovat zboží na nejbližší prodejně a vyzvednout ZDARMA již za 60 minut. Jak na to?

Vyberte produkt v e-shopu euronics.cz. Nalevo
v poli „Dostupnost na prodejně“ snadno
vyhledáte prodejny ve svém kraji.

Poté s přihlédnutím k počtu kusů zakliknete 
prodejnu/y, kde se vaše zboží nachází.

Nyní se vám zobrazí nabídka zboží přímo
na prodejně/ách, kterou jste si vybrali. 

U vybraného zboží klikněte
na „Rezervovat na prodejně“

Vyberte si vhodnou prodejnu ... a  dokončete rezervaci

www.euronics.cz
60 min

za
OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES

ZBOŽÍ SKLADEM

PŘES ULICI
1. 

2. 

3. 

Chcete si vyzvednout nákup co nejblíže? 
Potřebujete určitý výrobek ještě tentýž den?

EXKLUZIVNÍ SLEVA PRO ČTENÁŘE INSPIRACE!
Při nákupu nad 1000 Kč v e-shopu www.euronics.cz od nás získáte slevu 100 Kč. Platí do 12. 9. 2015.

Do košíku zadejte kód:

INSPIRACE100
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4K UHD
ROZLIŠENÍ

43 999,-
NEJVĚTŠÍ SÍŤ V ČR • VÍCE NEŽ 140 PRODEJEN www.euronics.cz
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139 cm

UHD SMART televize LG 55UF7767
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), 1400 Hz, převod na UHD rozlišení, IPS panel, DVB-T/T2/C/S2 tuner, WebOS 2.0 
• SMART TV - internetový prohlížeč, Wi-Fi, nahrávání TV vysílání, 3x HDMI, 3x USB, ovladač Magic Remote 2v1
• FILMBOX LIVE na 6 měsíců ZDARMA* po registraci na www.lgproradost.cz   
*platí do 31.8.2015

WebOS
OPER. SYSTÉM

T2/S2
TUNER

A+
EN. TŘÍDA

Magický
Ovladač 2v1
V BALENÍ

60UF7767 - úhlopříčka 151 cm
- třída A+, cena 49 999 Kč

NA 6 MĚSÍCŮ
ZDARMA

KATALOG NOVINEK 
LETNÍ

43UF7767 - úhlopříčka 108 cm, třída A, cena 25 999 Kč
49UF7767 - úhlopříčka 123 cm, třída A+, cena 34 999 Kč



LED televize Philips 22PFT4000
• rozlišení Full HD (1920 x 1080), 100 Hz PMR
• DVB-T/T2/C tuner, nahrávání TV vysílání
• PC vstup (VGA), 2x HDMI, 1x USB

126 cm

UHD SMART televize Samsung UE50JU6400
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x  2160), 1000 Hz CMR, převod na UHD rozlišení
• DVB-T/T2/C tuner, OS TIZEN, SMART TV - internetový prohlížeč, Wi-Fi 
• nahrávání TV vysílání, rozšířený režim Sport, 4x HDMI, 3x USB
UE40JU6400 - úhlopříčka 101 cm, třída A, cena 20 490 Kč
UE55JU6400 - úhlopříčka 138 cm, třída A+, cena 38 490 Kč

4K UHD
ROZLIŠENÍ

T2
TUNER

A
EN. TŘÍDA

28 990,-

123 cm

SMART televize LG 49LF631V
• rozlišení Full HD (1920 x 1080), 450 Hz, IPS panel, DVB-T/T2/C/S2 tuner, WebOS 2.0
• SMART TV - internetový prohlížeč, Wi-Fi, nahrávání TV vysílání, 3x HDMI, 3x USB
• Magický ovladač 2v1 ZDARMA* po registraci na www.lgproradost.cz 
*platí do vydání zásoby dárků nebo ukončení akce

T2/S2
TUNER

A+
EN. TŘÍDA

Magický
Ovladač
ZDARMA 22 999,-

5 490,-

108 cm

SMART televize Samsung UE43J5672
• rozlišení Full HD (1920 x 1080), 400 HZ CMR, DVB-T/T2/C/S2 tuner
• OS TIZEN, SMART TV - internetový prohlížeč, Wi-Fi
• nahrávání TV vysílání, režim Sport, 3x HDMI, 2x USB
UE32J5672 - úhlopříčka 80 cm, en. třída A, cena 11 490 Kč
UE48J5672 - úhlopříčka 121 cm, en. třída A+, cena 19 990 Kč

T2/S2
TUNER

15 490,-

A+
EN. TŘÍDA

55 cm

A
EN. TŘÍDA

FULL HD
ROZLIŠENÍ

32LF631V - úhlopříčka 80 cm, en. třída A, cena 12 999 Kč
40LF631V - úhlopříčka 100 cm, en. třída A+, cena 16 999 Kč
43LF631V - úhlopříčka 108 cm, en. třída A+, cena 17 999 Kč



NOVINKY EURONICS

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit 
o jeden, dva nebo tři roky.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

15,6"

Notebook Lenovo IdeaPad G50
• procesor INTEL N2840 (2,16 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 8.1

15
,6"

Notebook HP 15
• procesor INTEL 2840 (2,16 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• HDMI, 3x USB, webkamera
• Microsoft Windows 8.1

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

4 GB
PAMĚŤ

500 GB
DISK

7 990,-6 999,-

4 GB
PAMĚŤ

500 GB
DISK

12 990,-9 990,-

Datové uložiště (NAS) 
Western Digital My Cloud 3 TB
• CPU 1,2 GHz
• RAM 512 MB

19 999,-

4jádrový
PROCESOR

Notebook Asus X553MA
• procesor INTEL Pentium N3540 (2,16 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• HDMI, USB 3.0, webkamera
• Microsoft Windows 8.1

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

8 GB
PAMĚŤ

1 TB
DISK

4jádrový
PROCESOR

15
,6

"

15,6"

Notebook Acer Aspire E15
• procesor AMD A6 6310 (1,8 GHz)
• gra�cká karta AMD Radeon 
• DVD±R/RW mechanika
• Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• HDMI, USB 3.0, webkamera
• Microsoft Windows 8.1

2 GB
GRAFIKA

1 TB
DISK

4jádrový
PROCESOR

8 GB
PAMĚŤ

17,3
"8 GB

PAMĚŤ

2 GB
GRAFIKA

1 TB
DISK

Notebook
Lenovo IdeaPad G710
• procesor INTEL Core i7 Haswell (2,2 GHz)
• 1 TB pevný disk HDD + 8 GB SSD
• gra�cká karta nVidia GeForce 820M
• DVD±R/RW mechanika
• Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 8.1

4 599,-

3 TB
DISK

Přístup k datům 
KDYKOLIV A ODKUDKOLIV

3.0
USB

1 Gb/s
LAN



4jádrový
PROCESOR

Mobilní telefon
Lenovo P70
• procesor Octa-Core (1,7 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, LTE/4G, GPS
• kapacita akumulátoru 4000 mAh
• Android 4.4 kitKat

6 499,-

1 799,-

2 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

4"
DISPLEJ

3 190,-

6 990,-
Externí HDD 2,5" Western 
Digital Elements Portable
• kompaktní přenosné datové úložiště 
• USB 3.0 pro maximální rychlost přenosu dat
• zálohování dat do cloudu Dropbox

2 099,-

4 GB
PAMĚŤ

Mobilní telefon 
Lenovo A536
• procesor MediaTek Quad-Core (1,3 GHz)
• 8 GB vnitřní paměť
• 1 GB operační paměť RAM
• kapacita akumulátoru 2000 mAh
• Android 4.4 KitKat
• zadní kryt a ochranná fólie
  součástí balení

2 999,-

5 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

5"
DISPLEJ

Mobilní telefon
Sony Xperia E4
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 8 GB vnitřní paměť
• GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS
• kapacita akumulátoru 2300 mAh
• Android 4.4 kitKat

5"
IPS  DISPLEJ

4jádrový
PROCESOR

5 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

8jádrový
PROCESOR

13 Mpx
FOTOAPARÁT

BAREVNÉ PROVEDENÍ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

Mobilní telefon
Huawei P8 Lite
• procesor Octa-Core (1,2 GHz)
• 16 GB vnitřní paměť
• 2 GB operační paměť RAM
•  4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth
• kapacita akumulátoru 2200 mAh
• Android 5.0 Lollipop

5"
IPS DISPLEJ

DUAL
SIM

8jádrový
PROCESOR

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ

1 TB
DISK

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Mobilní telefon
Acer Liquid Z200
• procesor Dual-Core (1 GHz)
• slot na kartu microSD
• 3G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 
• Android 4.4 KitKat

2,5"
HDD

3.0
USB

5"
IPS  DISPLEJ



NOVINKY EURONICS

1 599,-

300 Mb/s
PROPUSTNOST

3 999,-

Dotykový tablet Asus MeMO Pad 10
• procesor Qualcomm Quad-Core (1,5 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• přední a zadní kamera
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• Android 4.4 KitKat

1 599,-

6 999,-

8 GB
PAMĚŤ

7"
IPS DISPLEJ

2 489,-

4 990,-

16 GB
PAMĚŤ

10,1"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet
Lenovo IdeaTab A7-50L
• procesor Mediatek 
  Quad-Core (1,3 GHz)
•1 GB operační paměť RAM
• Bluetooth, Wi-Fi
• přední webkamera
• Android 4.2 Jelly Bean

10,1"

Dotykový tablet Asus T100
• procesor INTEL Z3735G (1,83 GHz)
• 1 GB operační paměť RAM
• Bluetooth, Wi-Fi, micro HDMI
• Microsoft Windows 8.1
• zdarma předinstalovaný 
  Microsoft O�ce 365

+

32 GB
INTERNÍ PAMĚŤ

DOTYKOVÝ TABLET + NOTEBOOK
ZAŘÍZENÍ 2 v 1

Dotykový tablet Lenovo IdeaTab S8-50
• procesor INTEL Atom Quad-Core (1,83 GHz)
• Full HD displej s rozlišením 1920 x 1200
• 2 GB operační paměť RAM, Bluetooth, Wi-Fi
• GPS, Android 4.4 KitKat

16 GB
PAMĚŤ

8"
IPS DISPLEJ

4jádrový
PROCESOR

FULL HD
ROZLIŠENÍ

7"
DISPLEJDotykový tablet

GoGEN TA 7600 DUAL
• procesor Allwinner Dual-Core (1,5 GHz)
• 512 MB operační paměť RAM
• webkamera, Wi-Fi, slot na microSD karty
• Android 4.4 KitKat

2jádrový
PROCESOR

8 GB
PAMĚŤ

Router TP-Link WR 1043 ND
• supervýkonná datová propustnost 300 Mb/s
• podpora standardu IEEE 802.11 b, g, n
  až 18x vyšší rychlost
• zisk antén 15 dB

Nabízíme vám možnost 
za výhodných podmínek 
koupit nový telefon či tablet 
a prodat váš starý a funkční přístroj.

VYMĚŇ
STARÝ ZA NOVÝ

4jádrový
PROCESOR

4jádrový
PROCESOR

4jádrový
PROCESOR



1"
ČIP

Fotoaparát Sony DSC-RX100
• 20Mpx CMOS čip velikosti 1" (tj.cca 4x větší plocha čipu než u běžného kompaktu)
• 3,6x optický zoom (28-100 mm), světelnost objektivu od F1,8
• optický stabilizátor obrazu SteadyShot 
• 7,5cm LCD displej s 1 228 800 body
• poloautomat./plně manuální expoziční režim 
• FULL HD video, ukládání obrazu: RAW, JPEG

Přenosný reproduktor JBL GO
• kompaktní provedení - výkon 3W 
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth® 
• Li-Ion baterie s výdrží 5 hodin 
• možnost telefonování - vestavěný mikrofon 
  pro příjem telefonních hovorů
•  USB vstup, AV vstup

9 990,-

5 490,-
20 Mpx

ROZLIŠENÍ

FULL HD
VIDEO

Radiopřijímač Philips AZ700T
• sdílení hudby z chytrého zařízení přes Bluetooth™
• technologie NFC pro spárování jednoduše jedním dotykem
• přehrávání formátů MP3-CD, CD, CD-R/RW 
• digitální FM tuner s 20-ti předvolbami 
• praktický dálkový ovladač
• USB vstup, AV vstup

890,-

Sluchátka Sony MDR RF855
• bezdrátový přenos
• extra hudební zážitek díky hlubokým basům
• automatické dobíjení při odložení na stanici

Fotoaparát Nikon Coolpix L840
• 16Mpx CMOS obrazový snímač, 38x optický zoom (22,5 - 855 mm)
• 7,5cm výklopný LCD monitor RGBW s 921 000 body
• optická redukce vibrací VR
• boční ovladač zoomu, AA baterie
• 18 motivových programů a 9 speciálních efektů 
• originální pouzdro Nikon CSP08 v balení

FULL HD
VIDEO

3 590,-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

1 899,-

Fén Philips HP8280/00 
MoistureProtect

• technologie MoistureProtect- měří teplotu vlasů
 a automaticky přepíná na nižší teplotu,

jakmile jsou vlasy suché,
aby nedocházelo k jejich přehřátí

• funkce ionizace, objemový difuzér
 • 6 flexibilních rychlostí 

a teplotních stupňů
 

16 Mpx
ROZLIŠENÍ

VR
OPT. STABILIZACE

DÁREK
+

 Fotoaparát Canon IXUS 172
• 20Mpx CCD čip, 12x optický zoom (25 – 300 mm)
• 6,8cm LCD displej s 230 000 body
• optická IS stabilizace pro perfektní výsledky 
• HD video se zvukem (720p) 
• režim Smart Auto (32 scén)
• originální Canon pouzdro + 8 GB SD 
  karta v balení

12x
OPTICKÝ ZOOM

20 Mpx
ROZLIŠENÍ

 HD
VIDEO

3 490,-
DÁRKY

+
 

USB
VSTUP

MP3
PŘEHRÁVÁ

USB
VSTUP

3 W
VÝKON

12 W
VÝKON

až100 m
DOSAH

až18 hod
PROVOZ



7 499,-

PRO DOMÁCNOST SE ZVÍŘATY

Epilátor Braun Silk épil 
7-7281 Wet / Dry Xpressive
+ Zastřihovač bikin 
• 2 rychlosti, AKU provoz, voděodolný
• depilační a holící hlava, 
  nástavec na zastřihávání chloupků
• zastřihování, funkce ochlazování, 
  masážní funkce, osvětlení
• zastřihovač bikin jako dárek v balení

+

Zastřihovač bikin
• ultra tenký, přesný nástavec
• 2 nástavce na zastřihování (5 mm a 8 mm)

NOVINKY EURONICS

3 999,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

899,-

Stolní mixér Philips HR2195/00
• technologie ProBlend 6 
• regulace otáček s osvětleným displejem
• funkce drcení ledu

Ohřívač mléka Fagor CL-1000
• ideální na cestování, pro ohřev mléka, 
  přípravu čokolády, výluhů, polévek, omáček
• filtr pro zadržení škraloupu
• nepřilnavý povrch - jednoduché čištění

2 399,-

2 299,-

3 199,-

900 W
PŘÍKON

15 bar
TLAK

Fén Philips HP8280/00 
MoistureProtect

• technologie MoistureProtect- měří teplotu vlasů
 a automaticky přepíná na nižší teplotu,

jakmile jsou vlasy suché,
aby nedocházelo k jejich přehřátí

• funkce ionizace, objemový difuzér
 • 6 flexibilních rychlostí 

a teplotních stupňů
 

2300 W
PŘÍKON

800 W
PŘÍKON Vysavač Electrolux 

ZUOANIMAL+
• ECO motor
• omyvatelný filtr Allergy Plus™
• 12m akční rádius
• mini-turbo kartáč, hubice na 
  tvrdé podlahy AeroPro Parketto
• prodloužená záruka 5 let*
• záruka vrácení peněz 30 dnů*
*platí v případě zakoupení v období 
  od 1.6. do 31.12. 2015

Espresso Krups KP161M Genio 
2 LTD edition MINI
• espresso na kapsle s profesionálním tlakem
• unikátní MINI design 
• automatické dávkování vody



Multifunkční mikrovlnná trouba Whirlpool JT 479 IX 
• mikrovlnný výkon/ gril: 1000/1200 W
• vaření v páře, horký vzduch
• senzororvá technologie 6. smysl
• textový displej
• 3D distribuce mikrovln
• elektronická kontrola teploty a času

VARIOPERFECT – RYCHLE NEBO ÚSPORNĚ
dvě možnosti, jeden výsledek

Jedinečný MOTOR ECOSILENCE 
DRIVE S 10LETOU ZÁRUKOU 
přímo od Bosch disponuje dlouhou 

životností, je obzvlášť tichý 
a úsporný. Vše díky inovativnímu 

PERMANENTNÍMU MAGNETU.

15 990,-8 790,-

NEREZ
PROVEDENÍ

A
EN. TŘÍDA

 33 l
VNITŘNÍ OBJEM

NEREZ
PROVEDENÍ

Multifunkční vestavná trouba Electrolux EOB6631AOX 
• integrovaná parní funkce
• teplotní sonda: skvělá pro dokonalou 
  přípravu masa
• přehledný displej
• elektronická regulace teploty
• povrchová úprava proti otiskům prstů

13 990,-

 6,5 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

1200
OTÁČEK/MIN

SLIM
DESIGN

Pračka Bosch WLT24440BY
• velký LED displej
• certifikát kvalitního praní pro alergiky 
  s citlivou pokožkou
• (V x Š x H): 85 x 60 x 44,4 cm

Pračka Electrolux EWM1044SEUC
• přehledný displej
• množstevní automatika
• 20ti munutový program pro lehce 
  zašpiněné prádlo
• dětská pojistka
• (V x Š x H): 85 x 59,5 x 33,8 cm

8 990,-

SUPER SLIM
DESIGN

A+
EN. TŘÍDA

 4 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

1000
OTÁČEK/MIN

PARNÍ TROUBA
FUNKCE CRISP
- pro dokonale opečené a křupavé pokrmy



20
1 c

m

21 990,-

A+++
EN. TŘÍDA

NOVINKY EURONICS

26 990,-

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA
PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

18 480,-

NEREZ
PROVEDENÍ

A+++
EN. TŘÍDA

Pračka LG F84U1TBS8
• 22 programů
• 6 Motion: pračka dokáže měnit pohyb bubnu 
  a pohyby kombinovat
• dotykové ovládání, komunikace s vaším 
  mobilním telefonem
• (V x Š x H): 85 x 60 x 58 cm

Z Á R U K A

LET

 8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

Pračka Samsung WW80J6610CWLE
• grafický LED displej
• digitální invertorový motor se zárukou 10 let
• keramické topné těleso
• (V x Š x H): 85 x 60 x 55 cm

1600
OTÁČEK/MIN

FUNKCE BUBBLE INTENSIVE
- skvěle vypráno s intenzivním působením 
  aktivní pěny

NA MOTOR

 8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

1400
OTÁČEK/MIN

FUNKCE TRUESTEAM
- parní praní + parní aviváž

PRAČKA TURBOWASH umožňuje
 dokončení běžného pracího programu 

za 59 minut a také výrazně snižuje 
spotřebu energie až o 15 %

a spotřebu vody až o 40 procent.

A++
EN. TŘÍDA

13
SAD NÁDOBÍ

Myčka nádobí Bosch SMS58L72EU
• displej, odložený start
• funkce VarioSpeed Plus: až třikrát rychlejší 
  mytí nádobí, hloubka: 60 cm
• (V x Š x H): 84,5 x 60 x 60 cm 12 990,-

Beznámrazová lednice 
LG GBB530NSQXE
• LED osvětlení
• systém efektivní cirkulace vzduchu
• inteligentní diagnostika
• expresní mrazení
• antibakteriální ochrana
• chladnička 252 l / mraznička 91 l
• (V x Š x H): 201 x 59,5 x 68,6 cm

FRESH 0° ZONE
- skladuje vaše potraviny při 
teplotě kolem 0 °C. Vhodné 
pro maso a ryby, které zůstanou 
čerstvé mnohem déle!

Total No Frost 
- rovnoměrné chlazení
bez vytváření ledu a námrazy

PŘÍBOROVÁ
ZÁSUVKA



Ať žije letní Frýdek!

Zdravím Tě, Jirko, trošku se našim čtenářům 
popiš, ať Tě také poznají blíž.

Jmenuji se Jiří Kamenář. Je mi 36 let, bydlím v malé obci 
na okraji vodní nádrže Žermanice, která je zhruba stejně 
vzdálená od Frýdku-Místku, Havířova i Českého Těšína.  Zde 
jsme si před nedávnem pořídili se ženou rodinný domek, 
který rekonstruujeme vlastními silami, tak abychom jej mohli 
sdílet společně s rodinou. Také jsme si pořídili Lousianského 
leopardího psa, protože ke každému domu patří pořádný 
hlídač, což ten náš určitě je. Už od dětství mám rád motorky 
a rychlá auta, tudíž mám i jednu motorku v garáži, auto také, 
nicméně není to mé vysněné, ale to neprozradím, možná 
jednou se i tento sen splní. Rád cestuji jak po krásách naší 
země, tak v létě k moři a v zimě lyžovat do Alp.

Jirko, léto a prázdniny jsou už v plném proudu, 
co všechno ještě plánuješ? 

Moje plány na léto? V těch pro letošní rok máme jasno. Malta a Zlaté 
písky jak se říká lidově tomu, když se provádějí stavební úpravy na 
našem domečku. Pokud vyšetříme nějaký ten čas i na odpočinek, 
což určitě ano, pojedeme relaxovat na nějaký víkendový pobyt 
u nás. A musíme věnovat čas i našemu pejskovi, takže na cvičák, 
protože to potřebuje jako každé jiné štěně.

Co se Tobě vybaví jako první, když právě
slyšíš léto, prázdniny, pohoda…?

V první řadě takové to zdravé lenošení někde na dovolené u 
moře s manželkou, čas strávený v sedle s naším Havířovským 
motoklubem Havrani, akce s dětmi z dětského domova 
Sluníčko v Havířově, jehož jsme patroni … a spousta dalšího…, 
mimo jiné i lenošení na zahradě.

Vím, že Tě baví motorky, spíše hodně 
rychlé motorky, je to tak? 

Motorky a auta se mi líbí už od útlého dětství, kdy se ještě u 
nás jezdily závody na okruhu Havířov-Šenov a Havířovský 
zlatý kahanec, kdy jeho tradice byla opět obnovena a náš 
motoklub se aktivně podílí na přípravě tratě, jsme traťovými 
komisaři, apod.  Na závody jsem jako dítě jezdil s mým otcem, 
bral mě vždy sebou na odtahovku, se kterou vždy při závodech 
jezdil. Samozřejmě mám rád ty rychle, ale sám mám cestovní 
motorku Yamaha TDM900. Na nějaké divočení mě neužije, 
jezdíme, protože to máme rádi a ne proto, abychom tahali za 
hefty jak šílení, takže volba byla jasná. Před touto jsem měl 
stejnou značku, jen to byl typ TDM850, bohužel po nehodě, 
kdy mě paní na kruháči přehlídla a lehce sundala na tvrdý 
asfalt, nemělo cenu opravovat a pořídil jsem novější stroj.

Máš na ně dostatek času?

S tím časem je to letos trošku horší, ale když je čas a počasí, 
jsem hned někde venku na dvou kolech.

Plánuješ letní cestování právě na motorce, 
třeba napříč Evropou? 

Letos je v plánu z časových důvodů jen Slovensko, ale věřím,  
že příští rok toho zvládneme víc.
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Průmyslové dvojměstí rozdělené řekou Ostravicí, složené ze slezského Frýdku a moravského Míst-
ku, leží 17 km jižně od Ostravy. Ve Frýdku-Místku najdeme hned 2 prodejny Euronics, které mají 
něco společného. Obě pomáhal rozjíždět a budovat právě Jirka Kamenář, vedoucí prodejny OC Frý-
da v ulici Na Příkopě. Druhá prodejna Euronics se nachází v OC Paráda na ulici Dobrovského. 
Pozor, toto léto bude ve Frýdku-Místku živo! Město totiž plánuje pro své obyvatele, ale i návštěv-
níky odjinud, plno letních akcí. Jmenujme například Létohrátky 8. 8. 2015, promenádní koncerty 
ve Smetanových sadech, Pivohraní – přehlídka místních pivovarů v doprovodu skvělé hudby, která 
proběhne  také 8. 8. 2015, Muzikantské žně 14. a 15. 8. 2015, setkání divadla a hudby 18. – 21. 8. 2015. 
Léto uzavřou Frýdecké historické slavnosti, které se konají ve dnech 29. – 30. 8. 2015.



Kam by ses chtěl právě na motorce podívat,
Tvůj motoristický sen?

Těch snů by určitě bylo spoustu, například Rumunsko, 
Moldávie a tak dále.

Jaké další věci nebo činnosti Ti dělají radost?

Radost? Mám rád takovou tu „domácí pohodu“ na zahradě s 
rodinou nebo přáteli, k tomu maso na grilu i nějakou tu zeleninku, 
a abych nezapomněl i něco na dobré trávení. Samozřejmě, že gril 
je plně v mé režii a většinou se starám i o přípravu masa a všeho 
dalšího co k tomu patří.  Nějaký ten výlet do přírody, a nemusí to 
být jen na moto… A taky jsem rád, když se nám vyvedou akce s 
dětma z dětského domova Sluníčko, jejich úsměv nic nenahradí, 
jako když na den dětí jedou s námi na naších strojích přes celé 
město a okolní vesničky k nim do domova, kde se pečou buřty a 
pořádají soutěže.

V našem tématu se věnujeme cestování
a nezbytným věcem z elektroniky na cesty.
Co si nezapomínáš přibalit s sebou do kufru Ty?

No máme s ženou pravidlo 3P (peníze, pas, prášky) a zbytek 
co zapomeneš, koupíš. Ale jinak nejezdíme bez rychlovarné 
konvice, tu bereme vždy a všude.

Šéfuješ prodejně Euronics ve Frýdku-Místku, ale 
Frýdečák nejsi. Jaké byly Tvé začátky u Euronics?

Moje začátky v Euronics? Já myslím, že to bylo v pohodě. Už jsem 
měl zkušenost v elektru a s lidmi pracuju od doby, co jsem ukončil 
studia. Post vedoucího pro mě byla výzva, naučit se něco nového 
od kolegů, kteří již pracovali déle v Euronics, pak „postavit“ novou 
prodejnu v OC Paráda, vyškolit personál a zajišťovat v podstatě celý 
její chod. A to se povedlo. Po necelém roce jsem dostal od mého 
vedení důvěru si toto zopakovat s nově otevíranou prodejnou v 
OC Tabačka v Novém Jičíně. Takže znovu výzva a pěkně od píky 
se dvěma kolegy(němi) z Parády a zbytkem úplně nových kolegů. 
Mám za to, že se to opět povedlo a tak po dalším necelém roce 
zpět do nově otevíraného OC Frýda, dva kolegy(ně) z Tabačky a 

šup zaškolovat nové kolegy a hurá do stavění nové, třetí prodejny. 
Všechny tři fungují a to je hlavní. Samozřejmě zásluhy nepatří jen 
mě, BEZ MÝCH TÝMŮ BYCH TO NEZVLÁDL, za to jim patří můj dík, 
není totiž někdy lehké se mnou vydržet, ale taháme za jedno lano 
a hlavně stejným směrem.

A co Tvůj prodejní tým. Sedli jste si, jak se říká 
hned, nebo se tým formoval postupně? Panuje 
v Tvém týmu soudržnost nebo spíše zdravá 
rivalita?

Já myslím, že jsme si sedli, i když někdy se ta cestička hledá déle. 
Rivalita, ale taková ta zdravá. Nesmíme si to znepříjemňovat, 
vždyť jsme v práci skoro víc jak doma.

Jak si nejčastěji čistíš po práci hlavu? 

Nejlepší relax pro mě je motorka, to fakt člověk nepřemýšlí 
vůbec nad ničím.

Jakou vlastnost by sis Ty sám k sobě přiřadil,
jaký bys o sobě řekl, že jsi?

To je záludná otázka spíše na mé okolí než na mě.

Řekli by to stejné i Tví blízcí a kamarádi?

Nevím, co by řekli, ale zajímalo by mě to.

Na závěr požádáme o Tvůj zajímavý tip!

Těch tipů je několik, ale osobně preferujeme s ženou 
Chorvatsko, které máme projeté skoro od zhora dolů a vyžití 
si tam najdou i ti, jenž nechtějí trávit čas povalováním na pláži. 
Za zmínku stojí třeba projížďka Přírodního parku Biokovo na 
čtyřkolkách s návštěvou Horského ranče Vrata. Krásných míst 
je tam opravdu spousta, ať těch historických nebo přírodních. 
Ostatně takových míst je dostatek také u nás v Česku  
a rozhodně stojí za to je navštívit.
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Tunisko
krásná příroda, památky a výborná kuchyně

Je mnoho důvodů, proč 
tuto zemi navštívit. Krásné 
teplé počasí si zde užijete 
po celý rok. Pro milovníky 
mírnějších teplot jsou 
vhodné jarní a podzimní 
měsíce. Většinou je stále 
dost teplo na koupání v 
moři, ale teploty nedosahují 
závratných výšek jako v létě. 
Do Tuniska však můžete 
zamířit také v zimě. V tuto 
dobu si v klidu prohlédnete 
všechny zajímavá místa i 
památky, bez davů turistů. 

Můžete si užívat třeba oblíbenou thalassoterapii, což jsou 
speciální lázeňské kúry pro lidi všech věkových kategorií. 
Využívá se při nich tradičních metod z antických dob, které 
jsou doplněny o nové, moderní metody. Po 14 dnech v 
některém z mnoha hotelů, které tyto terapie nabízí, se budete 
cítit jako znovuzrození.
Tunisko je výbornou volbou také pro aktivní turisty. Celá 
země je doslova posetá překrásnými starobylými městy, 
vesničkami a historickými skvosty. Vyjmenovat všechny 
by snad ani nebylo možné. Vyberme alespoň pár, které by 
neměly uniknout vaší pozornosti.

Tunis

Hlavní město země je rušné, hlučné a plné zajímavých 
restaurací, čajoven a obchůdků. Nezapomeňte se projít po 
starobylé medině, která se rozprostírá okolo mešity Ezzitouna. 
Vyzkoušejte si své obchodnické vlohy při nakupování na 
tradičním suku – tržišti. Při procházení úzkými uličkami vás 
budou prodavači lákat do svých krámků a smlouvání je tady 
součástí každého nákupu.

El Kantaoui

Překrásný přístav je opravdovou perlou tuniského cestovního 
ruchu. Pohled na kotvící lodě ze zahrádky některé ze skvělých 
restaurací, si zamilujete. Objednejte si rybu, ty jsou zde 
samozřejmě v denní nabídce a zdejší kuchaři je umí skvěle 
upravovat. 

Mahdia

Říká se, že pro turisty je perlou Tuniska Hammamet, pro 
znalce Mahdia. Starý fénický přístav vás naláká na svou 
starobylou medinu plnou památek, námořnický hřbitov a 
překrásné pláže plné jemného písku s průzračnou mořskou 
vodou.

Připravila: Alena Kolaříková

Jen dvě a půl hodiny letu z Prahy vás dělí od malého ráje na zemi. Tunisko. Země mnoha zají-
mavých a cenných památek, okouzlujících přírodních scenérií, luxusních hotelů a skvělé stře-
domořské kuchyně. Kdo jednou „ochutná“ Tunisko, zamiluje se.
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Nabeul

Z tohoto řemeslného městečka, které je proslavené výrobou 
tradiční tuniské keramiky, to máte jen kousek na poloostrov 
Cap Bon. Ten patří mezi nejzelenější části země a vy nebudete 
vědět, kam se podívat dříve. Navštívíte snad pevnost v Kelibii 
nebo bývalé punské město Kerkouane?

Hammamet  

Tradiční cíl velkého množství plážových turistů. Nechcete 
příliš jezdit na výlety, ale chcete si vychutnat moře, pláž a 
zábavu? Hammamet je tím pravým místem. Velké množství 

moderních hotelů, zábavný park Carthage Land a další 
atrakce pro děti i dospělé. To všechno najdete na jednom 
místě.

Velkou výhodou Tuniska je, že se jedná o velice bezpečnou 
arabskou zemi. Je zde nízká kriminalita a celkově je atmosféra 
v zemi příjemná a klidná. 
V Tunisku se bez problémů domluvíte anglicky, ale ještě lépe 
francouzsky. Budete překvapení, že v hotelech a na tržištích 
budou téměř všichni znát i pár českých slov. Čeští turisté jsou 
zde častými návštěvníky a jsou oblíbení.

Pečená dorada, u nás známá jako pražma. V Tunisu velice oblíbená

Přístav El Kantaoui
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Ptáte se našich elektrospecialistů
Co přesně znamená stolní gril? Jaký je rozdíl 
mezi stolním grilem, elektrickým a zahradním?

Stolní gril je v podstatě elektrický gril, se kterým můžete 
grilovat mnohem zdravěji bez kouře 

a tuku v klidu doma i na balkoně 
menšího bytu. Zpravidla můžete 
u tohoto grilu regulovat 
teplotu a mnohdy má i různé 
vychytávky, výměnné desky, 

mřížky, nebo třeba pozná, 
jak moc je maso propečené. 
Se stolními či elektrickými 
grily se nemusíte obávat 

karcinogenních látek.
Zahradní grily se však dnes 

vyrábí rovněž v provedení a 
velikostech, které jsou vhodné 
na vaše terasy i terásky. Maso 
se propéká nad přirozeným 
žárem rozpálených uhlíků. 
Můžete zvolit také plynový gril. 
Novinkou v našem e-shopu je 
třeba plynový gril Tepro Irvin s 

lávovými kameny a průhledným 
víkem. Lávové kameny zajišťují velmi 

zdravou přípravu jídel.

Co je to ten 4G internet a který mobil 
jej podporuje? Jaký je rozdíl mezi 3G a 4G? 

Jistě se už spousta z vás setkala s termínem 4G pro 
vysokorychlostní internet. V reklamách mobilních operátorů 
zaznívá v poslední době tento název často. Avšak odborníci 
vědí, že přesné označení je LTE internet. LTE je totiž zkratka pro 
vysokorychlostní internet s technologií Long Term Evolution, 
který navazuje na současnou 3G síť neboli síť 3. generace s 
mnoha vylepšeními. Mobilní operátoři proto tento vylepšený 
internet označují pojmem 4G, aby jej odlišili jako síť 4. generace. 
Nebudeme ale přeci slovíčkařit. Jen už od teď budeme vědět, 
že 4G je spíše LTE. Na čem nám ale hlavně záleží, je kvalita 
a rychlost internetu. S 4G/LTE internetem 
můžeme stahovat data rychlostí až 225 Mb/s 
a uploadovat rychlostí 57,6 Mb/s v závislosti 
na kvalitě signálu a operátorovi, kterého 
používáme. Album své oblíbené kapely 
však stáhneme už za 3 sekundy. A víte, co je 
nejlepší? Že sekání videí, špatné rozlišení či 
snad sebemenší čekání s tímto „rychlonetem“ 
nehrozí. Chytrý telefon s podporou 4G/LTE 
pak pořídíte u EURONICS již za několik 
málo tisíc korun. Doporučujeme, 
vyberte si zaběhlou značku! A raději 
si nikde nepořizujte „čínské náhražky“ 
známých značek, protože u nich dochází 

k problémům s podporou 4G/LTE v určitých frekvencích. Na 
co se zaměřit? Měli byste vědět, že čeští operátoři pro LTE 
používají hlavně frekvence 800, 900 a 1800 MHz. Čínské mobily 
podporují jen vybrané 4G/LTE frekvence. A co takhle 4G/LTE 
tablet? Platí podobně jako u mobilů. Připojení bude rovněž 
rychlovka. V LTE síti budete dle operátorů se svým tabletem 
připojeni rychlostí až 110 Mb/s.

Je pravda, že nové lednice Gorenje třídy A+++ 
mohu být až o 60 % úspornější než ledničky v 
běžné třídě A?

Ano, je to pravda. Nyní s novými Gorenje chladničkami náleží
do vynikající třídy jak po stránce kvality, tak i s ohledem na 
úsporu. Všechny modely chladniček Gorenje jsou energeticky 
velmi úsporné a ušetří vám hromadu peněz. Sáhněte po těch 
nejúspornějších, které se řadí do třídy A+++. Skutečně vám 
tyto chladničky ušetří až o 60 % více energie než chladničky 
v běžné třídě A. Navíc mají nové lednice Gorenje téměř 
nesmrtelný kompresor, který je opatřen invertorem, a rovněž 
vakuové panely jsou součástí technologické výbavy. Kromě 
toho je se slovy úspora, avšak také životnost spjato LED 
osvětlení v celé chladničce. Nejen, že ji neotřele prosvětlí, ale 
zároveň má 30x delší životnost a dokonce desetinásobnou 
úsporu energie. Pro tyto nové, inteligentně stavěné ledničky 
Gorenje byste si měli pospíšit.

Nemůže být pití nápojů 
z výrobníku sody zdraví škodlivé?

Ne, konzumace nápojů připravených například 
v sodovkovači  ETA Bublimo vskutku vaše zdraví 
neohrozí. Bombičky jsou zdravotně nezávadné díky 
speciální úpravě. K výrobě sody či limonády totiž 
využívá zdravé bombičky s vnitřní epoxidovou 
úpravou, která zabrání kontaktu s hliníkem. Na 
rozdíl od konkurenčních bombiček má navíc 
BUBLIMO zdravá bombička vnitřní epoxidové 
opláštění Z1, které zabraňuje kontaktu CO2 s 
hliníkem a připravíte si tak zdravý sycený nápoj bez 
kovové „příchutě“. Samotný výrobník ETA Bublimo 

je pak vybaven bezpečnostním přetlakovým 
ventilem, uzavíratelnou, zdraví neškodnou, 
plastovou nádobou o objemu 0,9 l, jež je 
vhodná také do chladničky. Výhodou je i 
snadné čištění a opětovné rychlé použití. ETA 
na tento produkt poskytuje prodlouženou 

záruku 3 roky. Kromě toho by vás ještě 
mohlo zajímat, že z jedné CO2 bombičky 

lze připravit až 85 litrů nápoje. Mezi 
sirupy si můžete vybrat třeba Jupí 

malina, pomeranč, CitroCola, Top 
Topic a další.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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Prožijte s Euronicsem ... (doplňte tajenku) a hrajte o 3 sady doplňků dětské elektroniky GoGEN Maxipes Fík. Sada obsahuje Fíkovy hodinky, 
veselý batoh a plyšového mluvícího Maxipsa Fíka.

Znění tajenky zasílejte do neděle 6. září na e-mail: inspirace@euronics.cz nebo poštou na adresu: Euronics ČR, a. s., časopis Inspirace, Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. 
Do předmětu zprávy nebo na poštovní obálku uveďte předmět „Křížovka léto 2015“. Uveďte prosím Vaše jméno, adresu, e-mailový a telefonní kontakt. V případě výhry 
a správného znění tajenky vás budeme o výhře informovat. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu Inspirace. Výherci z minulého čísla, jejíž tajenka zněla „PŘIVÍTEJTE JARO 
S NOVINKAMI Z EURONICS“, jsou tito: Jan Chovanec, Rožnov p. Radhoštěm, Jana Satková, Vítkov a Jana Karásková z Klatov. Tito výherci si rozdělí počítačové příslušenství Conect IT. 
Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.

Křížovka o dětskou sadu doplňků Maxipes Fík GoGEN
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Závěrem

Nová prodejna v Děčíně, NC Kaufland!

I v létě byly u nás důvody k oslavám. Otevření zcela nové 
elektro prodejny Euronics na ulici Oblouková u NC Kaufland 
jsme slavili společně se zákazníky z Děčínska a okolí. Tuto 
prodejnu jsme otevírali ve čtvrtek 9. července, v 9 hodin ráno. 
Euronics naděloval ke slavnostnímu otevření samé „dobroty“  
v podobě bezkonkurenčních startovacích cen. A navíc otevírací 
bonus – slevu 10 % na celý nákup.

Pro zákazníky byly připraveny venkovní letní radovánky. Děti 
si zařádily na velké nafukovací a skákací skluzavce BEKO, 
odnesly si barevné balonky a všichni společně s dospělými si 
užili letního počasí na relaxačních lehátkách za vůně a pojídání 
čerstvě upraženého popcornu. Děkujeme všem zákazníkům, 
že si s námi tyto oslavné letní dny užili a navštívili nás. A na ty 
další se těšíme, v Děčíně.

Euronics s Bohyněmi kuchyně společně
napekli na podporu organizace Unicef.

A že to bylo opravdu krásné a voňavé pečení. Všichni jsme 
si jej užili a podpořili jsme akci nazvanou Pečení pro život 
s Unicefem. Finanční výtěžek putoval na podporu ničivého 
květnového zemětřesení v Nepálu. Bohulibá voňavá akce 
proběhla 2. června ve zlínském obchodním centru. Hlavními 
organizátorkami, ostatně jako každý rok, byly dvě úžasné dámy 
Bohyně kuchyně Lenka a Alena. Euronics také přiložil ruku k 
dílu a k akci se přidal. A rozhodně nebyl sám, přišlo spoustu 
věrných návštěvníků, malých i velkých, kteří akci již dobře znají, 
další dobrovolníci a také známe herecké osobnosti. Voňavé 
pečení pro Unicef proběhlo zrovna v týdnu, kdy ve Zlíně 
probíhal 55. ročník mezinárodního festivalu filmů pro děti a 
mládež Zlín Film festival 2015. Mezi známými tvářemi, které 
se k této akci přidaly, byli například herec Martin Písařík, Pavel 
Liška, herečka Bára Poláková, Jitka Ježková a René Slováčková, 
moderátor Martin Hrdinka a také prezidentka nadačního 
fondu Kapka naděje Vendula Svobodová.

Celková částka, která byla na akci Pečení pro život s nadací 
Unicef vybrána, byla po konečném součtu skvělých 21 000 Kč. 
Všem návštěvníkům, organizátorům a dobrovolníkům, kteří 
se k nám přidali, upřímně děkujeme a těšíme se zase za rok.

Co nás čeká v příštím, podzimním čísle?

· s Euronicsem zavítáme do světa  bezpečných
 elektronických nákupů přes internet
· přednosti a výhody elektronického nakupování
· představíme elektronické vychytávky a novinky z podzimu

Závěrem
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DO NAŠÍ DOVOLENÉ ZBÝVÁ
UŽ JEN JEDEN DEN...

ALE CHYBÍ NÁM...

...TURISTICKÁ NAVIGACE,
         ZÁSUVKOVÁ REDUKCE,

OUTDOOROVÁ KAMERA,
NÁHRADNÍ BATERIE A SD KARTA!

ROZHODNĚ NEMÁM ČAS BĚHAT
OD JEDNOHO OBCHODU KE DRUHÉMU

A SEHNAT JENOM PŮLKU

KDE BYCH TAK SEHNAL VŠE
NA JEDNOM MÍSTĚ A MOHL

BYCH SI TO VYZVEDNOUT
BLÍZKO A CO NEJDŘÍV?

ZBOŽÍ SI NA PRODEJNĚ ZAREZERVUJI
A NIC NEPLATÍM PŘEDEM!

NO JASNĚ! KDYŽ SI OBJEDNÁŠ NA WWW.EURONICS.CZ,

MÁŠ ZBOŽÍ NA NEJBLIŽŠÍ PRODEJNĚ, KTERÁ TI 

VYHOVUJE, UŽ ZA HODINU!!!

O HODINU POZDĚJI

JAKMILE SI ZBOŽÍ PROHLÉDNU,
VYZKOUŠÍM A PORADÍM SE S PRODAVAČEM,

PAK JEJ TEPRVE PLATÍM A KUPUJI!

A TEĎ UŽ MŮŽEMENA DOVOLENOU!

UŽ VÍM, KDE PŘÍŠTĚ VŠECHNO
POHODLNĚ, RYCHLE A S VELKÝM

VÝBĚREM NAKOUPÍM!!!

www.euronics.cz



OSOBNÍ ODBĚR

EXPRES

SPĚCHÁTE?

A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT
www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

www.euronics.cz

Euronics ČR

60
za

min


