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EDITORIAL

Milé čtenářky a čtenáři,

jaro je tady! Sluníčko hřeje, co mu síly stačí, příroda ožívá  
a vzduchem se nese zpěv ptáků, kteří se vrátili z dalekých končin. 
I my se za vámi opět po čtvrt roce vracíme, nabití energií, plní 
sil, nových nápadů, zkrátka plní jarní Inspirace. Celou dobu jsme 
nedočkavě vyhlíželi den, kdy se s vámi budeme moci podělit 
o další naše postřehy, žhavé novinky i nejrůznější zajímavosti. 
Střádali jsme informace střípek po střípku, abychom vám je nyní 
mohli co nejpodrobněji předat. A co všechno jsme zjistili? Jakých 
pravd jsme se dopátrali? Čtěte pozorně, nastal čas odhalení!

V první řadě nechybí ani tentokrát aktuální novinky ze světa 
elektra. Představujeme vám čtyři produkty, které jsou naprostými 
špičkami ve svém oboru a které letos na jaře ovládnou trh.  
V hlavním tématu se věnujeme jarnímu (re)startu a vším, 
co je s ním spojené. Omrkneme jej ze všech úhlů pohledu,  
od pozitivního myšlení, přes první sportovní tréninky, hubnutí až 
po jarní detox. Na zoubek se podíváme také zdravému stravování, 
řekneme si, jak má vypadat ideální jídelníček i jak tělu nejlépe 
doplnit chybějící energii. Zaměříme se na zdravý styl i aktivní 
způsob života, protože jaro je tím pravým obdobím, kdy začít.

Ve druhém tématu vneseme průvan do našich šatníků. Podíváme 
se, jak správně pečovat o oblečení, aby se nám po oprání nezničilo 
a také si uděláme nefalšovaný holčičí den od rána až do večera, 
od hlavy až po paty. Ano, nezapíráme, toto číslo je věnované spíše 

ženám, ale věříme, že i pánové si rádi počtou a něco nového se 
dozví. Minimálně, čím by svým partnerkám mohli udělat radost ;-) 
K obou tématům totiž nechybí tradiční tipy na nákup. 

Tajemství krásných vlasů nám pak osobně svěří známý vizážista 
Pavel Kortan, který exkluzivně pro nás proměnil a nafotil jednu 
ze svých zákaznic. Jeho cenné rady jsme si dovolili doplnit  
o vlastní testování produktů péče o vlasy, během něhož jsme 
zjišťovali, které fény, kulmy i žehličky stojí za to mít doma a proč. 
V rozhovoru vyzpovídáme skvělou českou cvičitelku, Hanku 
Kynychovou, která nám prozradí, jak zvládá skloubit všechny své 
aktivity, a přitom být stále plná energie. Také nám věnuje několik 
odborných návodů na aktivní životní styl. 

Těšit se můžete i na dávku výborných, a jak jinak než zdravých 
a lehkých, receptů, odpovědi našich elektrospecialistů  
a nezapomněli jsme samozřejmě ani na vaše dopisy.

Pohodlně se tedy usaďte, vezměte 
do ruky lahodné smoothie  
a nechte se vtáhnout do světa 
jarní Inspirace. Přejeme vám hezké 
počteníčko.

Za redakci
Jana Zaoralová
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Pište nám, odměníme vás!

První stránky Inspirace patří již tradičně vašim dopisům a vzkazům. Ani tentokrát vás 
nezklameme a předáme slovo dvěma autorkám, které nás svými dopisy nejvíce zaujaly. 
Jeden z nich je sice poněkud netradiční, ale o to zajímavější, a my jsme si ho pro svou 
originalitu nemohli nechat jen pro sebe. Druhý dopis nám udělal velkou radost, protože 
být pro vás inspirací, je přesně to, o co se snažíme a pro co v naší redakci dýcháme. Oběma 
čtenářkám moc děkujeme za příspěvky a jako dárek zasíláme ponorný mixér Braun 
Multiquick. Doufáme, že se paní Anna nedrží svého receptu doslovně a že si naopak  
s tyčovým mixérem připraví pořádnou dobrotu.
Děkujeme i vám ostatním, kteří nám píšete, jak vám Inspirace pomáhá při nakupování nové 
výbavy do domácnosti nebo při vybírání dárků pro své blízké. Jsme rádi, že vám můžeme 
přinášet neustálé novinky a zajímavosti ze světa elektra i mimo něj. Vaše dopisy jsou  
pro nás motivací a velmi si jich vážíme.

Paní Marcela nám napsala moc milý dopis o tom, jak může 
být Inspirace opravdu inspirující. Doufáme, že nová televize 
splnila očekávání a že si u ní užíváte spoustu příjemných 
filmových večerů. 

Milá redakce,
poté, co se nám neustále zužoval seznam TV programů,  
a nakonec byla sama televize po deseti letech „na odchodu“, jsme 
začali vybírat novou. Tomu předcházelo čtení recenzí, návštěvy 
prodejen a neustálé rodinné diskuze. Po jedné návštěvě prodejny 
Euronics jsme si domů odnesli časopis INSPIRACE. Nejen, že je  
v něm mnoho zajímavého čtení, ale jak na zavolání zde byl 
také průvodce výběrem televize a všech pojmů s tím spojených. 
Konečně jsme si udělali ve všem jasno a výběr tak byl mnohem 
jednodušší. A brzy jsme si tak z Vaší prodejny odnášeli novou UHD 
smartku od LG. Celé redakci děkujeme za cenné rady při výběru a 
těšíme se na další počtení!
Marcela, Kroměříž 

Od paní Anny jsme obdrželi skvělý recept, který pobavil 
celou naši redakci. Byl sice paní doktorkou předepsán jako 
lék na Vánoce, ale podle nás je jeho platnost celoroční.  
No, posuďte sami.

VZKAZY ČTENÁŘŮ

Chceme být pro vás stále novou Inspirací
Podělte se s námi o své dojmy, zážitky i přání. Dejte nám vědět, 
co se vám líbí, s čím jste spokojeni, ale i to, co byste udělali 
jinak a v čem bychom mohli být lepší. Toho sice doufáme, 
bude nejmíň ;-), ale i takové postřehy potřebujeme, abychom 
se posouvali vpřed a mohli pro vás být stále novou Inspirací. 
Rádi pro vás připravíme téma, které vás zajímá, rádi poradíme, 
v čem si nejste jisti. Euronics a jeho Inspirace vám totiž chtějí 
dávat víc!

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

    Nebo vám v našem časopise něco chybí?
    Uvítali byste změnu, zpestření, novou rubriku?
    Chcete, abychom pro vás připravili „vaše“ téma?
 

Sdělte nám, co pro vás Inspirace znamená. Ze všech dopisů opět vybereme ty, které odměníme hezkým dárkem.
Své zkušenosti, nápady a postřehy nám pište na e-mail:  inspirace@euronics.cz
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Samsung Galaxy A3 a A5 pro rok 
2017: inovace ve střední třídě

NOVINKY

Svět mobilních telefonů má další důvod k radosti! Samsung přináší na trh své dvě 
letošní novinky –Samsung Galaxy A3 (2017) a Samsung Galaxy A5 (2017). Jedná 
se o již třetí generaci řady A, tentokrát s ještě lepším výkonem, rozšířenou výbavou,  
a především s certifikací IP68, zaručující dokonalou odolnost v každé situaci.  
S výbornou přední i zadní kamerou se navíc vaše Galaxy jízda stane nezapomenutelnou!

Mistři ve své třídě
Oba modely Samsung Galaxy A3 (2017) i Samsung 
Galaxy A5 (2017) již na první pohled zaujmou svou 
nápadnou podobou s výjimečným designem i vybavením 
smarthphonu Galaxy S7.  Právě u něj totiž nalezli inspiraci jak  
v nadčasovém vzhledu, tak v řadě špičkových funkcí. 

Jedinečný vizuální zážitek
Moderní a elegantní tělo je tvořeno vysoce odolným zadním 3D 
sklem, které je po stranách zaobleno, takže šikovně padne do ruky. Je 
lemováno kovovým rámem a korunováno velmi kvalitním displejem. 
Zatímco u modelu Galaxy A3 se můžete těšit na kompaktnější 4,7" 
HD SuperAMOLED displej, Galaxy A5 navýšil parametry dokonce  
na 5,2“ displej s rozlišením FullHD. A to už je, panečku, podívaná! 
Osobitý styl telefonu navíc podtrhují čtyři barevné odstíny 
inspirované přírodními živly, takže si vybere opravdu každý! 

Odolnost především
Oproti dosavadním modelům disponují letošní „áčkové“ 
novinky také naprosto spolehlivou ochranou před nepříznivými 
vlivy. Prach, písek, vlhkost nemají šanci a obávat se nemusíte 
dokonce ani ponoření do vody. To vše díky certifikaci IP68, která 
zaručuje, že si život s těmito mobily můžete užívat naplno a bez 
omezení. 

Foťte cokoliv a kdykoliv
Mobilní fotografie dnes zaplavují svět a společnost Samsung to 
ví. Proto vybavila oba modely doslova vymazlenými fotoaparáty. Se 
16Mpx Galaxy A5 a 13Mpx Galaxy A3 vám půjde focení samo. Když  
k tomu navíc přidáte superrychlé autoostření, světelnost f/1,9 a kreativní 
filtry, není nad čím váhat. Fotografie vám budou zkrátka všichni závidět! 
Že patříte spíše mezi milovníky selfie? I s přední 16Mpx a 8Mpx kamerou 
si přijdete na své. 

Ještě větší výdrž
Energie není nikdy dost, a proto i v tomto ohledu došlo  
k vylepšení. Kapacity baterie byly navýšeny na 2350 mAh  
u modelu A3 a 3000 mAh u modelu A5, takže nyní vydržíte se svým 
Galaxy déle, než kdy předtím. K zajištění bezproblémového chodu šlape 
uvnitř obou telefonů 8jádrový procesor a operační paměť RAM se nově 
chlubí 2GB a 3GB kapacitou.

Vždy něco navíc
Připraveny jsou i další vychytávky, které určitě oceníte. Ani  
u jednoho nechybí oblíbená čtečka otisků prstů, bleskurychlý LTE 
internet či USB-C konektor. Technologie Always On, díky které budete mít 
stálý přehled i bez neustálého zapínání telefonu, je skvělým bonusem, 
který šetří čas i energii. Přesvědčte se a užijte si všechny funkce modelů 
Samsung Galaxy A3 (2017) a Samsung Galaxy A5 (2017) na maximum!

Srovnání technických parametrů
A3 (2017) A5 (2017)

Displej 4,7“ super AMOLED 
720 x 1280 px

5,2“ super AMOLED 
1920 x 1080 px

Procesor 8jádrový Exynos
1,6 GHz

8jádrový Exynos
1,9 GHz

Oper. paměť RAM 2 GB 3 GB

Vnitřní paměť 16 GB (+microSD 
až do 256 GB)

32 GB (+microSD 
až do 256 GB)

Fotoaparát zadní 13 Mpx, f/1,9; 
přední 8 Mpx

zadní 16 Mpx, f/1,9; 
přední 16 Mpx

Baterie 2 350 mAh 3 000 mAh 
+ rychlonabíjení

Technologie LTE, NFC, Wi-Fi, GPS, USB-C, GPS, 
Bluetooth 4.2, čtečka otisků prstů

Rozměry (mm) 135,4 x 66,2 x 7,9 146,1 x 71,4 x 7,9

Operační systém Google Android 6.0 (slíbena aktualizace na 
Google Android 7)
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Parní čistič Hoover CAP1700D 011: 
zářivá čistota domova

NOVINKY

Chystáte se na pořádný jarní úklid? Vezměte to od podlahy! Díky parnímu čističi Hoover se 
bude váš domov blýskat, aniž byste použili kapku chemického prostředku. Vydezinfikuje 
jakýkoliv typ podlahy, vyleští dlaždice i lino, oživí barvu vašich koberců. Prostřednictvím 
horké páry zničí většinu běžných bakterií, je tedy vhodný pro všechny, koho trápí alergie 
či do domácností s malými dětmi. Manipulace je jednoduchá a díky nenáročnosti  
na prostor jej po práci uložíte prakticky kdekoliv.

Bez chemie ke stoprocentní hygieně
Kombinace bezchybné čistoty a ekologicky šetrné péče o váš 
domov už není jen nereálnou představou. S parním čističem 
Hoover CAP1700D 011 ji proměníte ve skutečnost během 
chvilky. Postačí vám k tomu jen obyčejná kohoutková voda  
a co je hlavní – nepřidáváte do ní již žádné mycí prostředky! 

Neuvěřitelnou sílu páry poznali již naši předkové před dvěma 
staletími. Dnes ji můžete využít i vy k dosažení dokonalé 
podlahy bez nečistot. Máte doma malé dítě, které začalo 
objevovat svět a ochutnává vše, co mu přijde pod ruku?  
Dopřejte mu hygienicky čisté prostředí. Horká pára zničí 
drtivou většinu roztočů, alergenů, bakterií i choroboplodných 
zárodků. Odstraní dokonce i pach, což uvítají mimo jiné 
majitelé čtyřnohých mazlíčků. Bez jakékoliv chemie získáte 
maximálně aseptickou podlahu, což z tohoto parního čističe 
dělá skvělého pomocníka v boji proti alergiím. 

Nekompromisní k nečistotám, šetrný k podlaze
Ať už máte doma parkety, dlažbu nebo lino, tyčový parní čistič 
Hoover CAP1700D 011 se nezastaví před ničím. S maximálním 
příkonem 1700 W se směle pustí do úklidu jakýkoliv tvrdých 
podlah a důrazným, avšak zároveň šetrným působením páry 
jim vrátí čistotu a lesk. Nezalekne se ani koberců a pomocí 
speciálního nástavce je krásně osvěží, vrátí jim barvu, a ještě je 
zbaví nepříjemných zápachů. 

Vždy připraven k dosažení zářivých výsledků
Aby měl čistič pro tvorbu páry dostatečnou zásobu vody, je 
vybaven odnímatelnou nádobou o objemu 0,7 l. S takovou 
kapacitou slibuje, že nebude potřeba vodu doplňovat příliš 
často a pokud přece jen, nemusíte čekat na vychladnutí 
systému, jednoduše jen nádobu opět naplníte. Za pouhých 30 
vteřin od zapnutí je čistič připraven, voda je horká a vy můžete 
začít. Páru spustíte pomocí manuálního ovladače na rukojeti, 
kterým současně regulujete přidávání páry přesně tak, jak 
potřebujete. Na jeden ohřev čistič vydrží pracovat 25 minut 
a o stavu nahřátí vody vás neustále informuje zabudovaný 
ukazatel. 

Také další manipulace je snadná. Díky nízké váze 3 kg, 
pohodlnému úchopu rukojeti a praktickém držadlu  

pro přenášení s ním zvládne pracovat opravdu každý. 7 m 
dlouhý přívodní kabel navíc umožňuje poměrně neomezený 
pohyb, takže se bez problému dostanete i do vzdálenějších 
koutů místnosti. 

Už je to uděláno…
Máte hotovo? Díky kompaktním rozměrům je uskladnění 
tohoto šedomodrého elegána skutečně nenáročné. Stačí jej 
rozložit na dvě poloviny, čímž získá na výšku pouhých 66 cm  
a se šířkou 17,6 cm a hloubkou 30,5 cm najde své místo 
lehce i v malém bytě. Kabel ještě hravě uchytíte na 
speciální držák, umístěný na rukojeti a je uklizeno.

Na co se můžete těšit v základním balení?
Jako nevěsta své věno, i parní čistič Hoover 
CAP1700D011 si přinese bohatou výbavu, 
plnou praktického příslušenství. Určitě oceníte  
2 mopy na tvrdé podlahy, dvojitou vyjímatelnou 
hlavici – obdélníkovou pro velké plochy  
a trojúhelníkovou s kartáčem pro úklid rohů  
i dalších těžko přístupných míst. Nechybí 
samozřejmě ani nástavec na koberce.

Myslete na své zdraví 
i životní prostředí
Zapomeňte na nekonečné 
umývaní podlah s množstvím 
nejrůznějších čisticích prostředků 
a leštěnek.  Pochlubte se zářivou 
čistotou i bez nich a uklízejte 
ekologicky i ekonomicky. 
Ušetříte tak  nejen své peníze, 
ale také zdraví, čas a životní 
prostředí. 



Žehlení už není trápení
Aby vám šla práce pěkně od ruky, zaměřili se experti  
ze společnosti Philips i na další vychytávky, které vám usnadní 
samotnou manipulaci i údržbu. 2,5 m dlouhý kabel zajistí 
pohodlný dosah na celou plochu žehlicího prkna a s nádržkou 
na vodu o objemu 350 ml vás nebude zdržovat ani neustálé 
doplňování vody. Navíc vám nyní odpadá i čas strávený  
nad čištěním žehličky od vodního kamene. I na to totiž bylo  
při výrobě myšleno. Proces samočištění Self Clean spolu se 
speciální zabudovanou nádobkou zachycuje v průběhu žehlení 
částečky vodního kamene a tím zaručuje konzistentní výkon 
každý den. 

Spěcháte do práce a nejste si jisti, jestli jste žehličku řádně 
vypnuli? V takovém případě oceníte funkci automatického 
vypnutí. Pokud ji totiž ponecháte v nečinnosti více než 8 minut, 
sama se vypne. Necháte-li ji dokonce položenou na žehlicí ploše 
či na boku, vypne se již za 30 sekund. Ušetří vám tak spoustu 
starostí a pohlídá bezpečnost vašeho domova.

Užijte si volno i jinak
Ta tam je trávení dlouhých dnů nad žehlením množství šatů, 
košil, halenek či kalhot. S žehličkou Philips GC4881/20 Azur Pro 
budete mít rychle hotovo a zbytek dne si můžete užít s rodinou, 
věnovat se svým zálibám nebo jen v klidu relaxovat. Lákavá 
nabídka, co říkáte?
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Žehlička Philips GC4881/20 Azur Pro:
zatočí s každou nerovností!
Žehlení, to je spousta hodin strávených nad žehlicím prknem, s filmem či seriálem, 
někdy i se skleničkou vína. Každou domácí práci si můžete zpříjemnit, proč si 
ji však tentokrát přímo neulehčit? Dámy a pánové, je na čase se na žehlení těšit.  
Je tady výkonná napařovací žehlička Philips Azur Pro! Díky extra silnému parnímu 
výkonu a 5hvězdičkové žehlicí ploše se před ní neschová žádný záhyb.

Precizní práce, špičková kvalita
Máte pocit, že je žehlení vaším nekonečným příběhem? Že snad 
nikdy neskončí, a přitom nevyžehleného prádla stále přibývá? 
Tomu už je nyní konec. Přichází azurově modrá krasavice, která 
si poradí s každým kouskem vašeho oděvu – žehlička Philips 
GC4881/20 Azur Pro. Její ergonomicky navržená měkká rukojeť 
skvěle padne do ruky, s váhou 1,5 kg si hravě poradí každý  
a veškeré zabudované funkce jsou speciálně vyvinuty tak, aby 
vám co nejvíce usnadnily práci.

Účinná kombinace oxidu titanu a páry
Co je při výběru nové žehličky nejdůležitější? Žehlicí plocha  
a parní výkon? Ano, právě tyto vlastnosti ovlivňují míru vašeho 
úsilí, vynaloženého k získání dokonale vyžehleného prádla. 
Chcete mít hotovo během chvilky a bez zbytečné námahy? 
Žehlička Philips Azur Pro splní vaše očekávání na maximum 
a ještě víc! 5hvězdičková žehlicí plocha T-ionicGlide je tou 
nejlepší, co si můžete přát a parní ráz až 210 g vás zbaví i těch 
nejodolnějších záhybů dříve, než řeknete Philips. 
Díky integrované vrstvě oxidu titanu vyniká žehlicí plocha 
vysokou odolností proti jakémukoliv poškrábání a lehce klouže 
po všech tkaninách. Nezastaví se před žádnou překážkou ani 
materiálem!

A jak je to s odstraňováním nežádoucích záhybů? S elektrickým 
příkonem 2800 W se můžete spolehnout nejen na rychlé zahřátí 
na požadovanou teplotu, ale především na silný výkon během 
žehlení. Rychlost a efektivnost při odstraňování nevzhledného 
pomačkání dodá trvalý výstup páry až 50 g/min, maximální 
preciznosti pak docílíte s již zmíněným extra silným parním 
rázem až 210 g. Nechybí samozřejmě ani funkce vertikálního 
napařování, kterou uvítáte zejména při žehlení jemných tkanin, 
šatů či pověšených záclon.

Že je pro vás nejhorší žehlení pánských košil? I tomuto strašáku 
již odzvonilo. S prodlouženou špičkou se dostanete pohodlně 
ke všem knoflíčkům a také vaše límečky i manžety budou vždy 
perfektní. 



Když hodinky nejsou jen obyčejnými hodinkami…
Nové trasy, stále vyšší výkony, nepoznaná dobrodružství – přesně 
to vám nabízí outdoorové GPS hodinky TomTom Adventurer. 
Díky svému odolnému provedení, navrženému pro každého 
odvážlivce, vás budou doprovázet na všech cestách i necestách 
a nezaleknou se ani extrémních podmínek. S poměrně kvalitní 
výdrží baterie až 20 hodin v režimu turistiky budou s vámi  
za všech okolností.

Spolehlivý průvodce, který vás nezklame
Vydáváte se na svých toulkách kamkoliv, kam vás nohy 
zanesou? Integrovaný kompas, barometr a GPS jsou přesně těmi 
vychytávkami, které vám pomohou zdolat jakoukoliv překážku 
a najít tu pravou cestu za novými zážitky. Přímo v terénu si lehce 
zjistíte, v jaké nadmořské výšce se nacházíte, jaké převýšení jste 
zdolali a nechybí ani údaje o vašem tempu či 3D vzdálenosti. 
Během vteřiny víte, jaký terén vás čeká a snadno si tak můžete 
rozvrhnout své síly. Pomocí GPS a funkce zkoumání stezek navíc 
nikdy nevkročíte dvakrát do stejné řeky a ani bludné kořeny 
si na vás nepřijdou. Hodinky TomTom Adventurer vám vždy 
zobrazí novou trasu, kterou se můžete vydat, ukáží správný směr 
a zaručí bezpečný návrat domů.

Do hlubin i nad mraky, hodinky s vámi přijmou každou 
výzvu! Nebojí se výšek, ale ani vody. Jsou voděodolné  
až do tlaku 5 atmosfér, bez problémů vás tak budou následovat  
až do hloubky 40 m.

Stvořeno pro dobrodruhy i sportovce 
Nemusíte však být jen milovníci adrenalinu, abyste si hodinky 
TomTom oblíbili. I při běžných sportovních aktivitách na vás 
čeká celá řada režimů, ať už pro běh, kolo, lyžování, plavání 
či posilovnu, které dokonale zastanou roli osobního trenéra. 
Zvolte správný sport a můžete začít! Nebo si nastavte vlastní 
intervalový trénink a střídejte výkon s odpočinkem přesně 
tak, jak potřebujete. Dosažené výsledky můžete pravidelně 
porovnávat či s nimi příště závodit.

Lyžujete? Pak určitě uvítáte funkci automatické detekce lanovek. 
Díky ní získáte informace o nejvyšší dosažené rychlosti, stejně 
jako nejvyšším sklonu při sjezdu na lyžích či snowboardu.  Vaše 
jízda tak získá ten správný říz!

Doslova srdeční záležitost
Každé srdce zaplesá nad integrovaným monitorem srdečního 
pulzu, který vaši tepovou frekvenci pohlídá i bez nepohodlného 
hrudního pásu! Hodinky změří přímo na zápěstí vašich 5 zón 
srdečního tepu, takže své tréninky můžete ještě více zefektivnit. 

V rytmu srdce i hudby
Milujete jít si zaběhat s peckami v uších? Ale zároveň nevíte, 
kam s telefonem, nebo přehrávačem? I tento problém za vás 
hodinky vyřeší. Zabudovaný hudební přehrávač s kapacitou 
3 GB a podporou zvuku prostřednictvím profilů A2DP a AVRC 
pojme více než 500 skladeb. Díky bezdrátovému spárování se 
sluchátky na základě Bluetooth rozhraní navíc nebudete řešit 
ani nepraktický kabel.

S aplikací k aktivnějšímu životu
Nastavte si počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie i množství 
aktivního času jako svůj denní či týdenní cíl! Synchronizací  
s aplikací MySports si své pokroky lehce zobrazíte v přehledných 
statistikách, můžete je dále analyzovat nebo sdílet přátelům. 
Hodinkám navíc nechybí ani automatické sledování spánku, 
které doplní podstatné parametry o vaše spánkové návyky.  
I kvalitní odpočinek je důležitý.

Tak co říkáte, jdete do toho? Na nic nečekejte a vyrazte vstříc 
zážitkům. Nová dobrodružství už na vás čekají!
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GPS hodinky TomTom Adventurer: 
nová úroveň zážitků
Objevujte svět kolem sebe i sebe samotné v nových dimenzích. S outdoorovými GPS 
hodinkami TomTom Adventurer budete mít neustálý přehled o všech svých aktivitách 
včetně dosaženého výkonu. Kdykoliv na cestách získáte aktuální údaje o nadmořské 
výšce, vzdálenosti, vašem tempu i spálených kaloriích. A navíc si celé své adrenalinové 
dobrodružství můžete okořenit pořádnou motivační hudbou. Vše na jednom místě,  
v jedněch hodinkách, stiskem jednoho tlačítka!
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Trávili jste v zimě většinu svého času doma u televize, mlsali dobroty a vaše kondice se pomalu 
vytrácela? Zapomeňte na domácí lenošení, je tady jaro a s ním i nový příval energie! Stejně 
jako se příroda probouzí k životu, probuďte i vy v sobě aktivního ducha. S úpravou jídelníčku, 
zdravým detoxem a pohybem na svěžím jarním vzduchu zažijete fyzický i psychický restart.
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V pozitivní myšlence je síla

Pestré barvy přírody a svěží vzduch doslova vybízejí k pročištění hlavy a nastartování 
pozitivního způsobu myšlení. Zažeňte s jarem mrzutou náladu tmavých zimních dnů. Vyjděte 
si dnes na procházku a zhluboka se nadechněte. Cítíte ten koktejl vůní z rozkvétajících 
stromů? Vnímejte krásy přírody, nechte na sebe dopadat hřejivé sluneční paprsky a sledujte, 
jaké zázraky to s vámi udělá. Každodenní starosti začnou slábnout, špatná nálada zmizí a vy 
se budete cítit uvolněně a příjemně. A přesně tak to má být!

Začněte den s úsměvem
Je všeobecně známé, že s úsměvem jde všechno líp. Úsměv 
odbourává napětí, posiluje sebevědomí, láme ledy. S úsměvem 
na tváři budete na své okolí působit přátelsky a v očích druhých 
povýšíte na sympatickou osůbku, v jejíž přítomnosti se bude 
každý cítit dobře. Nemusíte se hned chechtat z plných plic, ale 
vězte, že i s milým pousmáním se budou dít divy. Navíc zvednete 
náladu i sobě samotným, protože zkuste být naštvaní, a přitom 
se usmívat! ;-)

Buďte na sebe pyšní a mějte se rádi
I když jste unavení, i když máte starosti – usmějte se na sebe 
každé ráno do zrcadla a řekněte nahlas, že jste dobří, že všechno 
zvládnete. Uvidíte, že se vám uleví a začátek dne bude hned 
radostnější. Věřte si. Chvalte se za to, co jste dokázali a nelamte 
nad sebou hůl, když se vám něco nedaří. V dnešní době je těžké 
splnit do puntíku všechny nároky, a ještě být šťastný ve světě 
plném shonu a stresu, ale jde to. Stačí probudit sílu pozitivního 
myšlení, která tkví ve vaší hlavě!

Přeměňte své sny ve skutečnost
Pamatujete, co jste si přáli jako dítě? Jak jste chtěli být 
princeznou nebo kosmonautem? Jak jste toužili mít doma 
slona, hodinky s vodotryskem a na zahradě létající talíř? Dětské 
sny jsou tak krásné, a tak plné optimismu… a víte proč? Protože 
nejsou ovlivněné myšlenkou, že něco nejde. Nenechte si vzít své 
sny! Stanovte si cíle a jděte za nimi. Samozřejmě, že ne všech je 
možné dosáhnout. Pokud nemáte hudební sluch, tak slavnou 
zpěvačkou asi vážně nebudete, ale proč si bránit v plnění těch 
ostatních?

Udělejte si pořádek ve svých plánech, sepište si, čeho chcete 
dosáhnout, co chcete v životě zažít. Zamyslete se nad tím, 
čím chcete jednou být a kde chcete být. Motivujte se malými 
cíli, inspirujte se velkými událostmi. Krůček po krůčku své sny 
realizujte!

Nepřežívejte, žijte!
Životní tempo se zrychluje, v profesním i osobním životě jsou  
od nás očekávány neustálé výsledky a každodenní povinnosti 
nám ukrojují stále více z volného času… taková je bohužel 
dnešní doba. Vymaňte se ze začarovaného kruhu a začněte 
žít! Vyrazte do přírody, bavte se s přáteli. Poznávejte nové věci 
i nové lidi. Dopřejte si nové zážitky! Čím více si budete užívat, 
tím více budete hýřit radostí a budete spokojeni sami se sebou. 
Cestujte! Získáte si větší nadhled a uvědomíte si, jak krásný je 
svět kolem vás. 

Kde na to všechno ale vzít čas? Čas je relativní pojem, důležité je 
chtít. A když se chce, všechno jde. Tak do toho!



12   |   Inspirace 1 / 2017

TÉMA

Zpátky do formy? Jdeme na to!

Nepatříte mezi sportovní nadšence a váš volný čas v předchozích měsících nebyl 
zrovna nabitý lyžováním či návštěvami posilovny? Pak je právě teď nejvyšší čas začít! 
Venku se krásně otepluje, voňavý jarní vzduch vnese do plic bohatý příval kyslíku  
a blížící se léto doslova volá po zahájení nové aktivní sezóny. Dejte své tělo do formy, 
doba plavek se blíží!

Sportem ku zdraví, skvělé figuře a dobré náladě
1. Začněte zvolna
Rozhodli jste se, že od teď už se bude vaše fyzička jen zlepšovat? 
To je rozhodně chvályhodné, nepřepalte však své síly hned  
na začátku. Vaše tělo a svaly si na námahu musí nejprve 
zvyknout, pak teprve můžete postupně přidávat zátěž  
a zvyšovat váš výkon.

Skvělým pohybem pro začátek je běh. Nic vás nestojí, užijete 
si čerstvého vzduchu, a ještě si krásně vyčistíte hlavu. Stačí si 
nasadit sluchátka, zapnout přehrávač s oblíbenou hudbou, 
která vám udá tempo a svět kolem máte najednou jen sami 
pro sebe. Nechcete běhat sami? Vezměte s sebou kamarádku či 

přítele, budete se zároveň vzájemně podporovat a motivovat. 
Dáváte-li místo běhu či jiného aerobního cvičení raději přednost 
posilovacím cvikům, požádejte o radu profesionálního fitness 
trenéra přímo ve vaší posilovně. Připraví vám cvičební plán šitý 
na míru, poradí, a ještě odborným okem dohlédne, abyste cviky 
prováděli správně a neublížili si.

2. Naslouchejte svému tělu
Nepřetěžujte se. Začátky bývají těžké a pokud vaše tělo není  
na pohyb zvyklé, bude nejprve trochu protestovat. Pokud 
se tedy cítíte unaveně, s čistým svědomím odpočívejte,  
i regenerace je potřebná. Nenechte se však od svého odhodlání 
ničím odradit! Odměnou vám bude skvělý pocit pýchy, že jste 
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to dokázali a nepolevili. A ten je k nezaplacení! Uvidíte, že vaše 
výsledky se budou postupně zlepšovat a co vám zpočátku 
připadalo nemožné, budete časem zvládat doslova levou zadní 
a bez zadýchání. 

3. Střídejte druhy cvičení
Chcete zpevnit bříško nebo vypracovat bicepsy? Zaměřte se  
na posilování konkrétních partií, které potřebujete, nezapomeňte 
přitom však ani na ostatní části těla. „Nabušená“ ramena sice 
vypadají hezky, ale kombinace s extrémně štíhlými nohami  
už tak ideální není. Vypracujte si proto vlastní individuální plán  
a během tréninku věnujte každé části těla alespoň několik 
minut. Pokud máte možnost, obměňujte také druhy sportu. 
Cvičíte hodinu v posilovně? Zajděte si pak na chvilku zaplavat  
do bazénu. Jezdíte na kole? Zkuste příště kolečkové brusle. 
Nejen, že tak zapojíte svaly, o kterých jste do té doby ani nevěděli,  
že je máte, ale také vás bude různorodý pohyb více bavit, nestane  
se stereotypem a váš život bude nabitý novými zážitky. 

4. Hýbejte se pravidelně
V dnešní době je těžké najít si čas sami na sebe a své koníčky, 
známe to asi všichni. U sportu je však pravidelnost důležitá. 
Že dobře znáte situaci, kdy si sportovní hodinku dopřejete 
jedenkrát měsíčně, během ní své cvičení rozjedete naplno a pak 
vás tři dny bolí každý sval? Pak byste měli vědět, že tím svému 
tělu příliš neprospíváte. Cvičte raději kratší dobu, ale častěji.

5. Radujte se a motivujte
Stanovte si cíl. Přejete si zlepšit postavu, zhubnout, zapracovat 
na fyzičce nebo se prostě jen cítit dobře a dělat něco pro své 
zdraví? Vytyčte si, čeho chcete při svých výkonech dosáhnout 
a držte se toho! Podpoří to vaše odhodlání a stane se motivací, 
která vás povede dál. 

Pokud vám jen myšlenka nestačí, motivujte se běžeckým nebo 
fitness diářem. V obou najdete nejen cenné rady, ale také si  
do něj zaznamenáte své tréninky a pokroky. Černé na bílém si je 
pak můžete krásně porovnat. Stejnou funkci jako tištěné diáře 
vám v dnešní moderní době nabízí také množství nejrůznějších 
aplikací. Stáhněte si je do svého mobilního telefonu a své 
tréninky budete mít stále po ruce.

Co by vám ale určitě nemělo chybět, je radost z pohybu a dobrá 
nálada. Sportujte, protože chcete! Těšte se na chvíle, kdy vám  
v těle bude proudit kombinace adrenalinu s endorfinem a užijte 
si opojení tímto známým hormonem štěstí. Když budete veselí 
a šťastní vy, budou spokojení i lidé kolem vás!

6. Pořiďte si osobního kouče
Nejen v posilovně se můžete spolehnout na fitness trenéra. Také 
každou jinou aktivitu za vás pohlídají fitness náramky, běžecké  
a GPS hodinky. Na výběr máte z nejrůznějších designů,  
v pánském i dámském stylu, v paletě veselých barev i neutrální 
černé. Díky těmto skvělým pomocníkům si po tréninku i v jeho 
průběhu jednoduše zjistíte, jakou vzdálenost jste zdolali, jakou 

rychlostí jste se pohybovali i kolik jste spálili kalorií. Navíc díky 
měření srdečního tepu lehce přizpůsobíte své tempo tak, abyste 
spalovali tuky co nejefektivněji. Propojením s aplikací na vašem 
chytrém telefonu se vám vše zobrazí v přehledných statistikách, 
díky čemuž si můžete své výkony každý den porovnávat  
a sledovat, jak se den ode dne zlepšují. A když se sebou budete 
spokojeni, kdykoliv je můžete sdílet a pochlubit se tak všem 
svým přátelům. 

Dalším plusem, který uvítáte je, že řada z nich má již rovnou 
integrovaný hudební přehrávač, takže poslech hudby je 
ještě jednodušší. Nemusíte řešit, kam s přehrávačem nebo  
s telefonem. Jednoduše připnete náramek či hodinky  
na zápěstí a můžete vyrazit. Tito skvělí koučové vám na vaší  
cestě za perfektní kondičkou rozhodně pomohou!

7. Přizpůsobte životosprávu
Nejen sportem živ je člověk. Fyzická námaha a s ní spojený 
energetický výdej vyžaduje i optimální příjem. Věnujte proto 
pozornost také změně vašeho jídelníčku a při svém stravování 
dbejte na dostatečný a vyvážený přísun živin. Nezapomínejte 
ani na pitný režim! 

Jak by měl vypadat jídelníček sportovce?
Aktivní pohyb vyžaduje zvýšený přísun energie, z toho důvodu 
by se sportovci měli stravovali jinak než lidé, kteří nesportují. 
Hlavní rozdíl však spočívá v tom, jakému druhu sportu se 
věnujete. Jinou skladbu potravin vyžadují vytrvalostní a aerobní 
sporty, jiný přísun živin potřebujete při posilování a „rýsování“ 
svalstva.  Jednotné menu sice neexistuje, ale určitá pravidla ano. 
Tady jsou:

Snídejte vždy, i když nemáte hlad! 
Snídaně je velmi důležitou součástí výživy a startem celého 
vašeho dne. Doplňuje tělu energii, kterou vyžaduje po nočním 
úsporném režimu. Pokud tedy organismu nedodáte potřebný 
příjem živin, nutíte jej fungovat na rezervy. Výsledkem bude 
pocit slabosti a vaše výkony nebudou stát za řeč. Snídaně by 
měla být lehce stravitelná, ale zároveň kvalitní a plnohodnotná. 
U anaerobních sportů s převahou sacharidů, u aerobních sportů 
naopak s větším důrazem na tuk, který je u těchto druhů aktivit 
důležitým palivem.

Dodejte si energii formou sacharidů
Příjem sacharidů zaměřte na první třetinu až polovinu dne. Své 
místo mají zejména při snídani, před tréninkem a také po něm, 
kdy dochází k tzv. anabolickému oknu. Pokud jste se ve svých 
aktivitách zaměřili na posilování a intenzivní cvičení, pak si  
po tréninku s chutí dopřejte dávku jednoduchých cukrů formou 
ovoce, ovocného smoothie či čerstvé ovocné šťávy. O chvíli 
později si můžete pochutnat také na jídle se zvýšeným obsahem 
škrobů, např. v podobě brambor, rýže či těstovin.

Věnujete se aerobnímu cvičení, jezdíte na kole, chodíte běhat? 
Pro vás jsou po cvičení ideální pomalu se uvolňující živiny.  
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Na jídlo se však nevrhněte ihned, ale vyčkejte 
alespoň půl hodinky, než tělo dokončí proces 
spalování a váš žaludek se opět prokrví.  
Ze sacharidů je vhodná zelenina.
Zdroje sacharidů: 

  cereálie, ovesné a rýžové kaše
  zelenina, ideální je listová
  ovoce 
  natural rýže

Nezapomeňte na bílkoviny
Bílkoviny jsou základní stavební látkou těla i svalů. Jejich 
zařazení do jídelníčku tedy v žádném případě neopomínejte,  
i když ohledně množství existuje řada dohadů. Příjem bílkovin 
je důležitý zejména před tréninkem a po něm, kdy jsou potřeba  
k regeneraci poškozených svalových vláken. Zvýšené množství 
je pak doporučováno u silových forem cvičení, a to právě k růstu 
svalové hmoty.
Zdroje bílkovin: 

  vejce
  zvěřina, telecí, jehněčí maso
  drůbež
  ryby
  sýry, tvaroh

Ani tuky nesmí chybět
Tuky se na černé listině ocitly poněkud neprávem. Důvodem 
toho je jednak jejich nadměrná konzumace, ale především 
nekvalitní zdroje. Přesto jsou nedílnou součástí našich životních 
potřeb, a to zejména tuky s obsahem esenciálních nenasycených 
mastných kyselin omega3 a omega6.

U vytrvalostních sportů funguje tuk jako hlavní zdroj energie,  
o něco méně by jej měli konzumovat zastánci anaerobní sportů. 
Nikdy jej však ze svého jídelníčku nevynechávejte.
Zdroje tuku:

  ořechy
  ryby
  za studena lisovaný olivový či řepkový olej

„Po intenzivním cvičení doplňte tělu 
bílkoviny a sacharidy. Jsou potřeba 

pro regeneraci svalů a lepší výkony.“
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Mějte své tělo 
pod kontrolou pomocí Fitbit
Ať už hledáte podporu při hubnutí, nebo jen chcete mít přehled o všech svých 
aktivitách, dopřejte si vlastního osobního trenéra. Pořiďte si fitness náramek! Pohlídá 
vám množství pohybu, spálené kalorie, kvalitu spánku i tepovou frekvenci. A abychom 
vám pomohli s výběrem, vyzkoušeli jsme dva fitness náramky za vás – Fitbit Alta a Fitbit 
Charge HR. Jak testování dopadlo? Jaké plusy a mínusy jsme odhalili? Vše se dozvíte  
v našem stručném shrnutí.

Jak na to aneb začínáme s měřením
Jak tedy s informacemi a nastavením náramku pracovat? Stačí 
si jednoduše instalovat aplikaci do svého mobilního telefonu, 
zapnout bluetooth a spárovat. Pro spuštění to po vás bude ještě 
chtít založení uživatelského účtu, zadání základních dat o vaší 
osobě, stanovení cílů a hotovo! Můžete začít!

Alta versus Charge 
Oba náramky Fitbit Alta i Fitbit Charge HR jsou ve většině funkcí 
velmi podobné. Zásadní rozdíl tak najdeme spíše ve zpracování 
a designu, než v jejich obsahu. Zpracování obou je poměrně 
kvalitní a svým designem se hodí jak ke sportovnímu oblečení, 
tak pro každodenní nošení, i když Fitbit Charge působí spíše 
pánským dojmem. Displej rozsvítíte pohybem ruky, u obou 
typů reaguje na docela silné poklepání.

Žijte pravidelným pohybem
Základem všech funkcí je počítání kroků, což oba náramky 
splňují naprosto spolehlivě. Nastavit si můžete denní i hodinový 
cíl, velkou výhodou u typu Alta je hlídání pohybu každou 
hodinu. Při dlouhé nečinnosti vás totiž upozorní jemnou vibrací, 
naopak při splnění cíle vás odmění ohňostrojem na displeji. 
Oba náramky vám měří, kolik minut denně jste se pohybu 
věnovali, rozpozná chůzi, sport i běh, u typu Charge se dokonce 
dovíte i počet schodů. Slabinou u obou je však nízká nabídka 
sledovaných aktivit a také skutečnost, že nejsou vodotěsné, 
tudíž nepoužitelné při plavání.

Zdravý životní styl není jen o pohybu. 
Pohlídejte si pitný režim i kalorie!
Další funkce, které uvítáte ve svém každodenním životě, 
spočívají v nastavení a měření pitného režimu i přijatých 
kalorií. Bohužel je potřeba obojí zadávat ručně, což je dost 
zdlouhavé a hrozí, že vás to brzy omrzí. Pro zjednodušení 
je u pitného režimu možné vybírat z představených hodnot 
250 ml, 500 ml a 750 ml, u kalorií si můžete alespoň uložit 
potraviny, které jíte často a pak už jen odklikávat ze seznamu. 
Oba typy fungují také na základě skenování ean kódů. 

Spíte neklidně nebo málo? 
Zjistěte, jak jste na tom!
S pomocí náramku uvidíte černé na bílém, kolik hodin denně 
spíte či v jaké části noci jste byli v průběhu svého spánku neklidní. 
Zajímavé je pak srovnání kvality spánku v pracovní dny či  
ve dnech volna. Spíte málo a chcete na tom zapracovat? Nastavte 
si svůj spánkový cíl! Díky této funkci a nastavení času budíku vás 
náramek upozorní, kdy je čas jít spát. Rozdíl mezi oba fitness 
náramky se však projevil v nastavení notifikace. Zatímco u Alty 
je možná jen v e-mailu, u Charge se zobrazuje i na telefonu  
a samotném náramku. Co si ale určitě oblíbíte, je vibrační budík. 
Probuzení pomocí vibrace je příjemným zahájením dne.

Propojení s přáteli i s telefonem
Potřebujete k plnění cílů motivaci? Propojte se s přáteli  
a sledujte jejich výsledky každý den. Nevýhodou však je, že 
všichni musíte vlastnit náramky Fitbit. Nechybí ani propojení 
s vaším telefonem, na displeji náramku se vám zobrazí jak 
informace o volání, tak příchozí sms. A to je v dnešní době téměř 
nezbytnost, co myslíte?

Už víte, kdy s měřením začnete? Fitness náramky Fitbit vám 
pomůžou ihned!
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Jídelníček plný energie

Cítíte se po zimě vyčerpaní? Všudypřítomnou únavu zaháníte kofeinem, a přitom 
máte pocit, že už nic nepomáhá? Viníkem mohou být různé faktory, jedním z nich i 
nevhodná strava. Doplňte tělu živiny, které potřebuje, dbejte na to, co jíte, v jakém 
množství a kdy. Účinkem budete překvapeni.

Nenechte se při jídle rušit
Stává se vám, že nemáte čas ani v klidu se najíst? V rychlosti 
do sebe naházíte oběd, který vás sice zasytí, ale z energie vám 
mnohdy nedodá, ani co by se za nehet vešlo? Ano, dnešní 
doba je hektická, nezapomínejte však při všem tom spěchu  
a povinnostech na sebe. Dopřejte si bohatou snídani, lehký 
oběd, zdravou večeři. Nevynechávejte svačinky a hlavně – své 
jídlo si v klidu vychutnejte. 

Dostatek energie je základním kamenem jakékoliv vaší 
aktivity, ať už je to sport, čas strávený s rodinou nebo náročné 
zaměstnání. Nepodceňujte proto pestrost vašeho jídelníčku!

Tyto potraviny vám zaručeně 
dodají sílu i životní elán – ochutnejte!

  Přivítejte den s ovesnými vločkami
Oves velmi příznivě působí na nervovou soustavu, zvyšuje 
soustředění, pomáhá udržet pozornost. V boji proti únavě, 
momentální i chronické, pak vyniká zejména díky přítomnosti 
draslíku. S ovesnými vločkami se doporučuje začít hned ráno při 
snídani, výborné jsou ovesné kaše s kousky ovoce a ořechy. 

  Nejvýživnější životabudič se ukrývá v klíčku
Únava, stres i nervozita zmizí s pravidelným příjmem minerálů  
a stopových prvků. Zkuste si doma naklíčit cizrnu, čočku či 
hrách, získáte levnou, a přitom nesmírně energetickou bombu, 
plnou bílkovin, hořčíku a železa. A jak si s naklíčenými semínky 
zpestřit jídelníček? Přidejte je do salátů, číny, pomazánky nebo 
třeba jen tak do obložené celozrnné bagetky.

  Potřebujete dobít baterky okamžitě? Zkuste banán
Banány vynikají vysokým obsahem přírodních cukrů, které se 
rychle uvolní do těla a tím dodají chybějící energii doslova na 
počkání. Jsou také bohatým zdrojem vlákniny, vitamínu B6, 
antioxidantů a draslíku, potřebného pro správnou funkci svalů 
a nervů. Díky svým výživovým hodnotám jsou banány ideální 
svačinkou před jakoukoliv fyzickou či psychickou námahou. 
Nejen, že okamžitě povzbudí, ale posílí i vaši nervovou soustavu 
a zvýší schopnost soustředit se. 

  Mandle chutnají i pomáhají
Skvělým bojovníkem proti únavě jsou mandle a jejich vysoký 
obsah hořčíku. Dopřejte si jich alespoň hrstku každý den, 
doplníte tak vašemu tělu nejen nepostradatelné magnesium, 
ale i draslík, fosfor, vápník či železo. Chybět vám nebudou ani 
bílkoviny, které dodávají pevnost svalům. Z toho důvodu jsou 
mandle výbornou pochoutkou také pro sportovce.  Pravidelné 
mlsání mandlí pomáhá mimo jiné i v boji proti stresu a úzkostem. 

  Kujte s čočkou železo, dokud je žhavé
Čočka je výbornou zásobárnou železa, ať už je připravená 
jakýmkoliv způsobem, např.  ve formě polévky. Nedostatek železa 
způsobuje únavu a vyčerpání, proto je čočka doporučována 
především při chudokrevnosti. Je nízkokalorickou potravinou 
s malým obsahem tuku, ale zato vysokým podílem bílkovin, 
vlákniny, vápníku a dalších živin, nezbytných pro správnou 
funkci organismu. Čočka, nebo i jiná luštěnina, by na vašem talíři 
rozhodně neměla chybět!
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   S brokolicí za koenzymem Q10 
Koenzym Q10 a jeho vliv  
na regeneraci buněk dnes můžete 
znát spíše ve spojení s kosmetickými 
přípravky. Jeho přítomnost však hraje 
důležitou roli při výrobě energie v každé lidské buňce, nejen  
v pokožce. Pokud jej tělo postrádá, projeví to sníženou výkonností  
a únavou. Při tepelné úpravě brokolice však buďte opatrní, 
vařením totiž rychle ztrácí na své výživové hodnotě. Připravujte 
ji tedy jen krátce a nejlépe v páře.

  I v jednoduchosti je síla – pijte vodu s citronem
Dehydratace je špatným pánem našeho organismu. Pitný režim 
by měl představovat minimálně 2 litry tekutin denně, v létě 
nebo při zvýšené aktivitě pak ještě více. Jenže, ruku na srdce, 
kolik z nás to skutečně dodrží? Pokud se cítíte na dně se silami, 
na nic nečekejte a zkuste nejjednodušší a nejrychlejší způsob – 
sklenici vody s kapkami čerstvé citronové šťávy. Vitamín C vás 
probudí a znovu nastartuje. 

  Místo kávy zelený čaj
Neobejdete se bez kofeinu? Zkuste si místo kávy uvařit zelený 
čaj. Je skvělým přírodním stimulantem a díky přítomnosti 
antioxidantů brání předčasnému stárnutí.

„Nejen láska, ale i zdraví 
prochází žaludkem.“
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Hubneme (nejen) do plavek

Léto se blíží a s ním horké dny, pohoda u vody, letní šaty, plavky... Plavky! Pro některé 
pouhé slovo, pro mnohé poplašný alarm. A tak právě na jaře, více než kdy jindy, 
zahajujeme hladovky, zkoušíme nejrůznější diety, zkrátka chceme odstranit co největší 
počet přebytečných kilogramů za co nejkratší dobu. Hubnutí se stane naším denním 
chlebem, někdy i závislostí. Co bychom přece neudělali pro krásně štíhlou postavu?  
I hubnutí má však své meze, pojďme se spolu podívat, jak na to.  

Sen o dokonalosti začíná
Diety jsou doménou žen po celém světě. Téměř každá z nás touží 
po ladných křivkách a často jsme pro ně ochotné podstoupit 
věci, nad kterými naše drahé polovičky jen kroutí hlavou. Proč 
to vlastně děláme? A jak to celé začalo? Na počátku byl sen. Sen  
o dokonalé postavě, o touze líbit se sami sobě i svým protějškům. 
Z časopisů, filmů, dokonce i z regálů s dětskými panenkami… 
odevšad na nás mrkaly krásky s bezchybnou figurou, které nám 
dávaly najevo, jak bychom měly vypadat. A tím nám vnukly 
někdy až nereálnou představu o postavě snů a zahájily honbu 
za zaručeně účinnou dietou. Jenže! 

Hubnutí má své hranice
Pokud se chcete zbavit přebytečných kil nebo jen chcete 
zpevnit svaly, ano, jděte do toho. Ale jděte do toho zdravě.  
V dnešní době máte na výběr z celé řady diet, jsou však všechny 
skutečně účinné? Opravdu vyřeší problém s nadváhou jednou 
provždy nebo jen na chvíli rozvíří vody vašeho zaběhlého 
režimu a zase zmizí? Jedno je jisté, nezkoušejte na sobě žádné 
drastické metody, nezůstávejte celé dny o hladu. Tím svému tělu 
nijak neprospějete a dobře známý jojo-efekt na sebe nenechá 
dlouho čekat.

Jak na zdravé hubnutí
Začněte od základů. V první řadě si srovnejte v hlavě své 
dosavadní stravovací návyky a životní styl. Poté se doma vrhněte 
na úklid kuchyně i spíže a zbavte se všeho, co by vás při procesu 
hubnutí provokovalo a lákalo sběhnout. Zásoby sladkostí? 
Salámy s nízkým obsahem masa? Pryč s tím! Zapomeňte  
na chemické náhražky a polotovary. Připravte si zbrusu nový 
nákupní seznam a vyrazte do obchodu se zdravou výživou 
a farmářskými produkty. Bio potraviny jsou sice finančně 
nákladnější, ale jedná se o investici do vás. A vaše tělo vám je 
stonásobně vrátí!

Co dál? Upravte svůj dosavadní jídelníček tak, abyste zredukovali 
nadbytečné množství cukru i tuku, ale rozhodně nepřestávejte 
jíst! Právě naopak, dopřávejte si častěji, avšak menší porce. 
Začleňte do svého jídelníčku zeleninu, sladkosti nahraďte 
ovocem. A přidejte aktivní pohyb, třebaže začnete chůzí  

po schodech namísto výtahu! Kila půjdou dolů i bez hubnoucích 
koktejlů a nezdravých zásahů do vašeho metabolismu. 

Vařte s lehkostí
Změňte také způsob přípravy pokrmů. Vaření může být tak 
hravé a plné fantazie! Omezte smažení v litrech přepáleného 
tuku a raději vyzkoušejte fritézy s novodobou technologií, 
fungující na principu horkého vzduchu. Na oblíbené hranolky 
vám tak postačí jen kapka oleje! Bez oleje se obejdete také  
u stolních grilů. Lahodné steaky i grilovanou zeleninu připravíte 
během pár minut a přitom dietně.

Ideálním způsobem tepelného zpracování masa i zeleniny 
je vaření v páře. Vaření v páře je považováno za jeden  
z nejzdravějších způsobů přípravy, neboť si potraviny 
zachovávají své nutriční hodnoty. Díky páře se neničí tolik 
žádoucí vitamíny a minerální látky, a navíc pokrmy disponují 
nízkým glykemickým indexem. Vidíte, jak je to snadné? Stačí 
si jen vybrat z široké nabídky parních hrnců, zapojit v kuchyni 
parní troubu a můžete začít. Už žádná těžká jídla, která vám 
zpomalí metabolismus, takže se po nich cítíte unavení a ospalí. 
Na řadě je lehké a chutné menu, které vás zasytí a současně 
dodá tělu potřebné živiny. 

Jednu ovocnou šťávu, prosím
Kupujete si pravidelně ovocné stoprocentní džusy? Využíváte 
služeb stánků s fresh nápoji v obchodních centrech? Namixujte 
si vlastní koktejl vitamínů i doma! S kvalitními mixéry  
a odšťavňovači, kterých je na trhu rovněž celá řada, si připravíte 
čerstvé šťávy i chutné smoothie přesně podle svého gusta  
a nejlépe každý den. Dopřejte si „tekuté ovoce“ ráno ke snídani 
nebo po sportovním tréninku. Naservírujete svému tělu doslova 
energetickou bombu.

Rada na závěr
I když nejsou výsledky vašeho snažení viditelné tak rychle, jak 
byste si přáli, nevzdávejte to! Hubnutí může být běh na delší 
čas, ale výsledek rozhodně stojí za to. A to nejen kvůli ladným 
křivkám, ale i vašemu zdraví. 
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Chcete se zbavit nadbytečných faldíků? Máme pro 
vás tip na nejšetrnější dietu všech diet – TLC

Co to je a v čem spočívá TLC dieta?
Je zkratkou z anglického Therapeutic Lifestyle Changes a jejím prvotním cílem bylo snížení 
cholesterolu v krvi. Hubnutí se projevilo až jako vedlejší účinek, avšak výsledky byly 
natolik výrazné, že si TLC získala přízeň právě kvůli němu. Je jednoduchá a pro organismus 
nepředstavuje žádný razantní zásah. Podstatou této diety je nahrazení nasycených 
nezdravých tuků nenasycenými mastnými kyselinami, především omega 3 a omega 6. 
Snížením tuku a cholesterolu také snižuje riziko vzniku zdravotních problémů srdečního  
a cévního charakteru. Za jedinou nevýhodu lze označit neustálé hlídání a počítání denního 
příjmu kalorií.

Na čem si pochutnávat:
  maso – nejlépe ryby a drůbež – za den max. 5x 30 g
  luštěniny 
  vajíčka – max. 2 žloutky denně, bílku neomezeně
  nízkotučné jogurty a sýry
  ovoce –  denní příjem 2-4 porce
  zelenina – denní příjem 3-5 porcí
  těstoviny
  rýže
  chléb, celozrnné pečivo
  cereálie, obiloviny
  neslazená voda, ovocné a zeleninové šťávy

Čemu se vyhýbat:
  nezdravé nasycené tuky 
  potraviny s vysokým obsahem cholesterolu
  vnitřnosti – zejména játra
  větší množství žloutků
  alkohol, káva, plnotučné mléko

Základní pravidla pro denní příjem:
  max. 7 % nasycených tuků
  max. 35 % nenasycených tuků
  max. 200 mg cholesterolu 
  max. 1200 kcal u žen
  max. 1600 kcal u mužů
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Jarní detox:
ozdravná očista od hlavy až po paty
Stejně jako domácnost vyžaduje na jaře generální úklid, i lidské tělo potřebuje čas  
od času pečlivé pročištění. Toxiny a jinými odpadními látkami zanesený organismus funguje 
zpomaleně a na přítomnost škodlivin reaguje nejrůznějšími zdravotními komplikacemi. 
Abyste se tedy cítili skutečně fit, zaměřte pozornost nejen na zevnějšek, ale také na své nitro.

Když se řekne detox
Často se stává, že si pod pojmem detox lidé představí dietu. To 
je však omyl, protože cílem detoxu není hubnutí, ale komplexní 
pročištění organismu a zbavení těla škodlivých toxinů. Je ale 
pravdou, že očistná detoxikační kúra jde ruku v ruce s úpravou 
stravování. Pestrý a na výživu bohatý jídelníček, pitný režim, 
aktivní pohyb a detox – to vše spolu souvisí, vše je vzájemně 
propojené. Pokud tedy chcete skutečně zažít absolutní restart, 
věnujte se péči o své zdraví po všech stránkách.

Tělo stávkuje? Mohou za to toxiny
Trpíte bolestmi hlavy? Nemůžete se zbavit kruhů pod očima 
nebo máte problematickou pleť? Také špatné trávení, stejně jako 
časté výkyvy nálad bývají důsledkem usazení odpadních látek  
v našem těle. Čím to je? V kostce řečeno, jedná se o nestrávené 
zbytky jídel, které již tělo nevyužije, ale zároveň si s nimi neumí 
poradit. Pokud pravidelně nepodporujeme jejich vyplavení ven, 
postupně se v našem těle usazují a negativně ovlivňují činnost 
jednotlivých orgánů i fungování organismu jako celku.
 
Detoxikaci je doporučováno provádět pravidelně, jelikož  
k hromadění látek dochází nepřetržitě po celý náš život. Pokud 
proti tomu celé roky nic neděláme, jednorázová týdenní 
detoxikační kúra nám sice uleví, ale problému nás nezbaví. 
Vhodné je dopřát si očistnou kúru také po nemoci, zejména, 
pokud jste se léčili pomocí antibiotik. Ty totiž obsahují látky 
zatěžující zejména játra a ledviny. Myslete proto na sebe po celý 
rok, detox není výsadou jen jarních měsíců! 

Čistím, čistíš, čistíme
Buďte důslední v dodržování pitného režimu. Dostatečné 
množství tekutin čistí ledviny a prostřednictvím moči odplavuje 
toxiny pryč z těla. Základ pitného režimu tvoří voda, na pročištění 
ledvin jsou však vhodné i bylinkové čaje či ovocné šťávy.  
Ke správnému trávení, pročištění krve a vyrovnání pH organismu 
přispějete např. ranní sklenicí teplé vody s citronem.

Z bylinkových čajů jsou velmi účinné kopřivové a jaro je ideální 
čas na jejich sběr. Vybírejte si mladé, šťavnaté lístky a z nich si pak 
doma připravte chutný odvar. Nezapomeňte si také připravit 
zásobu sušené kopřivy na zimu. 

Odlehčený jídelníček je nezbytností! Zdravému stravování 
jsme se věnovali již v předchozích kapitolách, proto věříme, 
že detoxikační očista bude už jen doplněním jinak dokonale 
propracovaného jídelníčku. Přesto se rádi podělíme o několik 
zásadních rad ;-) V průběhu detoxikace se vyhýbejte jídlům, 
která zatěžují játra a žlučník a způsobují problémy s trávením. 
Odpusťte si alkohol, cigarety, omezte maso. Naopak přidejte 
ovoce a zeleninu a čím barevnější, tím lepší, tím více vitamínů 
tělu doplníte. Na ovoci a zelenině si zkrátka pochutnávejte  
v jakékoliv podobě, třeba formou vylisované šťávy, která zároveň 
přispěje k dodržování pitného režimu. 

Užívejte si blahodárných účinků relaxace. Dopřejte si lymfatickou 
masáž, která rozproudí krev a uvolní lymfatické cesty. Věnujte se 
pravidelnému saunování, které je skvělé na prokrvení a mimo 
jiné působí velmi pozitivně na kvalitu spánku. A v neposlední 
řadě zkuste minimalizovat stres. Je to občas obtížné, my víme, 
avšak psychická kondice je velmi důležitá. Má totiž na činnost 
organismu nepopiratelný vliv!
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Vyzkoušejte 
domácí detoxikační drinky

Zelený detox 
Blahodárné účinky jablka, listové zeleniny, citronu i ananasu  

v jednom lahodném nápoji vás skvěle pročistí.

  1 jablko   1 citron

  1 banán   3 hrsti špenátu

  1 stonek řapíkatého celeru   dužina z ¼ ananasu

  ½ hlávky římského salátu   1 lžíce Lucumy v prášku

  1-2 hrnky vody

Vše rozmixujte do zdravého smoothie a popíjejte.

Grapefruitová šťáva
Balzámem pro naše játra je grapefruit. Obsahuje vysoké množství 
vitamínu C a antioxidantů.

  1/2 červeného grapefruitu   0,5 l vody
  led

Ovoce nakrájejte na plátky, zalijte vodou a vychlaďte. Nebo si 
pomocí odšťavňovače dopřejte čistou grapefruitovou šťávu. V létě 
je skvělým osvěžením.

Elixír proti žaludečním vředům
Nápoj pomáhá při léčbě žaludečních vředů, je však pro silnější 

povahy.

  lžička javorového sirupu   pár kapek citronu

  špetka kajenského pepře   špetka mořské soli

  množství vody dle chuti

Jednotlivé suroviny dobře promíchejte a vypijte.

Již po několika dnech pocítíte rozdíl.

Čisticí účinky kopřiv
Nejlevnější a nejjednodušší čaj, který si připravíte během chvilky. 

  hrst mladých lístků kopřiv
  horká voda

Kopřivové lístky zalijte převařenou vodou a nechte zakryté pokličkou luhovat čtvrt hodinky. Popíjet jej můžete kdykoliv během dne. 

Víceúčelový detox
Jedná se o osvěžující nápoj z máty, okurky a citronu. Citron 

nastartuje správné zažívání, okurka vám pročistí játra i ledviny.

  1 citron   čerstvá máta

  voda 
  led

  1 okurka, nakrájená na plátky

Citron, okurku i mátu zalijte alespoň litrem vody a vychlaďte.

Jablečno-skořicový nápoj
Pro očistu jater jsou jablka jako stvořená, skořice zároveň podpoří spalování kalorií. 

  jablka nakrájená na plátky   celá skořice
  voda   led

Jablka a skořici vložte do džbánu, zalijte vodou a vychlaďte pomocí ledu. Chuť je možná maličko netypická díky skořici, ale uvidíte, že vám zachutná.



Tipy k nákupu   pro vaše zdraví

Kuchyňský robot ETA Gratus Vital 0028 90091, cena 17 999 Kč

Stolní mixér ETA Vital Blend 3100 90000, cena 4 999 Kč

Robot Gratus Vital je naprosto nepřekonatelný  
při zpracování surovin v duchu zdravého životního stylu. Díky 

mlýnku na obilí a luštěniny pro domácí celozrnnou 
a bezlepkovou mouku si upečete zdravé 
a čerstvé pečivo. Ubere vám mnoho práce  

při  přípravě krémů a různých druhů těst. Využívá 
totiž planetární systém míchání, který díky promyšleným pohybům 
umožňuje kvalitnější a dokonalejší promísení všech ingrediencí.   
A když připravujete pouze menší množství, můžete si nástavce 
vhodně výškově upravit i použít nástavec jiný – šlehací metlu, mísící 
metlu, flexi metlu nebo hnětací hák.  Díky skleněnému mixéru s ním 
vykouzlíte i čerstvé ovocné šťávy a vitamínová smoothie. 

Mixuje, seká, drtí, míchá - ideální pro nápoje, koktejly, smoothie, omáčky polévky, pomazánky, 
zmrzliny a přesnídávky. Elektronické ovládání s 6 přednastavenými programy pro snažší  
a rychlejší obsluhu. Plynulá regulace otáček v rozsahu 15000–30000 za minutu a funkce 
PULSE. Vhodný jak na studené či horké potraviny, tak i na led a zmrzlinu, vynikající  
pro přípravu RAW stravy.

Odšťavňovač Hyundai JE 615 je určen všem, kteří si rádi pochutnají  
na lahodně čerstvém nápoji připraveném v pohodlí domova. K největším 
benefitům určitě patří nejen rychlá a snadná příprava, ale především 
výsledný profit v podobě zdravé šťávy nabité cennými vitamíny 
bez přidaných cukrů a konzervantů, tak jak ji dostanete běžně  
v obchodě. Doma si ji přichystáte podle vlastní chuti a za zlomek 
ceny než ve specializovaných prodejnách. Odšťavňovač pracuje se 
silným motorem o vysokém příkonu 800 W, který je navíc vybaven 
systémem zpětné vazby. Díky tomu je automaticky regulován výkon 
dle tvrdosti ovoce nebo zeleniny a je zaručeno bezproblémové 
odšťavňování i velmi tvrdých plodů a zachování až 100 % 
vitamínů obsažených ve zpracovávaných surovinách. 

Parní hrnec Gallet CUV 962 je ideální 
pro zdravou přípravu mražené i čerstvé 

zeleniny, masa, ryb i mořských plodů. Jeho 
velkou výhodou je velmi rychlý vývin páry, 
který se začne generovat již po 30 vteřinách. 

Při zpracování potravin pomocí páry si potraviny 
zachovávají důležité vitamíny, minerály i aromatické 
látky, které se při klasickém vaření uvolní 
do vody. Při vaření v páře se jídlo nepřipálí, 
nemusí se míchat a je zachován i jeho tvar 
a konzistence. Parní hrnec Gallet CUV 962 se 
skládá z hlavní základny a třech transparentních 

nádob o celkovém objemu 8,5 l. V balení najdete misku  
na vaření rýže a držák na vejce.
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Hrnec parní Gallet Pantin CUV 962, cena 899 Kč

Odšťavňovač Hyundai JE 615, cena 1 699 Kč



Ani se nenadějete a telefon má 
poškrábaný displej nebo zadní 
kryt, nebo ještě hůř, může dojít  

k jeho vážnému poškození 
a ke ztrátě funkčnosti. 
Jednoduchým řešením, 
jak tomu zabránit, 
je použít sportovní 

pouzdro. Telefon je 
chráněn a vy se můžete 

soustředit na svůj výkon. 
Sportovní neoprénové 

pouzdro CELLY určené 
především pro sport. Pouzdro disponuje reflexním 

páskem pro uchycení na ruku a praktickou kapsičkou pro 
klíč. Svým provedením je ideální pro běhání, díky průhledné 
čelní části můžete bez problémů obsluhovat telefon  
v pouzdře, vhodné například pro sledování tréninku 
pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Sportovní sluchátka Philips Actionfit RunWild vás 
přinutí zlepšit své osobní výkony. Jsou lehounká a 

vodotěsná a lze je přizpůsobit svým potřebám. 
Vysoce výkonné reproduktory vám navíc zprostředkují 
hluboké basy a udrží vaše tělo v pohybu. 

Tipy k nákupu   pro vaše zdraví

Fitness náramek Samsung Gear Fit2, cena 4 990 Kč

Osobní váha Gallet Trézlidé PEP 817 s tělesnou analýzou, cena 499 Kč

Pouzdro na mobil Celly Armband 3XL, cena 399 Kč Sluchátka Philips SHQ1400CL, cena 519 Kč

Konečně náramek, se kterým si můžete jít zaběhat bez telefonu. 
Vestavěná GPS zaznamenává vaši trasu, vzdálenost a rychlost 
ve skutečném čase, s úplnou přesností a spolehlivostí, což vás 
povzbudí překonávat své hranice. Získejte maximum z každého 
tréninku s vysoce přesným měřením srdečního tepu. S Gear Fit2 
můžete sledovat, zda jste dosáhli správné tepové frekvence, 
nebo zda potřebujete zvýšit intenzitu cvičení. Skvělou motivací 
je soutěžení s přáteli. Nechejte se vyhecovat. Zjistěte, kdo z vás 
dosáhl nejvíce kroků, a společně pak dosáhněte ještě lepších 
výsledků. Náramek Gear Fit2 nabízí GPS, interní kapacitu paměti 
4 GB a certifikaci krytí IP68, díky které je odolný proti prachu 

a vodě. Slouží také jako hudební přehrávač, takže uživatelé 
nepotřebují během cvičení mobilní zařízení.

Osobní váha Gallet PEP 817 
disponuje vážícím rozsahem až 

do 150 kg, s přesností na 100 gramů a výsledná hmotnost  
se zobrazí na velkém LCD displeji s čistým  
a elegantním bílým podsvícením. Kromě 

tradičního vážení vám zobrazí také tělesnou 
analýzu. Na začátku používání si na váze 
nastavíte osobní profil (pohlaví, věk, výšku  
a sportovní typ osoby). Na základě těchto údajů 
vám váha po zvážení zobrazí množství tuku  

a vody v těle, svalovou hmotu a hmotnost 
kostí. A také vám doporučí vhodný denní příjem kalorií, 
což oceníte zejména v případě redukční diety. Váha má 

paměť pro osobní údaje deseti osob a oproti běžným 
vahám má funkci, která vyhodnotí pro konkrétní 

osobu rozdíl v hmotnosti od posledního vážení.  
Je vybavena indikátorem přetížení i signalizací 
vybité baterie. Váha se automaticky zapne, jakmile 
na ni stoupnete, provede vážení a následně  

se sama po 30 sekundách vypne.

 Inspirace 1 / 2017   |   23

TIPY K NÁKUPU



Pračky Beko
s technologií ProSmartTM 
připravené na jakoukoliv nečekanou situaci

Vyčistí 
až 24 
druhů
skvrn

ProSmart™ invertorový 
motor s 10 lety záruky
Nejenže pračky Beko používají 
technologickou špičku v oblasti 
motorů, které jsou extrémně úsporné 
a tiché, ale je na ně také záruka 10 let.

StainExpert™
Unikátní program, který 
si poradí s 24 různými druhy 
skvrn za pomoci speciální 
kombinace teplot, otáčení 
bubnu a doby namáčení.

SteamTherapy®
Program na 15 minut využívající páry 
ke snížení pomačkání vašeho oblečení 
a snadnějšímu žehlení. Také zbaví vaše 
prádlo nepříjemného zápachu 
a zanechá ho svěží.Zjistěte více na oficialnipartner.cz
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Pračky Beko
s technologií ProSmartTM 
připravené na jakoukoliv nečekanou situaci

Vyčistí 
až 24 
druhů
skvrn

ProSmart™ invertorový 
motor s 10 lety záruky
Nejenže pračky Beko používají 
technologickou špičku v oblasti 
motorů, které jsou extrémně úsporné 
a tiché, ale je na ně také záruka 10 let.

StainExpert™
Unikátní program, který 
si poradí s 24 různými druhy 
skvrn za pomoci speciální 
kombinace teplot, otáčení 
bubnu a doby namáčení.

SteamTherapy®
Program na 15 minut využívající páry 
ke snížení pomačkání vašeho oblečení 
a snadnějšímu žehlení. Také zbaví vaše 
prádlo nepříjemného zápachu 
a zanechá ho svěží.Zjistěte více na oficialnipartner.cz
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Dámská jízda: dopřejte si holčičí 
den jen samy pro sebe
Jaro je obdobím plným barev a svěží krásy, obdobím lásky a zapalujících se lýtek. Už se 
nechoulíme v zimních kabátech a čepicích, právě naopak. Lovíme ve skříni i v obchodech 
slušivé trendy kousky a těšíme se z toho, že konečně opět můžeme vyjít do ulic jen tak  
v sukni a saku. A abychom se po zimě předvedly v plné parádě, patří k tomu i péče o náš 
zevnějšek. Je čas na domácí kosmetický salon, co říkáte? 

Nezapomínejte na sebe
Máte pocit, že jen běháte z práce do práce a na sebe vám nezbývá 
ani špetka času? Staráte se o rodinu, přemýšlíte, co uvaříte  
k večeři, kolik domácích úkolů děti přinesou ze školy a zda máte 
na zítřejší poradu se šéfem vše připraveno? Naordinujte si jeden 
den samy pro sebe. Jednoduše vypněte, vydechněte a užijte si 
jarní regeneraci všemi možnými způsoby. 

Váš vytoužený den je tady! Začněte jej s úsměvem
Začněte svůj den D vydatnou a kvalitní snídaní, připravte si 
čerstvou ovocnou šťávu a beze spěchu posnídejte. Hotovo? 
Na řadě je zářivý úsměv. Abyste se sama sobě líbila i po ránu  
s rozcuchanými vlasy, usmějte se na sebe do zrcadla. Vidíte ty 

krásně bílé zuby? K těm vám každý den dopomáhá elektrický 
kartáček, nepostradatelný parťák v boji proti zubním kazům  
a nehezkému zažloutnutí. Ještě si na závěr dopřejte masáž dásní  
a už vám aplikace v chytrém telefonu odpočítává poslední 
sekundy času, doporučeného k perfektnímu vyčištění úst. Tak, 
ranní hygienu máte za sebou.

Svět vám bude ležet u nohou
Co dál? Objednat se ke kadeřníkovi nebo na manikúru?  
Co takhle osvěžující sprcha nebo příjemná koupel  
a k tomu tělový peeling, epilace a luxusní péče o vaše 
chodidla? Řadě epilátorů už dnes použití namokro  
nevadí, takže je epilace šetrnější a díky masážním 
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válečkům i méně bolestivá. Vyměnitelné nástavce zaručí 
dokonalou epilaci každé části těla a holicí hlava pomůže  
i na těch nejcitlivějších místech. Pokud váš epilátor obsahuje  
i speciální peelingové kartáčky, zbavíte se zároveň odumřelých 
kožních buněk a vaše pokožka tak bude nejen krásně hladká, ale i 
lesklá. 

Trápí vás hrubá kůže na chodidlech? Díky relaxační 
koupeli pěkně změkne a vy se můžete pustit  
do práce s elektrickým pilníkem. Už žádná popraskaná 
kůže na patách, žádné otlaky, jen hebká chodidla, 
díky kterým budete našlapovat měkce jako kočka.  
A když krásné nožky, tak se vším všudy, tedy i s pečlivou pedikúrou. 
Elektrická leštička vyhladí povrch nehtů během chvilky a krásné 
nožky jsou na světě. 

Nenechte viset půvab na vlásku
Když už máte po koupeli nebo sprše mokré vlasy, byla by škoda 
toho nevyužít a nevěnovat trochu pozornosti i jim. Připravte si 
domácí balzám a aplikujte jej ještě na vlhké vlasy. Podle surovin, 
které použijete, můžete docílit většího lesku, celkové výživy nebo 
podpořit růst. K namíchání vlasové kúry si zpravidla vystačíte  
s ingrediencemi, které míváte doma běžně dostupné, 
takže jejich příprava není nijak finančně 
náročná.  Během působení vlasové masky si pak 
můžete vychutnat voňavou kávu a sednout si  
ke knížce, nebo můžete využít čas k péči o pleť. 

Zrcadlo, řekni, kdo je nejkrásnější?
Tak jako organismus bojuje na jaře s únavou, tak  
na tom obdobně může být právě i vaše pleť.  Nevlídné 
počasí zimních měsíců jí dalo zabrat a pokud jste 
o ni dostatečně nepečovala, může být následkem 
nezdravá popelavá barva, nevzhledné šupinky  
a unavený vzhled. Je to i váš případ? Dejte vaší pokožce 
napít! Doplňte chybějící hydrataci, ať už prostřednictvím 
hydratačních a výživových krémů, nebo pleťovými 
maskami. Obojí ji spolehlivě vrátí zpět do života.

Základem zářivé pleti je její precizní vyčištění, ke kterému 
vám pomůže čistič pórů se svými rotačními kartáčky. 
Ty jsou navrženy jak pro normální, tak i pro jemnou a 
citlivou pleť, takže se nemusíte bát, že by vám uškodily. 
Právě naopak, používáním čističe několikanásobně 
zvýšíte účinnost svého každodenního čištění  
a odličování. Vaše pleť bude krásně projasněná a vy 
spokojená. 

Vyčištěná pokožka je připravená lépe přijímat nové živiny, 
nastal tedy pravý čas na pleťovou masku. Opět je jen a jen 
na vás, jakou si zvolíte, receptů je k dispozici nepočítaně.  
Na oční víčka ještě přiložte plátky okurky a na několik minut 
si v klidu lehněte a jen odpočívejte.

Odpočinku není nikdy dost
Cítíte, jak si celé tělo vaše hýčkání užívá? Jak si jej vychutnává 
plnými doušky? Dělejte radost sobě i svému tělu častěji. Bojujte 
proti ztuhlému svalstvu a dopřejte si čas od času profesionální 
masáž, relaxujte pravidelně v sauně nebo s partnerem  
či kamarádkou vyrazte na wellness víkend. Relaxujte zkrátka 
kdykoliv, kdy cítíte, že už vám ubývají síly.

Nestyďte se ani za své ruce
A co ještě zbývá k dokonalosti vaší krásy? Přece pěkné ruce  
a nehty. Nejrůznější čisticí prostředky i jarní práce na zahrádce 
vaše ruce vysušují a pokožka tak rychleji stárne. Vyzkoušejte proto 
domácí vazelínový zábal, z výsledku budete nadšená! Upravených 
nehtů dosáhnete s pomocí elektrické manikúry, která si hravě 
poradí i se starou kůžičkou v okolí nehtového lůžka. Pak už jen 
stačí nalakovat lakem vaší oblíbené barvy a máte dokonáno.   
K neodolatelnému vzhledu vyberte správný outfit a můžete 
vyrazit na dámskou jízdu nebo na romantickou večeři  
s partnerem. Tak co myslíte, kdy si to zopakujete?

Pleťová maska z okurky a aloe

  1 bílek
  1 list aloe vera oloupaný
  ½ okurky

Okurku nastrouhejte na hrubém struhadle a vymačkejte 

z ní vodu. Vložte suroviny do mixéru a rozmixujte  

na hladkou pastu. Naneste na obličej, nechejte 10 

minut působit a poté smyjte.

Banánová maska 
pro lesklé vlasy

  1 banán
  1 lžíce medu
  1 lžička olivového oleje

Olej rozehřejte, rozpusťte v něm med a přideje 

rozmixovaný banán. Banán rozmixujte opravdu 

pečlivě až do úplné kašičky, aby šel z vlasů snadněji 

odstranit. Hotovou masku vmasírujte do vlasů, 

nechte několik minut působit a poté opláchněte.  

Vazelínový zábal na ruce

  BÍLÁ VAZELÍNA
  1 lžíce medu

Bílou vazelínu smíchejte se lžící medu  

a v silné vrstvě naneste na ruce. Navlékněte 

si bavlněné rukavice a nechte působit  

přes noc. Ráno vazelínu opláchněte vlažnou 

vodou.
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Průvan v šatníku: 
dejte svému prádlu druhou šanci
Správná péče o oblečení nemusí být věda. Stačí se řídit pokyny výrobců, používat šetrné 
prací prostředky a při nákupu pračky, sušičky nebo žehličky zaměřit pozornost na funkce, 
které vám usnadní spoustu práce. Které funkce to jsou a jak pečovat o jednotlivé materiály? 
To si povíme v tomto článku.

Neperte se s pračkou, nechte to na ní
U dnešních modelů automatických praček je již téměř 
samozřejmostí, že disponují pracími programy podle jednotlivých 
druhů prádla. Bavlna, syntetika, vlna, džíny… každé tkanině pračka 
automaticky přizpůsobí prací cyklus. Nastaví optimální množství i 
teplotu vody, délku praní a počet otáček při odstřeďování. Na vás 
je jen navolit ten správný program a je to! Díky tzv. 6. smyslu vaší 
moderní pračky zabráníte zničení oblíbených kousků nevhodnou 
teplotou nebo vysokým počtem otáček při odstřeďování. 

Pára vám vrátí šmrnc a styl
Že vám dvouhodinový prací program připadá zbytečně 
dlouhý? Pokud potřebujete prádlo jen lehce přemáchnout, 
zbavit nepříjemného zápachu či prostě jen osvěžit po dlouhém 
pobytu ve skříni, pak je naprosto ideální krátký, zpravidla 
patnáctiminutový program. Ušetříte spoustu času, vody i energie 
a vaše prádlo bude přitom zase jako ze škatulky! Abyste ale ani  
u tohoto rychlého způsobu praní nemuseli čekat, až prádlo 
uschne, přišli výrobci praček s ještě lepší vychytávkou. A tou je 
využití páry! Parní pračky jsou jednoduše k nezaplacení. Horká 
pára pronikne až do poslední nitky vašeho oblečení, zbaví ho 
špíny, osvěží vůni a také je skvělým pomocníkem v boji proti 
alergenům. Síla páry zkrátka zničí vše, kromě vašeho oblečení. 
To naopak hýčká s maximální pečlivostí.  Pára šaty krásně oživí,  
a protože se nemáčí, nedochází ani ke zbytečné ztrátě barvy.

Zapomeňte na sušáky, buďte IN díky sušičce
O dokonalé provětrání vašeho šatníku se postará sušička prádla. 
Nové technologie posouvají hranice neustále kupředu, takže 
dnes už se nemusíte bát svěřit této domácí pomocnici ani své 
hedvábné halenky, krajku či funkční prádlo. Sušička za vás vyřeší 
otázku, kam v bytě pověsit mokré oblečení, aniž byste museli 
rozkládat sušák ve vaší ložnici. Zamezí také zvyšování vlhkosti a 
tím vzniku nezdravých plísní u vás doma nebo vyblednutí šatů 
od sluníčka při sušení venku. Vyprané oblečení jednoduše vložíte 
do sušičky a ta už vše zařídí k vaší plné spokojenosti. Zakončení 
sušícího cyklu prostřednictvím páry navíc prádlo krásně načechrá, 
takže jej není potřeba ani žehlit. Může putovat rovnou do skříně. 
Sušička zkrátka není jen módní trend, je to vynikající hospodyňka, 
na kterou nedáte dopustit.

Žije si prádlo vlastním životem? 
I tady pomůže pára
Když je žehlit přece jen nutné, zaměřte se na napařovací žehličky 
či parní generátory. Pára při žehlení pomůže uvolnit jednotlivá 
vlákna, díky čemuž je látka lépe tvarovatelná. Teplota vysuší 
přebytečnou vlhkost a tím žehlení zafixuje do požadovaného 
výsledku. 

Generátory, žehlicí systémy i napařovací žehličky vám díky páře 
ušetří spoustu námahy a pokud si pořídíte s funkcí vertikálního 
napařování, bude i žehlení záclon a závěsů naprostá hračka. Úzká 
špička vám pomůže dostat se pohodlně do všech záhybů a silný 
parní ráz zbaví vaše oblečení nechtěných skladů raz dva. 

Jak si zachovat prádlo dlouho jako nové? 
Bez žmolků či vypraných barev? Držte se návodu:
Svetry s obsahem vlny, bavlny a viskózy

 u svetrů je typické žmolkování, proto je perte jen 
 na speciální program „vlna“ nebo na ruční praní 

 užívejte speciální prací prostředek na vlnu
 při teplotě nad 30 °C se sráží
 ždímáním na vysoké otáčky a zavěšením 

 při sušení mohou ztratit původní tvar
 sušte zásadně rozprostřené

Šaty z pravého hedvábí, saténu a dalších jemných materiálů
 perte ručně nebo na program šetrného praní 

 max. na teplotu 45 °C
 nepoužívejte agresivní prací prostředky, 

 pouze určené na jemné tkaniny
 ždímejte na minimální otáčky, nebo vůbec
 žehlete po rubové straně a bez napařování

Elastické oděvy
 perte na 30 °C
 žehlete při nízké teplotě z rubové strany, 

 aby se zabránilo vzniku nežádoucího lesku
 častým nošením nebo špatně vybranou velikostí může 

 dojít u namáhaných partií k uvolnění elastických vláken,
  vypráním se zpravidla vrátí do původního tvaru
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Džíny
 zejména u tmavších odstínů džínoviny 

 počítejte s uvolňováním barvy
 perte samostatně po rubové straně

Oděvy z přírodní kůže
 ošetřete jemným kartáčkem a vytřete jelenicí
 skvrny očistíte také jemným hadříkem 

 namočeným do mýdlové vody
 doporučujeme pořídit si speciální přípravky na čištění kůže

Obecné zásady péče o váš šatník
Kdo alespoň jednou nezapral prádlo dorůžova nebo nespálil 
látku žehličkou, ten jako by nebyl. Protože ale razíme heslo 
„jednou a dost“, přinášíme vám pár základních tipů, jak se dalších 
nepříjemností vyvarovat.

Základní pravidlo
Vždy věnujte pozornost doporučení výrobce. Najdete je na 
etiketě nebo visačce každého oděvu.

 pro většinu prádla je doporučována teplota 30 °C
 oblečení perte naruby, zabráníte tak jeho 

 poškození či vyprání barvy
 pračku nepřeplňujte, prádlo se pak dobře nepromáchá
 světlé a barevné perte vždy odděleně

 prací prostředek rozlišujte podle typu a barvy oděvů, 
 zejména u vlny a jemných materiálů hraje prací 
 prostředek důležitou roli

 na barevné prádlo používejte prací prostředek označený 
 „color“, nikdy ne s chlorem nebo bělicím účinkem

 při ručním praní používejte spíše tekuté prací prostředky, 
 u práškového je nutné dbát na to, aby byl před 
 vložením oděvu dokonale rozpuštěný 

 při dávkování pracího prášku dbejte pokynů výrobce, 
 není nutné dávat víc, než je třeba

 sportovní a funkční prádlo perte v pracím prostředku, 
 který je určený pro tento typ materiálu, nikdy 
 nepoužívejte aviváž

 deodoranty, parfémy, laky na vlasy neaplikujte na oblečení, 
 mohou zanechat skvrny a oděv znehodnotit

 propocené prádlo vymáchejte co nejdříve ve studené 
 vodě, ochráníte barvu před dlouhodobými 
 účinky agresivního potu

 barevné oděvy sušte naruby, zabráníte 
 tak vyšisování sluncem

 potisky a flitry nesmíte přežehlit, jinak je znehodnotíte, 
 oděvy otočte a žehlete z vnitřní strany

 jemné halenky žehlete na vertikální napařování, 
 zabráníte nechtěným odleskům

 svetry nikdy nežehlete, vlna by nenávratně povolila

SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ

PRANÍ

KAŽDÝ SYMBOL UDÁVÁ NEJVYŠŠÍ DOPORUČENOU TEPLOTU VODY

praní v pračce, může 

může se čistit všemi obvykle
používanými rozpouštědly

i postupy

může se sušit v bubnové sušičce při normálním programu může se sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení nesmí se sušit v bubnové sušičce

může se čistit pouze
benzinem nebo

tri�uortrichlóretanem
obvyklými způsoby

nesmí se chemicky čistit

může se čistit tetrachlóreténem 
(perchlóretylénem), benzinem,

tri�uortrichlóretanem nebo
�uoritrichlormetanem

obvyklými postupy

se vyvářet, normální 
mechanické působení, 
máchání i odstřeďování

praní v pračce, normální 
mechanické působení, 
máchání i odstřeďování

šetrné praní v pračce, 
mírné mechanické 

působení, máchání při 
klesající teplotě vody, 
mírné odstřeďování

praní v pračce, normální 
mechanické působení, 
máchání i odstřeďování

šetrné praní v pračce, 
mírné mechanické 

působení, máchání při 
klesající teplotě vody, 
mírné odstřeďování

velmi šetrné praní 
v pračce, mírné 

mechanické působení, 
máchání i odstřeďování, 
nesmí se ždímat ručně

velmi šetrné praní 
v pračce, mírné 

mechanické působení, 
máchání i odstřeďování

pouze ruční praní při 
max. teplotě 40 °C, velmi 

opatrné zacházení
nesmí se prát

BĚLENÍ 
CHLOREM

CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ

SUŠENÍ
V BUBNOVÉ

SUŠIČCE

může se běli prostředky uvolňující chlór nesmí se bělit chlórem

ŽEHLENÍ teplota max. 200 °C teplota max. 150 °C teplota max. 100 °C nesmí se žehlit

může se čistit 
stejnými prostředky jako

s omezeným přidáním vody,
vyžaduje opatrnost

při mechanickém působení
a při volbě teploty sušení

může se čistit 
stejnými prostředky jako

s omezeným přidáním vody,
vyžaduje opatrnost

při mechanickém působení
a při volbě teploty sušení
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Získejte krásnou 
a zářivou pleť  
za neuvěřitelných  
60 sekund díky 
čisticímu kartáči na tvář 
Reveal.  Rotační hlava kartáče 
přináší desetkrát účinnější 
čištění pleti, než je manuální  
a zbaví tak vaši pleť nečistot, 
které prsty neodstraníte. V balení 
najdete kartáče na normální  

a velmi citlivou pleť, stejně jako 
novinky - luxusní kartáč LUXE, který využívá více než 55000 

super jemných štětin na jemné a efektivní 
vyčistění pleti a dále kosmetický zastřihávač 
s precizní pinzetou, který dokonale upraví 
ostatní části tváře pro perfektní výsledek.

Epilátor Silk-épil 9 Wet & Dry, odstraní kratší chloupky, než jaké 
vosk dokáže zachytit. Model Silk-épil 9 9-969 nyní přichází  
s inovačním kartáčkem pro peeling těla a s kartáčkem na čištění 
obličeje. 2 kosmetická ošetření v 1 přístroji - pro zřetelně hladší  
a viditelně zářivější pokožku. Epilátor nemá přívodní šňůru, můžete 
ho proto používat jak nasucho, tak i ve sprše nebo vaně pro ještě 
šetrnější epilaci. Tento epilátor má o 40 % širší epilační hlavu, takže 
při jednom tahu zachytí více chloupků. Díky technologii uchopení 
pinzet MicroGrip bude epilace rychlejší než kdy dřív. Peelingový 
kartáček masážními mikrovibracemi odstraňuje odumřelé kožní 
buňky, čímž obnovuje přirozený lesk vaší kůže.

Vaše nohy vás zanesou všude, kam se vám zamane. Trpělivě přešlapují, když je 
nutíte dlouho stát na místě, krok za krokem vás nesou na dlouhou túru. Čas od 
času byste se jim mohli odvděčit a dopřát jim trochu času pro regeneraci. Jestliže 
jste nadobro ztratili číslo na svoji pedikérku, pak se seznamte s elektrickým pilníkem 

Scholl Velvet Smooth Wet and Dry a nemusíte vytáhnout paty  
z domu. Funguje výborně za sucha, ale je vodotěsný a nezalekne se ani 

mokrých podmínek, takže jej můžete použít třeba ve sprše. Scholl Velvet 
Smooth Wet and Dry je zároveň dobíjecí, takže nemusíte mít připravenou 

zásobu nových baterií. Pilník nabízí dvě rychlosti, a tak se vypořádá se všemi 
otlaky či mozoly a po jeho zásahu budete mít krásně hebká chodidla, 
jako dětskou pokožku. Speciální povrch nástavce zajistí nožky 

jako ze škatulky rychle a nekompromisně.

Tipy k nákupu   pro péči o vás
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Zubní kartáček Oral-B Genius PRO 8900 Cross Action, cena 3 999 Kč

Elektrický pilník na chodidla Scholl Velvet Smooth Wet & Dry, cena 1 359 Kč

Čistič pórů Remington Reveal FC1000GP, cena 2 799 Kč Epilátor Braun Silk-épil 9 9-969 SkinSPA Wet, cena 4 699 Kč

Pravidelné čištění zubů je prakticky pro každého z nás 
samozřejmostí a ani se nad tím nijak zvlášť nepozastavujeme. 
Napadlo vás ale někdy, že byste svůj běžný kartáček vyměnili  
za elektrický? Ačkoliv se o něčem takovém často hovoří 
jako o nadbytečnosti, u zubního kartáčku Oral-B Genius 
PRO 8900 Cross Action Bonus Handle se stojí za to zastavit. 
Minimálně již proto, že nabízí pět režimů čištění, v závislosti 
na tom, zda se chcete věnovat pouze klasickému čištění, 
nebo dopřát péči i svým dásním nebo jazyku. Kartáček Oral-B 
Genius PRO 8900 Cross Action Bonus Handle spadá do unikátní sady zubních 
kartáčků Oral-B vyznačující se schopností nejen dokonalého vyčištění 
zubů od nečistot, ale i odstranění skvrn z povrchu zubů a zubního plaku.  
A to aniž byste museli na kartáček příliš tlačit. PRO 8900 v sadě reprezentuje 

dosud nejpropracovanější a nejlépe vybavený model, který toho dokáže 
opravdu hodně, od 3D čisticího pohybu přes masáže dásní 

 a volby režimu čištění, až třeba po volitelné nastavení 
podsvícení kartáčku (Smart Ring).



Ušetřete peníze i prostor ve vaší domácnosti a pořiďte si 
místo dvou spotřebičů pouze jeden. Pomocí automatické 
pračky se sušičkou LG F84A8TDH2N rychle a bez námahy 
proměníte veškeré znečištěné tkaniny v dokonale čisté prádlo připravené 
ihned k použití nebo k uložení do skříně. Nechte tento stylový spotřebič v elegantním 
bílém provedení s pochromovanými černými dvířky stát se vaším každodenním 
pomocníkem. Nezdržujte se, vyperte a usušte všechno své špinavé prádlo pohodlně 

naráz. Automatickou pračku se sušičkou LG F84A8TDH2N můžete 
díky jejímu objemnému 59l bubnu naplnit až 8 kily prádla  

pro bezchybné praní a 5 pro perfektní sušení. Dosáhněte maximálně 
efektivního, bezkonkurenčního praní pomocí moderní 
technologie 6 typů pohybů bubnu.

Toužíte po sušičce, která si bez obtíží poradí s každým druhem materiálu  
a poskytne prádlu tu nejjemnější péči? Společnost AEG představuje jedinečný 
model T8DBG48WC spadající do řady Absolute Care, která zaručuje vždy 
perfektní výsledky při sušení. Spolehněte se na výjimečného pomocníka, 
vybaveného moderními technologiemi, a přenechejte mu plnou zodpovědnost 
za každý kousek vašeho šatníku! Špičková kondenzační sušička AEG disponuje 
bubnem o kapacitě 8 kilogramů a zaujme vás nejen energeticky úspornou 
třídou A++. Tajemství velkého výkonu a vysoce efektivní třídy spočívá  
v tepelném čerpadle, jehož technologie SensiDry zajišťuje dosažení až 40% 
úspory energie navíc! Sušení na bázi chladiva umožňuje s přibývající 
teplotou postupné odpařování, které je následným ochlazením 
kondenzováno. Tím se sráží nežádoucí vlhkost a následně odtéká 
do sběrné misky. Díky této inovativní kapalině můžete sušit  
při extrémně nízkých teplotách, aniž by docházelo k prodloužení 
celkové doby.

Tipy k nákupu   pro péči o vás
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Žehlička Philips PerfectCare Elite GC9630/20, cena 7 999 Kč

Sušička prádla AEG AbsoluteCare® T8DBG48WC, cena 14 990 Kč

Automatická pračka se sušičkou LG F84A8TDH2N, cena 21 990 Kč

Představte si, že můžete žehlit hedvábnou halenku  
i džíny, aniž byste museli měnit nastavení teploty. 
Představte si, že můžete žehličku bez obav nechat 

ležet přímo na oděvu či na bavlněné ploše žehlicího 
prkna, aniž by se cokoliv spálilo. Představte si žehlicí 
systém Philips PerfectCare Elite GC9630/20 
s parním generátorem a vaše představy se 

stanou skutečností. Technologii OptimalTEMP zajišťuje 
pokročilý inteligentní řídicí procesor, který přesně kontroluje 
teplotu žehlicí plochy a rozpozná tak žehlenou tkaninu. 
Teplotu žehličky pak konkrétní látce sám přizpůsobí. Během 
žehlení navíc nemusíte odkládat žehličku zpět  
na základnu, klidně ji nechejte přímo na oděvu či 
na bavlněné ploše žehlicího prkna. OptimalTEMP 
garantuje, že nedojde k poškození jak 
žehlicího prkna, tak oděvů.



INZERCE

Jarní akce: k cihlám HELUZ získáte nyní spotřebiče
Uvažujete o stavbě rodinného domu, nebo už máte v rukou 
dokonce projekt vlastního bydlení? Výrobce moderních cihel 
HELUZ připravil s elektroprodejnami Euronics  akci přímo pro 
vás. Pokud si vyberete cihly HELUZ a objednáte je v období od 
1. února do 14. dubna, získáte stavební materiál s nejlepšími 
tepelněizolačními vlastnostmi na trhu a k tomu poukaz do 
elektroprodejen v hodnotě až 11 000 Kč. A navíc slevu 10 % na další 
nákup domácích spotřebičů do vašeho nového rodinného domu. 
Myslete už nyní na zařízení vysněného bydlení. 

S HELUZem nestavíte dům, ale domov
Už přemýšlíte nad barvou kuchyně, objemem ledničky a funkcemi 
pračky? Stavba moderními technologiemi je opravdu tak rychlá, 
že už letošní Vánoce můžete oslavit ve vašem novém obýváku. 
Zatímco partner nebo manžel řeší projekt a výběr stavebního 
materiálu u společnosti HELUZ, žena může v klidu promýšlet 
vybavení a uspořádání domácnosti. Díky jarní akci si může do 
nového domova vybírat ze spotřebičů Euronics už nyní. Nestavte 
jenom dům, ale postavte si s HELUZem rovnou domov.

Co je potřeba udělat? 
Od 1. února a nejpozději do 31. března je potřeba se nezávazně 
zaregistrovat na webu www.heluz.cz/akce. Odborníci pak na 
základě vašeho projektu připraví zdarma kalkulaci stavebního 
materiálu a společně s ní pošlou do e-mailu slevový kód, který je 
potřeba uvádět při objednání cihel. Tato nabídka je nezávazná. Ale 
když zjistíte, že stavba z cihel HELUZ dýchá, chrání před hlukem, 
vytváří zdravé mikroklima uvnitř domu, má dlouhou životnost 
díky své konstrukci a navíc se nemusí zateplovat, ručička vah se 
rychle přikloní k rozhodnutí pro tyto cihly. Smůlu samozřejmě 
nemají ani ti, kteří už mají vypracovanou cenovou nabídku. V tom 
případě stačí na webu v registračním formuláři vyplnit číslo cenové 
nabídky. A je to. 
Dalším krokem je objednání stavebního materiálu u vašeho 
nejbližšího prodejce, kterému sdělíte slevový kód, který jste 
obdrželi e-mailem. Stavební materiál je potřeba objednat do 14. 
dubna 2017. Byla by škoda, kdybyste kvůli zaváhání přišli o dárkový 
poukaz a slevu na spotřebiče. Vámi vybrané cihly si pak necháte 
dovézt na parcelu plánovaného domu do konce dubna 2017. Není 
přeci důvod otálet se začátkem stavby. 

Nové spotřebiče do nového domu
Dárkový poukaz na spotřebiče do elektroprodejen vám doveze 
přímo na stavbu zástupce společnosti HELUZ. Pokud jste si 
objednali cihly HELUZ Family 2in1 nebo HELUZ Family, získáte 
dárkový poukaz pro výběr domácích spotřebičů v hodnotě 11 
000 Kč, při odebrání cihel HELUZ STI poukaz za 7 000 Kč a při 
koupi cihel HELUZ PLUS broušená si můžete na dárkový poukaz v 
Euronicsu vybrat spotřebiče za 4 000 Kč. Do konce letošního roku 
si nezapomeňte zajít pro spotřebiče. Stavba s HELUZem je díky 
přesným tvarovkám a suchému zdění či zdění na pěnu a lepidlo tak 
rychlá, že do konce roku opravdu můžete bydlet a nové spotřebiče 
se budou ve vašem novém domově krásně vyjímat.

Ještě váháte? 
Z cihel HELUZ si postavila dům i Bára Špotáková
Jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutí je, s kým strávíte život a 
také kde. A to druhé, jak společné bydlení bude nejen vypadat, ale jak 
vám bude vyhovovat. Přeci jen rodinný dům se staví většinou jednou 
za život. Aby vaše rozhodnutí bylo správné, připravili jsme pro vás 
devět důvodů, proč si vybrat cihly HELUZ. Je to tradiční, léty prověřený 
materiál, s moderní technologií, mají nejlepší tepelněizolační 
parametry na trhu, takže s cihlou Family 2in1 nemusíte už zateplovat, 
stavba je rychlá a jednoduchá díky jednovrstvému zdění, cihly vytváří 
zdravé klima a jsou ohleduplné k životnímu prostředí, navíc stavba z 
cihel dýchá a brání proti hluku. A ten desátý důvod? Pro cihly HELUZ 
se rozhodla i oštěpařka Bára Špotáková. Postavila si z nich nedaleko 
od Prahy v loňském roce rodinný dům. 

Získejte až 11 000 Kč 
na domácí spotřebiče 
a 10% slevu 
na další nákup

Chystáte se stavět?
Vyberte si k cihlám HELUZ 
spotřebiče do nového domu.

Chcete si postavit nový dům a hledáte nejvhod-
nější stavební materiál? Vsaďte na HELUZ.
Pokud si vyberete cihly HELUZ, získáte poukaz 
na domácí spotřebiče do elektroprodejen 
Euronics v hodnotě až 11 000 Kč a navíc slevu 
10 % na další nákup spotřebičů.

AKCE
DO 31. 3. 2017

Získejte poukaz na www.heluz.cz/akce
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 Sólo pro vlasy: zdravé kadeře
 jsou vaší nejlepší vizitkou
Dlouhé, krátké, rovné, husté – každá žena touží po krásných vlasech plných lesku  
a bez roztřepených konečků. Ale staráte se o ně s dostatečnou pečlivostí, aby takové 
skutečně byly? Dbáte na to, aby byly zdravé, pevné a vždy perfektně upravené? Vlasy o vás 
prozradí možná více, než tušíte, podtrhují celkovou vizáž, dotváří vaši osobnost. Věnujte 
jim pravidelnou péči a šetrné zacházení. Zaslouží si to!

Čím více česání, tím větší lesk?
Již staří Číňané využívali ve své medicíně kartáčování vlasů jako 
lék na bolest hlavy či podrážděnost. Při česání dochází současně 
k masáži hlavy, která uvolňuje napětí, stimuluje pokožku a tím 
zlepšuje její prokrvení. Je pravda, že kartáčování vlasům prospívá 
a dodává lesk, že díky němu odstraníte nečistoty a odumřelé 
buňky i to, že pomáhá k účinnějšímu působení výživných látek. 
Nic se však nemá přehánět. Kde se vzalo, tu se vzalo, odněkud 
vzniklo magické číslo 100, určitě jste o něm také slyšeli. Traduje 
se, že pokud 100x projedete vlasy hřebenem, podpoříte jejich 
růst a hustotu. Opak je však pravdou, ve skutečnosti můžete vlasy 
přílišným česáním poškodit! Přehnané kartáčování způsobuje 
tření, při kterém dochází k narušení povrchu vlasů a jejich 
následnému oslabení. Poškozený vlas je pak o to více náchylný  
k lámání.  Zapomeňte tedy na počítání do sta, vlasy jen několikrát 
pročísněte kartáčem či hřebenem se širokými zuby a je to!

Důležitá je i volba správného kartáče. Používáte plastový 
s umělými hroty?  A víte, že jím své kadeře často zbytečně 
trháte? Zainvestujte raději do kvalitního s přírodními štětinami. 
Vyzkoušejte např. kartáč s kombinovanými měkkými a tvrdými 
kančími štětinami. Uvidíte, že vaše vlasy už nebudou nepříjemně 
elektrizovat, a naopak budou krásně hladké a hebké. 

Základem je šetrný přístup
Běžná péče o vlasy není žádný složitý proces, stačí se jen řídit 
několika obecnými pravidly. Před každým mytím doporučujeme 
vlasy alespoň lehce pročísnout, abyste předešli jejich zacuchání. 
Na oplachování pak používejte vlažnou vodu, která je  
k vlasům šetrná a přidejte alespoň krátkou masáž. Díky ní se 
ke kořínkům lépe dostanou potřebné živiny. Během tohoto 
rituálu nezapomeňte ani na kondicionéry či regenerační 
kúry, které vlasům dodají chybějící výživu, hydrataci a zlepší 
jejich rozčesávání. Kondicionéry a masky však nenanášejte až  
ke kořínkům, vlasy se pak rychleji mastí. 

Mokré vlasy jsou náchylnější na lámání, proto je ručníkem nijak 
násilně netřete. Ideální je pouze jemně vymačkat a na chvilku 
zabalit do turbanu, který pohltí většinu vlhkosti. Hrubou sílu 
nepoužívejte ani při česání. Vlasy netahejte, došlo by k jejich 

potrhání. Při sušení je pak nejlepším řešením nechat je volně 
proschnout, ne vždy však na to je čas. Saháte v takových 
situacích po fénu? I tady nezapomeňte na ohleduplný přístup. 
Nepoužívejte příliš horký vzduch a fén po celou dobu držte 
v dostatečné vzdálenosti. Doporučujeme také pořídit si fén  
s ionizátorem, který pomáhá udržovat ve vlasech jejich přirozenou 
vlhkost a zabraňuje tak jejich oslabení.  

Zázrak jménem ionizace
Co to vlastně je ionizace a v čem tkví její kouzlo? Princip je poměrně 
jednoduchý. Spočívá v produkci záporně nabitých iontů, které 
na sebe ze vzduchu váží molekuly vody, pronikají do vlasů a tím 
je zásobují potřebnou hydratací. Působením tepla vlasy ztrácejí 
na své pružnosti, dochází k jejich přesušení a elektrizování.  
A právě generované ionty tomuto nežádoucímu oslabení brání. 
Zároveň povrch vlasů krásně uhladí a ty pak lépe odrážejí světlo. 
Vlasy jsou pružné, hebké a zářivě se lesknou! Dodaná hydratace 
navíc podporuje dlouhotrvající efekt vašeho stylingu, protože 
předchází dalšímu pohlcování vlhkosti a nevzhlednému splihnutí. 
Ionizace je tedy jakýmsi elixírem mládí a při koupi nového fénu  
či jiných produktů z řady péče o vlasy by měla být jedním z kritérií 
vašeho výběru. 

Manuál dlouhých vlasů
Dlouhé vlasy jsou ozdobou a pokud jsou navíc i hezky učesané, 
doslova korunují vaši krásu. Zvýrazňují ženskost, působí smyslně  
i romanticky a jejich úpravou do nejrůznějších účesů můžete měnit 
svoji image dle libosti. Chcete být nekompromisní manažerkou  
s vlasy pevně staženými do přísného drdůlku? Nebo raději křehkou 
vílou s přirozeně vypadajícími loknami? Pro dlouhé vlasy není nic 
nemožné, péče o ně je však o to náročnější a vyžaduje více úsilí. 
Velmi často trpí lámavostí a vysušením, proto by vaše pozornost 
měla směřovat na jejich dostatečnou hydrataci a regeneraci.  
A právě tehdy, pokud si je žehlíte, kulmujete nebo jinak upravujete 
působením tepla, vyžadují dvounásobnou starostlivost. Věnujte 
jim intenzivní péči a pravidelné návštěvy kadeřníka. Zastřihnutím 
zničených konečků jim dodáte šmrnc a podpoříte jejich zdravý 
růst. Pečujte o své kadeře jemně a s láskou, odmění vás hebkostí 
na pohled i na dotek!
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Pavel Kortan je známým českým vizážistou, který se ženskému 
looku věnuje profesionálně už řadu let.  Jeho práci vyhledávají 
přední české celebrity, mezi které patřily např. Simona Krainová, 
Eva Decastelo či  Aneta Vignerová, Andrea Verešová a také 
Gábina Dvořáková-Bártová. I když jeho doménou je převážně 
líčení, k profesi vizážisty neodmyslitelně patří i vlasový styling. 

Jak se vám líbí proměna, kterou vykouzlil za pomoci vlasové 
péče Valera a kosmetiky značky Korff?

Vlasy: 
Na vysušení vlasů jsme použili zlatý fén Valera 2000 ioni.
Vlasy jsou krásně vyhlazené, působí zdravě a mají bohatý 
objem.

Make-up: 
Rozjasňujícího make up Korff Radianceskin č. 1 pro dlouhodržící 
efekt, pleť je díky němu krásně projasněná.

Tvář: 
Tvářenky budou pro letošní rok šťavnaté, rozhodně nic 
nezkazíte meruňkovým odstínem.

Oči:
Výraznějšího líčení jsme docílili krémovými stíny Korff 
ombretto in crema č. 04.
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Vlasy:
Pro bohatější a pevnější vlny jsme použili kulmu Valera Conix. 
Díky inovativnímu povrchu z turmalínu je vlas prohřátý po celé 
délce a tím je zajištěn jeho dlouhotrvající styling.

Doporučení: vždy používejte přípravky na ochranu vlasů před 
tepelnou úpravou, např. Farmagan Repair mineralizující sprej

Make-up:
Korff matující make-up v kapkách odstín č.1. Tento make-up je 
vhodný pro jakýkoliv typ pleti a oceníte ho určitě při náročných 
dnech. 

Oči: 
Oční stíny Korff, saténový odstín č. 6.

Rty: 
Lesk na rty typ „nude“ odstín č. 3, jelikož máme výrazně 
nalíčené oči.

Tvář: 
Korff kompaktní sluneční pudr č. 2.

Jak to vidí Pavel Kortan:
  vlasové produkty volte podle typu vašich vlasů
  pokud si nejste jistí, poraďte se s odborníkem
  na jemné vlasy nepoužívejte přípravky, které vlasy zatěžují
 suchým a poškozeným vlasům dopřejte bohatou, výživnou péči
 před použitím žehličky nebo kulmy vždy aplikujte na vlasy 

        ošetřující termo přípravek
 zaměřte se na produkty s funkcí ionizace, 

        které zabraňují přesušení vlasů
  nedoporučuji domácí barvení, zesvětlování 

        ani časté foukání a kulmování 

Make up: Pavel Kortan
Hair stylist: Monika Hajduková
Foto: Mirka Česlová
Modelka: Sára Čípová

ISTITUTO GANASSINI
Budečská 36
Praha 2 - Vinohrady
www.ganassini.cz
www.korff.cz
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Testovali jsme za vás: 
v hlavní roli kulmy, žehličky a fény
Ne každému nadělila příroda vlasy, po jakých opravdu touží. Zpravidla to bývá přesně 
naopak – kdo má vlasy rovné, chce vlnité, kdo má kudrnaté, raději by měl rovné. Je to tak, 
málokdo je sám se sebou spokojený. Naštěstí ale existují schopní pomocníci, kteří vám 
vykouzlí vlasy přesně takové, jaké si přejete a dopřejí vám změnu podle příležitosti i nálady! 
Střídejte způsob úpravy vlasů i produkty, které vám s tím pomohou. Přečtěte si více v našem 
srovnání a najděte si účes i domácího kadeřníka, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Měla vlasy samou loknu… 
Ať už máte vlasy jemné a rovné nebo se pyšníte bujnou hřívou 
plnou lokýnek, se stylingovými pomocníky můžete svoji 
image lehce měnit. Každodenní proměny docílíte pomocí řady 
produktů, od fénů, přes kulmy až po žehličky. A jaký pomocník 
se hodí k jednotlivým typům vlasů? To se dozvíte v našem 
krátkém porovnání 8 výrobků. Jejich použití a funkce jsme 
pro vás osobně vyzkoušely a do testování se zapojil ženský 
tým, pyšnící se opravdu všemi typy vlasů. Blondýnky, zrzky 
i brunety, s vlasy krátkými i dlouhými, jemnými i pevnými, 
rovnými i kudrnatými. O naše vlastní praktické poznatky  
se nyní rády podělíme a doufáme, že vám pomohou při váhání  
a rozhodování u prodejního pultu.

Kulma Valera Ionic Profesional Multistyle 640.01
VHODNÁ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Hned na úvod jsme na vás vytasily zbraň nejtěžšího kalibru. Tato 
profesionální kadeřnická kulma na vlasy Valera Ionic Profesional 
Multistyle se honosí hned čtyřmi výměnnými nástavci, se 
kterými si každý den můžete dopřát jiný účes snadno a rychle. 
V jednom balení získáte 38mm kulmu pro větší vlny, 25mm 
kulmu pro menší vlny, spirálovou kónickou kulmu 10-24 mm  
a trojitou kulmu 3x 16 mm. Všechny nástavce jsou keramické 
s rovnoměrným rozložením tepla po celé jejich délce, takže 
váš účes bude vždy perfektní. Kulma je vybavena iontovým 
generátorem, zabraňujícím krepatění a vysušování 
vlasů, a také speciální technologií Colour 
Care, která chrání barvené vlasy před ztrátou 
barvy a lesku. S extra rychlým zahřátím již 
za 60 sekund a elektronickou regulací teploty 
v rozmezí 100-190 °C docílíte požadovaného 
účesu jako mávnutím kouzelného proutku. Soft Touch 
povrchová úprava rukojeti pro perfektní držení a termo-izolační 
zakončení zajistí pohodlnou a bezpečnou manipulaci, stejně 
jako dostatečně dlouhý přívodní kabel a otočný kloub proti 
zamotávání. 

Naše hodnocení: 
Kulmu jsme testovaly na všech typech vlasů, vždy s bezvadným 
výsledkem. Na krátkých vlasech jsme ocenily zejména 25mm 
kulmu a spirálovou kónickou kulmu, které vytvořily opravdu 
krásné a dlouhotrvající vlny. 38mm kulma se hodí spíše pro vlasy 
polodlouhé a dlouhé, pro jemné a krátké vlasy je příliš velká. 
Výměna nástavce je jednoduchá, pouhým stiskem tlačítka.  
Podle našeho názoru se jedná o velmi výhodný set, ideální  
pro milovnice všech možných druhů vlnek. 
 

  rychlé zahřátí a možnost regulace teploty
  ionizátor chránící vlasy proti spálení
  snadná manipulace
  mnoho nástavců pro různé styly
  největší úspěch sklidila kónická kulma se spirálou
  chybí displej s označením teploty
  pouzdro není žáruvzdorné 
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Kulma Valera Conix 641.02
VHODNÁ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Valera Conix je profesionální keramicko-turmalínová kónická 
kulma s průměrem 13-25 mm, se kterou své vlasy rozvlníte 
mrknutím oka. Rychlé zahřátí a teplota 200 °C slibuje 
přirozené a díky turmalínu šetrně vytvořené vlny pro každý 
typ vlasů. Turmalínová technologie napomáhá odstranění 
statického efektu vlasů, které jsou rovnoměrně chráněny. Proti 
nebezpečnému popálení oceníte teplu odolnou tříprstou 
rukavici jako součástí 
balení a samozřejmostí 
je také studená špička 
kulmy. Pogumovaná rukojeť 
pro bezpečnou manipulaci a 3 m dlouhý 
otočný kabel zajistí pohodlné a jednoduché 
ovládání. 

Naše hodnocení: 
Z kulmy Valera Conix jsme byly nadšené, skvěle a rychle natočila 
krátké i velmi dlouhé vlasy a vlny vydržely opravdu nezvykle 
dlouho. Jediné, co hodnotíme negativně je chybějící regulace 
teploty, avšak díky turmalínovému povrchu je i přes vysokou 
teplotu vlas chráněn.  

  rychlé navlnění krátkých i dlouhých vlasů
  vlny vydrží velmi dlouho 
  žáruvzdorné přenosné pouzdro
  tříprstá rukavice proti popálení 
  kvalitní zpracování
  klasická rukavice by byla více praktická
  chybí možnost nastavení teploty

Kulma loknovací Philips HPS940/00
VHODNÁ PRO KRATŠÍ A STŘEDNĚ DLOUHÉ VLASY
Špičkovým pomocníkem při tvorbě princeznovských vln je 
automatická kulma ProCare od značky Philips. Nový revoluční 
systém využívá speciálního vyhřívaného rotačního válce, 
na který se vlasy automaticky samy natáčí a tím vytvoří 
perfektní vlny bez jakékoliv námahy. Válec je vyrobený  
z titanu, po jehož povrchu vlasy rychle 
sklouznou, takže manipulace je 
naprosto bezpečná. Kulma je navíc 
vybavena profesionálním střídavým 
motorem, který umožňuje vytvářet vlny 
ve dvou směrech, takže přirozený vzhled 
je doveden skutečně k dokonalosti! Svěřte 
se do rukou této profesionální kulmy a dopřejte si 
nádherné pevné lokny jako ze žurnálu.

Naše hodnocení: 
Tato kulma s inovativním samonavíjecím systémem, 
usnadňujícím práci, nás skutečně zaujala. Počáteční nejistotu 
ze ztráty kontroly nad natáčením vlasů vystřídalo nadšení. 
Kulma má integrovanou pojistku proti spálení, takže i v případě 
špatně uchyceného pramene se není třeba bát. Lokny krásně  
a dlouho drží, manipulace je pohodlná a bezpečná. Prameny je 

však potřeba před navinutím pečlivě pročesat, aby se zabránilo 
špatnému uchycení, což sebou nese mírnou časovou náročnost. 

  inovativní systém samonavíjení vlasů
  snazší manipulace než u klasické kulmy
  pojistka proti spálení vlasů
  možnost nastavení směru rotace válce
  možnost regulace teploty a délky ohřívání pramene
  chybí signalizace po uplynutí nastavených sekund ohřívání
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Žehlička na vlasy Rowenta SF7510F0 
VHODNÁ PRO JEMNÉ VLASY
Nová unikátní žehlička Rowenta SF7510F0 se postará o perfektní 
vyžehlení vašich kadeří. Bonusem je integrovaný kartáč  
z přírodních štětin, který vlasy jediným tahem perfektně 
vyrovná a zároveň zvětší jejich objem. Kašmírový protein  
a arganový olej se postarají o jejich zdraví, zatímco ionizátor dodá 
účesu zářivý lesk a hydrataci. Další ze skvělých dovedností, díky 
níž patří tato Rowenta na špičku ve své kategorii, je technologie 
efektivního žehlení Brush&Straight. Ta totiž zaručuje dokonalý 
výsledek už při teplotě 170 °C. Díky nízké teplotě nedochází  
k poškozování struktury vlasů ani při dlouhodobějším používání. 
Radost budete mít také z jednoduchého ovládání, 
ke kterému napomáhá přehledný LCD displej,  
i z extra rychlého nahřátí. Již 15 sekund po zapnutí je 
žehlička připravena pustit se do práce na dokolaném 
účesu. Díky otočné šňůře je maximálně pohodová 
také samotná manipulace. S Rowentou SF7510F0 
budou vaše vlasy hladké, zdravé a plné objemu. Na své 
okolí rozhodně uděláte dojem. 

Naše hodnoceni:
Z této žehličky budou nadšené především majitelky jemných 
vlasů, které ocení precizní výsledek i při nízké teplotě, díky čemuž 
nejsou vlasy zbytečně namáhané. U jemnějších vlasů také krásně 
zafunguje speciální kartáček pro rozčesání a uhlazení pramenů. 

Po zafixovaní konečného účesu vlasy krásně držely tvar, objem  
i natočené vlny. Vlnky vytvořené pomocí této žehličky byly 
velmi jemné, měkké a přirozené. Kladně hodnotíme rychlost 
nahřátí, která netrvala déle než pár vteřin. I další manipulace 
byla bezproblémová, žehlička nám pohodlně padla do ruky.

  rychlé nahřátí
  kartáček pro učesání a narovnání pramenů
  přehledný displej
  dlouhotrvající efekt 
  perfektní výsledek i při nízké teplotě
  chybí cestovní vak
  u hustých a kudrnatých vlasů se musí postupovat 
      po tenkých pramíncích, což může být časově náročnější

Žehlička na vlasy Valera X - Style 645.01
VHODNÁ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Valera X - Style 645.01 je keramická multifunkční žehlička  
s přírodní turmalínovou technologií, díky které si doma 
vytvoříte účes jako od profesionála. Turmalínová technologie 
díky svým unikátním elektrickým vlastnostem odstraňuje 
nežádoucí statický efekt vlasů a napomáhá jejich rovnoměrné a 
přirozené ochraně. Se 3 nástavci navíc můžete popustit uzdu své 
fantazii. Ať už toužíte po dokonale vyžehlených vlasech, jemně 
nakrepovaných kadeřích, nebo po loknách jako princezna, 
Valera vám toto přání beze zbytku splní. Když se k tomu přidají 
další skvělé vlastnosti výrobku, 
jako například rychlé nahřátí, 
ergonomicky tvarovaná rukojeť, 
která se nejen skvěle drží, ale jde 
i zamykat nebo otočný kabel, 
jenž vám usnadní manipulaci  
při práci, není nad čím váhat. 

Naše hodnocení:
Žehlička se třemi nástavci je opět skvělá trefa, pokud chcete 
střídat typy vln s rovným či módně krepatým účesem. Práce se 
žehličkou byla snadná, stejně tak i samotná výměna nástavců. 
Co nám však chybělo byla možnost nastavení teploty. Pomocí 

žehličky jsme docílily i velmi pěkných a povedených vln, 
nástavec na krepování dobře posloužil i pro zvětšení objemu  
na spodních vlasech. 

  tři vyměnitelné nástavce
  velmi pěkné vlny získané jak kulmou, tak i žehličkou 
  chybí možnost nastavení teploty
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Žehlička na vlasy Valera Wawe Master 647.03
VHODNÉ PRO ROVNÉ I KUDRNATÉ VLASY
Profesionální žehlička Wave Master Ionic značky Valera vám díky 
funkci trojité vlny vykouzlí vlnitý účes s oslňujícím leskem jako  
ze salonu. Díky keramickému povrchu je zaručeno rozložení tepla 
po celé délce a nechybí ani generátor iontů. Podsvícený digitální 
displej s elektronickou regulací teploty od 140 do 210 °C umožňuje 
přizpůsobení se každému typu vlasů a nabízí tak na výběr 
mezi silnými, měkčími a přirozenými 
vlnami. Při užívání oceníte PTC 
heat systém rychlého nahřátí, 
stejně jako možnost uzamčení 
nastavené teploty. Funkce 
automatického vypnutí po 60 
minutách při nečinnosti a studený 
konec žehličky myslí i na vaši 
bezpečnost. Délka přívodního 
kabelu 3 m a uzamykatelná rukojeť 
jsou dalšími plusy, kterými tato žehlička 
oplývá. 

Naše hodnocení:
Tato žehlička je vhodná pro majitelky delších, rovných vlasů, 
zkrotí však i bohaté přírodní kudrlinky. Vlasům dodá měkké 
pravidelné vlnky, kladně hodnotíme volbu teploty i intenzitu vln. 
Díky systému rychlého nahřátí je připravena téměř okamžitě, 

Fén Valera Swiss Metal Master Light 584.01/I
PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Elegantní design, perfektní zpracování a skvělou funkčnost nabízí 
profesionální fén Valera Swiss Metal Master Light 584.01/I. Už  
na první pohled vás zaujme atraktivní retro design. Fén je vyroben  
z chromované ušlechtilé oceli, která nejenže skvěle vypadá, 
ale navíc zůstává chladná 
i při použití na nejvyšší 
teplotu. V rámci fénování 
můžete dohromady nastavit 
6 kombinací teploty a proudění vzduchu 
a navrch můžete využít také tlačítko COOL, 
které v sobě ukrývá funkci studeného vzduchu 
pro šetrnější fixaci vašeho účesu. Potěšeni budete také 
skvělým ionizátorem, který výrazně ovlivňuje statickou 
elektřinu a uhlazuje účes, zásluhou čehož dosáhnete ještě 
dokonalejšího účesu. S lepším stylingem vám pak pomůže 
i koncentrátor vzduchu. 3metrový flexibilní napájecí kabel 
vám dá dostatečnou volnost při manipulaci s fénem  
a obávat se nemusíte ani spolehlivosti přístroje – životnost 
DC PRO motoru je až 1200 hodin. 

Naše hodnocení:
Fén má krásný metalový design, pro manipulaci je však 
poměrně větší. Velká spokojenost byla s nástavcem ultra 
slim, který vlasy krásně uhladil a přesným zacílením 

vzduchu vlasy vysušil během chvilky. Práce s difuzérem už byla 
trošku horší, ale nadzvednutí vlasů a zvětšení objemu skončilo 
úspěchem. Velmi dobře fungovala ionizace, vlasy byly příjemně 
hladké a hebké. 

  tichý chod
  délka kabelu, která neomezuje v žádném pohybu
  přímé zacílení vzduchu díky ultra slim nástavci

  výborné účinky ionizace
  tlačítko studeného vzduchu

  součástí balení je ochranný obal
  u 2. a 3. stupně je již teplota vysoká 
  chybí rotocord proti zamotávání

       přívodního kabelu
  kvůli větší velikosti zhoršená manipulace

  příliš velký difuzér

dobře se s ní manipuluje a délka přívodního kabelu při práci 
nijak neomezuje. Nevýhodou je, že vlasy nelze projet a navlnit 
jedním tahem, ale je potřeba se po vlasech postupně posouvat 
opakovaným stiskem a uvolněním. Určitě doporučujeme 
používat termo přípravek na ochranu vlasů, aby nedocházelo  
k jejich vysušování. 

  výsledné vlny jsou skutečně povedené
  podsvícený displej
  rychlé nahřátí
  vlny nelze vytvořit jedním tahem
  doporučujeme použít termo-ochranný přípravek na vlasy
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Fén Valera Swiss Nano SN 9200Y RC
VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Valera Swiss Nano 9200 Ionic 
Rotocord je profesionální 
vysoušeč vlasů s velmi lehkou 
konstrukcí, takže fénování s ním 
je doslova hračka. S fénem Valera Swiss 
Nano už to není jen vysoušení vlasů! Červený 
elegantní design a extra intenzivní proud vzduchu 
povznese fénování na úplně novou úroveň! Vaše vlasy 
budou během chvilky dokonale suché, nadýchané a 
díky ionizaci také perfektně hydratované a zářivě lesklé. 
Už žádné splihlé vlasy! Nechybí ani 2 profesionální 
ultra tenké koncovky či tlačítko studeného vzduchu 
pro perfektní fixaci účesu. Z praktické stránky oceníte 
unikátní aerodynamickou technologii AC motoru, 
který je používán u profesionálních vysoušečů a který 
zajišťuje životnost až 2000 hodin. Fén je také vybaven 
patentovaným rotocord systémem, umožňujícím otáčení 
kabelu o 360°, takže už vás nebude omezovat ani jeho 
nepohodlné zamotávání. 

Naše hodnocení:
Díky malým rozměrům se s fénem velmi dobře manipuluje. Má 
dlouhý přívodní kabel, což ocení všichni, kdo nemají zásuvku 
hned u zrcadla, navíc se šňůra díky rotocordu nezamotává. 

Pozitivně hodnotíme rychlostní a teplotní stupně, ani  
při nastavení nejvyšší teploty vzduch nijak nepálí. Díky 

ionizaci jsou vlasy opravdu hladké a příjemné  
na dotek. Fén je silnější než většina běžných 
fénů, při vyšších rychlostech je však bohužel 
také hlučnější. Balení obsahuje 2 tenké 

koncovky, se kterými v kombinaci se studeným 
vzduchem doladíte účes do posledního detailu. 

  extra silný výkon
  2 nástavce
  příjemné teplotní stupně, které nepálí

  ionizace pro lesk a hebkost vlasů
  tlačítko studeného vzduchu pro fixaci účesu
  vyšší hlučnost

Fén Valera Swiss Metal Master Light 
584.01/I Ionic Tourmaline GOLD
TIP PAVLA KORTANA
Luxus a precizní kvalita 1. třídy, i tak se dá označit fén Valera Swiss 
Metal Master Gold, jehož kovové tělo v nadčasovém designu 
pokrývá 24karátové zlato. Tento špičkový vysoušeč nabízí 
celkem 6 kombinací proudění vzduchu a teploty, je vybaven 
koncentrátorem pro ještě lepší styling a samozřejmostí je  
i tlačítko studeného vzduchu Cool, díky kterému svůj účes šetrně 
zafixujete. Potěšeni budete také vysoce funkčním generátorem 
iontů, který výrazně eliminuje statickou elektřinu a vašim vlasům 
dodá hebkost a lesk. Motor nové generace LONG LIFE DC zaručuje 
ještě intenzivnější výkon a dlouhou životnost, patentovaný systém 
Rotocord proti zamotávání 3 m dlouhého, vysoce flexibilního 
kabelu vám navíc zajistí naprostý komfort při manipulaci. Bohatý 
je i obsah balení. Najdete v něm velmi úzkou koncovku, difuzér, 
ochranný vak a také sadu luxusní italské kosmetiky Farmagan. 
Exkluzivní profesionální fén Valera Swiss Metal Master Light byl 
stvořen pro péči o vlasy těch nejnáročnějších zákazníků, není 
proto divu, že si ho oblíbila i modelka Andrea Verešová!

Naše hodnocení
Zlatý elegán se stal naším miláčkem od prvního stisku tlačítka.  
Je sice trošku větší, ale lehký, dobře padne do ruky a vlasy vysouší 
jedna radost. Díky difuzéru jsme dosáhly objemnějšího účesu  
i z jemných a splihlých vlasů, naopak s úzkým nástavcem jsme 
vlnité vlasy vyfoukaly bezvadně dohladka. Je poměrně tichý,  

i když při vyšších 
otáčkách už na hlasitosti 
trochu nabíral. Vysoký výkon 
jsme ocenily u dlouhých vlasů,  
u kterých je vysoušení zpravidla 
časově náročnější, a perfektně 
zafungovalo i tlačítko studeného 
vzduchu, který vytvořený účes 
zafixoval i bez použití laku na vlasy. 
Tento fén je zkrátka profesionál.

  luxusní design
  vysoký výkon
  profesionální kvalita
  kvalitní ionizátor a tlačítko 

       studeného vzduchu
  systém Rotocord proti 

       zamotávání kabelu
  při vyšších otáčkách hlučnější
  velikost – pro drobné dámy

      možná horší manipulace
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Jarní lyonský salát
Co je potřeba na salát:
• směs listových salátů (polníček, rukola,
  špenát, mladé listy pampelišky aj.)
• slaninu
• vejce
• bagetu nebo toastový chléb
  na krutonky

V misce rozmíchejte ocet se solí, přidejte hořčici, olej, nasekaný česnek a vše důkladně prošlehejte. Slaninu 
nakrájejte na malé kousky, toastový chleba nebo bagetu na menší kostičky. Všechno vložte do teflonové pánve, není po-
třeba používat olej ani jiný tuk, a takto nasucho opečte do křupava. Ve velkém hrnci přiveďte k varu vodu s troškou octa. 
Až mírně vaří, ne žádný prudký var, roztočte vodu do víru a do jeho středu vyklepněte vejce. Vařte při mírném varu asi  
2 minuty tak, aby žloutek zůstal tekutý. Listy salátu omyjte, osušte a natrhejte na menší kousky. Vložte na talíř, posypte 
krutony, slaninou a nahoru položte vejce. Celý salát přelijte zálivkou a ihned podávejte.

Co je potřeba na zálivku:
• 1 lžíci vinného octa
• 1 lžičku soli
• 1 lžičku dijonské hořčice
• 1 lžíci oleje
• 1 stroužek česneku

RECEPTY

Listová zelenina
  bohatý zdroj vitamínů, minerálů, enzymů,         chlorofylu a vlákniny
  má protizánětlivé, omlazující účinky
  pomáhá v prevenci vzniku rakoviny
  obsahuje minimum kalorií

42   |   Inspirace 1 / 2017



Mexické guacamole:
avokádová pomazánka, 

která má říz
Co je potřeba:
• 3 zralá oloupaná avokáda bez pecky
• 1 červenou chilli papričku
• 6 cherry rajčat
• hrst koriandrových lístků
• šťávu z 1 limetky

Nejprve najemno nasekejte cibuli, poté vložte do mixéru všechny suroviny kromě rajčat a rozmixujte do hladka. Teprve pak přidejte rajčata a projeďte pár pulzy, nakonec přimíchejte cibuli. Servírujte s tortillou.

• 1/2 červené cibule
• 1 stroužek česneku
• 2 lžíce olivového oleje
• čerstvě mletý pepř
• sůl dle chuti
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RECEPTY

AVOKÁDO
  obsahuje draslík, měď, hořčík, fosfor 

       a vitaminy C, E, K, H, B3 a B5
  dužina obsahuje kyselinu olejovou, 

        palmitovou a linolovou, což jsou kvalitní 
        tuky
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RECEPTY

Domácí 
arašídové máslo

Co je potřeba:
• 2 lžíce medu
• 2 lžíce arašídového oleje
• 4 hrnky loupaných arašídů
• 2 špetky soli

Arašídy těsně před přípravou mírně opražte nasucho 
na pánvi. Do mixéru nalijte nejdříve olej s medem  
a poté přidejte arašídy. Mixujte zhruba 4 až 5 minut,  
dokud nevznikne hladká pasta. Tímto způsobem si 
můžete připravit máslo z mandlí, lískových ořechů, kešu 
ořechů, pistácií apod.

TIP: Stolní mixér 
ETA Vital Blend Fit 3100 90000

   skvělý pro přípravu smoothies, RAW stravy, 

        koktejlů, polévek a pomazánek

   6 přednastavených programů

   15 000-26 000 otáček za minutu

   vhodné na studené i horké potraviny

Cizrnový hummus:
pochoutka ze středního 
východu plná proteinů

Co je potřeba:
• 4 hrnky uvařené a scezené cizrny
• 3 lžíce sezamové pasty Tahini
• chilli nebo mletou papriku
• římský kmín dle chuti

• 1 - 2 stroužky česneku
• šťávu z půlky citronu
• 2 - 3 lžíce olivového oleje
• sůl
• ledovou vodu

Všechny suroviny dejte do mixéru a roz-
mixujte do hladkého krému. Podle potřeby 
přidejte ledovou vodu.
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RECEPTY

Pikantní kukuřičná 
polévka s krevetami

Co je potřeba:
• 1 chilli papričku
• 1 sáček mražené kukuřice (5 hrnků)
• 1/2 cibule
• 2 stroužky drceného česneku

• 1 lžíci olivového oleje
• sůl
• pepř
• grilované krevety na ozdobu

V hrnci opečte na olivovém oleji najemno nakrá-
jenou cibuli, 2 stroužky česneku a nakrájenou chilli 
papričku. Přisypte kukuřici, osolte a dolijte vodu tak, 
aby byla kukuřice ponořená. Vařte asi 10 minut doměkka.  
Přelijte do mixéru a rozmixujte do hladka. Dle  
potřeby rozřeďte vodou nebo zeleninovým vývarem. Podá-
vejte ozdobené grilovanými krevetami.

Kukuřice
  vysoký obsah proteinů, minerálů, 

          vlákniny a vitamínu B
  bohatý zdroj energie
  udržuje zdravou pleť, nehty a vlasy 
  odbourává stres, působí blahodárně 

           na nervový systém
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RECEPTY

Kopřivové lasagne

Co je potřeba:
•  330 g hladké mouky
• 2 vejce
• 50 g kopřiv (nebo špenátu)
• 400 g vepřové plece
• 200 g mrkve
• 200 g petržele
• 200 g celeru

• 200 g cibule
• 200 g drcených rajčat
• 3 stroužky česneku
• 250 ml smetany
• 200 ml mléka
• 200 g nivy

Omyté kopřivové listy povařte 10 minut, poté sceďte a rozmixujte v mixéru. Pomocí kuchyňského robota 

s hnětacím hákem zpracujte společně s moukou a vejci do těsta, které pak nechejte odpočinout v lednici 

alespoň půl hodiny.
V mlýnku na maso se středně hrubou mlecí destičkou namelte maso i kořenovou zeleninu, cibuli i česnek. Namleté maso 

se zeleninou opečte v hrnci na rozpáleném oleji, osolte, opepřete a přidejte drcená rajčata. Nechejte 10 minut povařit  

a dle potřeby podlijte vývarem nebo vodou, dochuťte oreganem.
V hrnci provařte smetanu s mlékem a nivou, poté omáčku v mixeru rozmixujte do hladka. Odpočinuté těsto rozdělte  

na tři díly, rozválejte a vložte do zapékací misky. Postupně vrstvěte masovou směs, sýrovou omáčku a lasagne, vrstvy 

opakujte. Pečte v troubě 50 až 60 minut.

TIP: Kuchyňský robot 
ETA Gratus Vital 0028 90091

  planetární systém míchání
  mlýnek na obilí a luštěniny 

       pro domácí celozrnnou mouku
  vyměnitelné nástavce – šlehací metla, 

       mísící metla, flexi metla, hnětací hák
 bohaté příslušenství – mixér, masomlýnek,       mlýnek na mák, lis na ovoce, 

      tvořítko na cukroví
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RECEPTY

Listové saláty s olivami 
a sušenými rajčaty

Omyté a osušené saláty vložte do mísy, Lollo biondo  
i rosso natrhejte na menší kousky. Vše promíchejte. 
Přidejte na kolečka nakrájené olivy, nakrájená sušená 
rajčata a natrhanou mozzarellu. Opět promíchejte. 
Do misky nalijte vinný ocet, přidejte sůl, pepř a olej.  
Pokud jste použili sušená rajčata naložená v oleji, využij-
te tohoto oleje, skvěle doplní chuť. Zálivkou přelijte salát  
a ihned podávejte.

Superzdravé bezlepkové 
palačinky

Co je potřeba:
• 1 hrnek pohankové mouky
• 1 lžíci předem namočeného lněného semínka
• 1/4 hrnku kešu ořechů
• 3 čerstvé nebo sušené datle
• 1 lžíci konopného proteinu
• 1 lžičku vanilkového extraktu
• 1/4 lžičky jedlé sody

• 1/2 lžičky prášku do pečiva
• 1,5 hrnku vody
• špetku skořice
• špetku soli

v mixéru nejprve rozmixujte kešu ořechy 
s datlemi. Poté přidejte všechny ostatní 
suroviny a rozmixujte do hladka. Palačinky 
opečte na olejem vymazané pánvi.

Co je potřeba:
• lollo rosso a biondo (po pár listech od každého)
• polníček
• rukolu
• černé olivy

• sušená rajčata naložená v oleji
• mozzarellu
• sůl a pepř
• bílý vinný ocet
• olivový olej nebo ještě lépe olej ze sušených rajčat

Pohanková mouka
  ideální při bezlepkové dietě
  plně nahradí mouku pšeničnou
  obsahuje vitamíny B, vápník, 

         fosfor, železo a rutin
  vhodná na přípravu slaného

         i sladkého pečiva, do polévek i omáček



RECEPTY

Krémové smoothie

Ovoce oloupejte, z avokáda vyjměte pecku a vše vložte 
do nádoby mixéru. Přidejte med, zalijte mlékem  

a rozmixujte. Mandlové mléko si můžete sami 
připravit, stačí oloupané mandle namočit 
do vody, nejlépe přes noc, poté vše 
rozmixovat v mixéru a přecedit.

Nevařený pampeliškový
sirup

Co je potřeba:
• 1 litr pampeliškových květů
• 500 g cukru krupice
• 2 dcl vody

Natrhané květy pampelišek nechte chvíli rozložené na stole, abyste je zbavili broučků. 

Poté vložte do velké nádoby, ideálně skleněné konvice na vodu a zasypte cukrem. Nádobu 

uzavřete nebo přikryjte potravinářskou folií a nechte stát na okně dva dny, nejlépe tak, 

aby na ni svítilo sluníčko. Jeho působením se cukr rychleji rozpustí. Občas promíchejte. 
Po dvou dnech přilijte vodu a opět několikrát promí-
chejte. Po třech dnech je sirup hotový, cukr rozpuštěný 
a zbarvený dožluta. Přeceďte a skladujte v lednici.

Co je potřeba:
• 2 kiwi
• 1 banán
• 1 lžíci medu
• 1 avokádo
• 200 ml mandlového mléka

Pampeliška
   snižuje hladinu cukru v krvi

   pomáhá léčit záněty močových cest

   pomáhá při ledvinových kamenech

   detoxikuje organismus
   snižuje hladinu cholesterolu

   pomáhá udržovat ideální krevní tlak
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Hanka Kynychová: je důležité být dobrým 
životním manažerem a mít kolem sebe
tým lidí, který funguje
Celý život zasvětila sportu, vede vlastní fitness centrum, vydala řadu knih a DVD, zaměřených 
na cvičení a zdravý životní styl. Svojí nikdy neutuchající energií zásobuje nejen ženy z celého 
světa prostřednictvím fitness programů, prostřednictvím svého Nadačního fondu Hanky 
Kynychové se věnuje také pořádání charitativních akcí po celé ČR zaměřených zejména  
na dětské domovy. Jezdí cvičit, porotcovat i moderovat po celé České republice  
a na televizních obrazovkách jsme ji mohli vidět např. v Pevnosti Boyard 2016. Při tom všem 
je milující manželkou a skvělou mámou tří dětí. Na to, jak zvládá všechny aktivity a co by 
nám poradila, abychom na jaře byli také tak fit, jsme se ji zeptali v krátkém rozhovoru.

Vedete velmi aktivní život, věnujete se řadě 
úspěšných projektů. Prozradíte nám, jak u Vás 
vypadá běžný pracovní den?
Běžný pracovní den vypadá tak, že vstávám před sedmou 
hodinou, společně snídáme celá rodina, pak vezu do školy 
dvojčata já nebo manžel, podle toho, kdy mi začínají osobní 
tréninky. Během dopoledne se mi pak střídají osobní 
tréninky, lekce pro veřejnost a pracovní schůzky. Kolem druhé 
vyzvedávám děti ze školy a rozvážíme je s manželem na kroužky. 
Na pátou hodinu se opět vracím do fitka, kde vedu lekce  

pro veřejnost. Domů přijíždím před osmou hodinou a snažím se 
věnovat dětem a rodině, večer pracuji jen velmi zřídka. Výjimkou 
jsou samozřejmě dny, kdy mám moderování nebo jiné akce. 

Váš život je neskutečně pestrý, a přitom stále 
nabitý elánem. Řekněte, odkud čerpáte stále 
tolik energie?
Vracím se zpět k věcem, na které jsem poslední rok, kdy jsem 
budovala nové fitko na Pankráci, neměla čas. Dopřávám si 
uvolňující a relaxační koupele se solí, které mi dělají dobře jak 
na uvolnění svalů, tak na psychiku. Snažím se více spát. Také 
nezapomínám na pravidelnou saunu. Ta mému tělu, které cvičí 
denně až tři hodiny, dělá moc dobře. A samozřejmě mě dobíjí 
čas strávený s rodinou. 

Svou lásku k pohybu předáváte dál formou 
videí i prostřednictvím internetové televize. 
Můžeme se s Vámi setkat i jako se svým 
osobním trenérem? 
Ano, samozřejmě. Pravidelně se ve fitku na Pankráci věnuji 
klientům jako osobní trenér. Funguji spíše v ranních  
a dopoledních hodinách. Odpoledne chci být s dětmi, ale třeba 
v pátek trénuji i odpoledne, když vím, že nás čeká společný 
víkend. Moc mě role osobního trenéra baví. Snažím se mít  
s klienty přátelský vztah, u tréninků probíráme slevy, nové 
módní trendy, vaření…

Nejen pohyb, ale i relaxace je důležitá a k vybavení
Vašeho fitka patří mimo jiné infrasauna Goddess,
 která je pro uvolnění a prohřátí svalů ideální. 
Patříte mezi milovníky saunování?
Jak už jsem řekla, saunování se věnuji pravidelně. Díky Goddess si 
mohu saunu dopřát třeba i po svojí ranní nebo polední lekci přímo 
ve fitku. Klienti už saunování také postupně přichází  na chuť. Taky 
aby ne, když mají saunu zdarma v ceně vstupného na cvičení. :)

Foto: Lenka Hatašová

ROZHOVOR
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Vedle velmi úspěšného profesního života 
jste také trojnásobnou maminkou. 
Je těžké skloubit obě stránky?
Těžké to asi může být. Ale já jsem si vše zorganizovala 
tak, aby to těžké nebylo. Je důležité být dobrým životním 
manažerem. Mít kolem sebe tým lidí, který funguje a který 
umíte zorganizovat. Nemá smysl chtít vše zvládnout sama, to 
je předem prohraný boj. 

Jako žena si určitě ráda dopřejete i čas sama 
na sebe. Jak si takové chvíle užíváte?
Času na sebe mám velmi málo. Nejen, že mě všechny moje 
děti potřebují, ale potřebuje mě i nové fitko. Pravidelně 
chodím ke kadeřnici, abych neměla nelichotivé odrosty,  
do Alessandra chodím na gel lak, ale spíše tehdy, když mě 
čeká nějaká událost, ples nebo moderování. Snažím se sem 
tam zajít i na kosmetiku nebo na masáž. Ale čemu se věnuji 
teď, je celková péče o moje tělo, proto jsem svěřila do služeb 
Biorezony. 

Mnohé čtenářky obdivují nejen Vaši figuru 
ale i krásné vlasy. Svěříte nám tajemství, 
jak o ně pečujete? 
Naštěstí jsou už pryč ty časy, kdy jsem si barvila vlasy 
doma sama.  Vlasy patří do rukou odborníků! Mám skvělé 

spotřebiče na vlasy. Fény značky Valera mám jak ve fitku, 

tak doma. Základem je pak samozřejmě skvělá kosmetika  

a kvalitní kadeřník. Zdravá strava se také odráží na kvalitě 

vlasů, pleti i nehtů. Čas od času si dopřeji i kúru vitamínových 

doplňků podporující růst vlasů, nehtů a kvalitu pokožky.  

Máme tady jaro a s ním i ideální období 
pro restartování organismu po zimě. 
Poradíte našim čtenářům, čím a jak začít, 
aby se opět cítili ve formě?
Doporučuji začít sportovat. Ale tak, aby to každého bavilo. 

Začněte klidně svižnými procházkami nebo cvičením doma 

podle internetu nebo DVD. Postupně přidávejte lekce  

ve fitku, běhání… Dopřejte tělu více vitamínu C. Základem  

je pitný režim – voda s citronem je ideální. A nedám 

samozřejmě dopustit na smoothie, které mám pořád u sebe, 

ať je léto nebo zima. 

„Doporučuji začít 
sportovat. Ale tak, aby to 

každého bavilo.“

Foto: Lenka Hatašová

Foto: Fitko Hanky Kynychové

ROZHOVOR



Jste vyznavačkou zdravého životního stylu, 
a právě jaro je dobou očistných a detoxikačních 
kúr. Dodržujete také nějaké?
Zpočátku jsem se do detoxu trochu nutila, ale teď je 

pravidelnou součástí mého života. Doporučuji smoothie  

ze zelených potravin – špenát, řapíkatý celer, avokádo, kiwi, 

petržel, pro lepší chuť přidejte banán. Zelené potraviny štěpí 

enzymy, rozjasní mysl, budete mít lepší náladu – zkrátka 

fungují jako životabudič.

Velkou oblibu v současnosti našlo mixování 
čerstvých smoothie nebo vaření v páře, což 
svými produkty podporuje i česká značka ETA. 
Pomáhají takovéto spotřebiče i Vám 
ke zdravému jídelníčku?
Pomáhají mi jak doma, tak ve fitku. Vital Blend je malý zázrak, 

který připraví smoothie během pár minut, sportovní mixér  

na smoothie pak využívám, když cestuji za prací po D1 a 

musím mít jídlo na celý den s sebou. Ve fitku kromě smoothie 

připravujeme díky Etě i freshe a chystáme se zařadit  

do sortimentu i bezlepkové toasty. Chtěla bych, aby se u mě 

klienti cítili jako doma a mohli si nejen zacvičit, ale také se 

zdravě najíst.

Řada z nás se již začala věnovat přípravě na léto,
hubnutí a formování postavy do plavek. 
Jaké rady a tipy na cviky byste našim čtenářkám 
doporučila, aby se v létě mohly pochlubit stejně 
skvělou postavou jako vy?
Těžko se cvičení popisuje na papíře, proto čtenáře odkáži 

na svoji internetovou televizi, která nabízí cvičení zdarma. 

Začněte pozvolna, ideální je cvičit alespoň 20 minut denně. 

Upravte jídelníček. Pokud máte sedavé zaměstnání, omezte 

příjem sacharidů. Doporučuji zmíněná smoothie, hodně 

zeleniny, ryby, vajíčka, občas zakysané mléčné výrobky  

a pečivo (rozhodně bezlepkové) pouze svátečně. A moje rada 

nad zlato – pokud se sebou chcete radikálně něco udělat, 

změnit svoje návyky, obraťte se na odborníka – osobního 

trenéra, který je zároveň výživovým poradcem. Pak vám 

hubnutí půjde jedna radost. 
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RECEPT Hanky Kynychové

Pečená zelenina
Pekáček pokryjte lžící olivového oleje. Na malé kostky 
nakrájejte mrkev, papriku, batátu, oloupanou máslovou 
dýni a dvě oloupané řepy. Osolte, opepřete, přidejte 
koření dle chuti (já přidávám bazalku, oregano a trochu 
tymiánu), promíchejte. Pečte v troubě 30–40 minut 
doměkka. Po vyjmutí z trouby posypte nastrouhanou 
mozzarellou. 

Podávat můžete takto samotné nebo s porcí ryby, 
připravené v parním hrnci. 

NÁŠ TIP
Cvičte a hýbejte se kdykoliv máte čas.
Sledujte www.kynychova-tv.cz

ROZHOVOR
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o mixér Gallet Millau MS 590
Vyluštěte správně tajenku jarního čísla Inspirace a vyhrajte jeden ze tří stolních mixérů Gallet Millau MS 590 v hodnotě 599 Kč.

Znění tajenky zasílejte do 1. května 2017 na e-mail: inspirace@euronics.cz nebo poštou na adresu: Euronics ČR, a. s., časopis Inspirace, Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. 
Do předmětu zprávy nebo na poštovní obálku uveďte předmět „Křížovka jaro 2017“. 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 4/2016, jejíž tajenka zněla „KOUZELNÉ DNY 
S EURONICS“, jsou tito: Jan Krýsa, Vlkoš u Kyjova; Jana a Zdeněk Růžičkovi, Ústí nad Labem; Zuzana Hložková, Šternberk. Těmto výhercům pošleme jedny ze tří sluchátek GoGEN HBTM 41 RR  
v hodnotě 999 Kč. Upřímně gratulujeme. Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.



NEJVĚTŠÍ SÍŤ V ČR • VÍCE NEŽ 118 PRODEJEN www.euronics.cz
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Mobilní telefon Samsung Galaxy A3 (2017)
• procesor Octa-Core (1,6 GHz)
• HD rozlišení 1280 x 720
• 2GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2350 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

KATALOG NOVINEK 
JARNÍ

Mobilní telefon Samsung Galaxy A5 (2017)
• procesor Octa-Core (1,9 GHz)
• Full HD rozlišení 1920 x 1080
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 3000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

11 999,- 

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4,7"
AMOLED DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

5,2"
AMOLED DISPLEJ

16 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR
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3 290,-

WiFi router Asus RT-AC1200G+
• špičkový dvoupásmový router (2,4 a 5 GHz)
• 4 LAN porty pro připojení dalších zařízení kabelem
• USB port pro datové úložiště, tiskárnu, apod.
• extrémně dlouhý dosah pokrytí díky 
  výkonným technologiím

Mobilní telefon Acer 
Liquid Z6 LTE
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 8GB vnitřní paměť
• 1GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

Mobilní telefon 
Huawei Mate 9
• procesor Octa-Core (1,8 GHz)
• 64GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 4000 mAh
• Android 7.0 Nougat

Mobilní telefon 
Lenovo Moto Moto Z
• procesor Quad-Core (1,8 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 2600 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

8 999,-

Mobilní telefon 
Lenovo P2
• procesor Octa-Core (2 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 4GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 5100 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

    6 999 ,-

Mobilní telefon 
Lenovo K6 Note
• procesor Octa-Core (1,4 GHz)
• 32GB vnitřní paměť
• 3GB operační paměť RAM
• 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• kapacita akumulátoru 4000 mAh
• Android 6.0 Marshmallow

8 Mpx
FOTOAPARÁT

5"
IPS DISPLEJ

4jádrový
PROCESOR

12 Mpx
FOTOAPARÁT

5,9"
IPS  DISPLEJ

1 999,-

16 990,-

8jádrový
PROCESOR

5,5"
IPS DISPLEJ

16 Mpx
FOTOAPARÁT

DUAL
SIM

5,5"
AMOLED DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

8jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

18 990,-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ

5,5"
AMOLED DISPLEJ

13 Mpx
FOTOAPARÁT

4jádrový
PROCESOR

DUAL
SIM

1200 Mb/s
DAT. PROPUSTNOST

54   |   Inspirace 1 / 2017



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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

NOVINKY EURONICS

5 490,-

8 999,-
PC reproduktory GoGEN PSU102
• reproduktory 80 mm, konfigurace 2.0
• výborný zvuk z her, filmů a hudby
• napájení z USB portu
• ovládání hlasitosti na reproduktoru

599,-

Dotykový tablet 
Acer Iconia One 7
• procesor Quad-Core (1,3 GHz)
• 1GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

2 799,-

Dotykový tablet 
Umax VisionBook 10Qi 3G
• procesor Quad-Core (1,2 GHz)
• 1,5GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 5.1 Lollipop

Dotykový tablet Huawei MediaPad M3
• procesor Octa-Core (1,8 GHz)
• rozlišení 2560 x 1600
• 4GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• 2x kamera s rozlišením 8 Mpx
• Android 6.0 Marshmallow

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

7"
IPS DISPLEJ

2 599,-

8,4"
IPS DISPLEJ

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

8jádrový
PROCESOR

32 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10,1"
IPS DISPLEJ

Dotykový tablet Acer Iconia Tab 10
• procesor Quad-Core (1,5 GHz)
• Full HD rozlišení 1920 x 1200
• 2GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

BAREVNÉ PROVEDENÍ

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

10,1"
IPS DISPLEJ

3G
PŘIPOJENÍ

3 799,-

Dotykový tablet 
Lenovo TAB3 8
• procesor Quad-Core (1 GHz)
• 2GB operační paměť RAM
• Wi-Fi, Bluetooth, GPS
• přední i zadní kamera
• Android 6.0 Marshmallow

16 GB
VNITŘNÍ PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

8"
IPS DISPLEJ

USB
NAPÁJENÍ
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8 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

11,2"

7 999,-5 555,-

11 990,-9 999,-

Notebook 
Lenovo IdeaPad 300
• procesor INTEL Core i5 Skylake (2,3 GHz)
• grafická karta AMD Radeon R5 M330
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, WiFi, HDMI, 2x USB 3.0
• Windows 10 Home

Notebook Lenovo IdeaPad 110
• procesor INTEL N3060 (1,6 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, WiFi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10 Home

Notebook Asus Eeebook E200HA
• procesor INTEL Z8300 (1,44 GHz)
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, WiFi, HDMI, 2x USB
• Windows 10 Home

13 999,-

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

15,6"

15,6"

Notebook HP 15-ba077nc
• procesor AMD A8-7410 (2,2 GHz)
• grafická karta AMD Radeon R5 M430
• DVD±R/RW mechanika
• Bluetooth, WiFi, HDMI, USB 3.0
• Windows 10 Home 

1 TB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

Externí HDD Western Digital 
My Passport 1TB
• spolehlivé úložiště pro velké objemy 
  vašich fotografií, videí a hudby
• USB 3.0 pro super rychlé kopírování
• software pro automatické zálohování

FULL HD
ROZLIŠENÍ

1 TB
DISK

4 GB
PAMĚŤ

4jádrový
PROCESOR

2 GB
GRAFIKA

1 TB
DISK

2 GB
GRAFIKA

8 GB
PAMĚŤ

1 TB
DISK

2 099,-

2 GB
PAMĚŤ

32 GB
DISK

4jádrový
PROCESOR

+

15,6"

15,6"

USB 3.0 
PŘIPOJENÍ

1 TB
KAPACITA
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13 990,-

NOVINKY EURONICS

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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

17 990,-

UHD SMART televize JVC LT-55VU72A
• rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160), PPI 1400 Hz
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• Skylink FastScan
• SMART TV - internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 4x HDMI, 3x USB

15 990,-

4 999,-
LED televize JVC LT-24VH42J
• rozlišení HD Ready, PPI 200 Hz
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• Skylink FastScan
• 2x HDMI, 1x USB

UHD SMART televize LG 43UH661V
• rozlišení 4K Ultra HD, PMI 1200 (100 Hz)
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• WebOS 3.0, funkce HDR Pro
• SMART TV - internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 3x HDMI, 2x USB

UHD SMART televize LG 49UH603V
• rozlišení 4K Ultra HD, PMI 1200 (100 Hz)
• DVB-T/T2/C/S2 tuner (H.265/HEVC)
• IPS panel, WebOS 3.0
• SMART TV - internetový prohlížeč, HbbTV, Wi-Fi
• 3x HDMI, 1x USB

A+
EN. TŘÍDA

A+
EN. TŘÍDA

61 cm

123 cm

A+
EN. TŘÍDA

A+
EN. TŘÍDA

42 MĚSÍCŮ
 JVC ZÁRUKA

140 cm
42 MĚSÍCŮ

ZÁRUKA

 
 

108 cm

S2
SATELITNÍ TUNER
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DVB-T/T2 přijímač ALMA 2800
• DVB-T/T2 (H.265/HEVC) HD přijímač
• nahrávání TV vysílání a Timeshift
• USB, HDMI, RF modulátor, SCART

Party reproduktor 
GoGEN BPS 686
• přenosný reproduktor s výkonem 60 W
• bezdrátové sdílení hudby přes Bluetooth
• digitální FM tuner - 30 předvoleb
• 2x USB vstup, AV vstup, podpora formátu MP3
• Karaoke - mikrofon v balení
• světelné LED efekty
• výkonná baterie s výdrží až 4 hodiny 

990,-

Fotoaparát Nikon Coolpix B500
• 16Mpx CMOS čip, Full HD video se stereo zvukem
• 40x optický zoom (22,5–900 mm)
• 7,5cm výklopný LCD displej s 921 000 body
• optická VR stabilizace účinná v plném 
  rozsahu zoomu
• Wi-Fi, funkce SnapBridge pro přenos fotogra�í

6 790,- 2 990,-

Outdoorová kamera 
Niceboy VEGA 4K
• video v rozlišení 4K/25fps, 1080p/60fps
• CMOS čip, 12Mpx fotogra�e
• 5,1cm LCD displej, české menu
• mikroSD karta
• Wi-Fi, dálkové ovládání, výdrž baterie až 80 minut
• vodotěsnost do 30 m (s pouzdrem v balení)

3 999,-

HD satelitní přijímač 
Mascom MC2350HD-IR
• certi�kovaná čtečka IRDETO Skylink Ready
• funkce FastScan, USB pro nahrávání/přehrávání
• ovládací menu v češtině, HDMI

2 390,-

Sluchátka JBL E45BT
• 40mm reproduktory s působivým zvukem 
  a kvalitními basy
• mikrofon, ovládání přehrávače a hovorů 
  na sluchátkách
• až 16 hodin poslechu na jedno nabití, 
  pouze 2 hodiny nabíjení

2 990,-590,-
Sluchátka JBL T210
• působivý zvuk s technologií Pure Bass, 
  kryty s kovovou povrchovou úpravou
• 1tlačítkový dálkový ovladač s mikrofonem 
  pro ovládání hudby a hovorů
• plochý kabel odolný vůči zamotání
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NOVINKY EURONICS

2 199,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

599,-17 999,-

3 590,-1 390,-
Stolní mixér Kenwood BL237 3v1 
Blend-Xtract smoothie 
• funkce 3v1 - mixér, smoothie a multimlýnek
• kompaktní rozměry vhodné 
  na každou kuchyňskou linku
• jednoduché používání a čištění

Vysavač Hoover SN70/SN75011 Sensory
• energetická třída A 
• hubice na podlahy/koberce All Floors Plus,
  hubice na koberce Carpet Optimax,
  hubice Parquet na tvrdé podlahy
• Epa sáček 3,2 l

Sportovní stolní mixér 
Gallet MS 590 
• kompaktní rozměry
• vhodný i na ledovou kávu
• dokoupitelné náhradní lahve

Kuchyňský robot ETA 
Gratus Vital 0028 90091
• silný motor a celokovové provedení
• přenosné sportovní lahve na smoothie či šťávy
• lis na ovoce a mlýnek na mák a obiloviny 
  v základní výbavě

PRODLUŽKA
ZÁRUKY LET

2800 W
PŘÍKON

Žehlička Philips 
GC4881/20 Azur Pro
• parní ráz 210 g/min, variabilní pára až 50 g/min
• bezpečnostní vypínání, Built-in Calc Container

Zubní kartáček 
Oral-B Genius PRO 
8900 Cross Action 
Bonus Handle
• 2 kartáčková těla v balení
• cestovní pouzdro
• tlakový senzor
• čisticí pohyb 3D
• 5 režimů čištění
• integrované Bluetooth v rukojeti 
  kartáčku - snadné propojení 
  s mobilním přístrojem a s aplikací 
  Oral-B App

3 999,-

AAAA
TŘÍDA
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8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

11 990,-

Pračka LG F82G6TDN2
• 8 kg, 1200 ot./min
• 13 programů
• praktický dotykový displej, dětská pojistka
• ovládací panel v češtině
• Smart Diagnosis™ - rychlá a snadná 

diagnostika případných problémů
• V x Š x H: 85 x 60 x 55 cm

6 kg
NÁPLŇ SUŠENÍ

9 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

19 990,-

8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

Technologie ProSteam®
- snižuje pomačkání až o třetinu

Automatická pračka 
AEG ProSteam® L7FBE48SC
• 1400 ot./min, přehledný displej
• panel s českými popisky
• funkce pro odstranění skvrn
• Technologie ProSense® automaticky zváží 

každou náplň k úpravě programu na míru.  
Snímače poté upraví přesnou délku praní, 
čímž zajistí optimální péči každému oděvu.

• V x Š x H: 85 x 60 x 50 cm
13 990,-

Funkce Páry
- méně žehlení, osvěžení pomačkaných 

oděvů, odstranění pachů

Sušička prádla 
AEG AbsoluteCare® 
T8DBE68SC
• tepelné čerpadlo
• technologie ProSense® se snímači vlhkosti 
  a teploty k úpravě délky sušení a spotřeby 
  energie u jakékoliv hmotnosti náplně
• vnitřní osvětlení bubnu
• panel s českými popisky
• V x Š x H: 85 x 60 x 60 cm

8 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

A+++
EN. TŘÍDA

AbsoluteCare® systém
- nejlepší péče o klasické a funkční oblečení, 

vlnu i hedvábí

Technologie 6 Motion DD
- optimální kombinace pracích 

pohybů bubnu pro různý typ 
textilií zajistí efektivní a šetrné 
praní 

29 990,-
Pračka se sušičkou AEG 
Lavamat L99691HWD
• 1600 ot./min
• 16 programů
• odložený start
• V x Š x H: 91,5 x 63,5 x 70,5 cm

A
EN. TŘÍDA

Tepelné čerpadlo 
- využívá nižších teplot sušení 
 pro šetrnější a energeticky 

úspornější výkon

Certifikát Woolmar
-  pračka se sušičkou ÖKOKombi ošetří 

každý kus prádla co nejšetrněji

Vysoce účinný filtrační systém ÖkoFlow
- jednoduché čištění k zachování průtoku 

vzduchu a energetické úspornosti

VHODNÁ
DO SETU

SU
ŠIČ

KA A PRAČKA
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Fresh Zóna
- dokonalé skladování masa a ryb

NoFrost Adapt+
- beznámrazová technologie monitorující 
  chladničku 5 senzory pro zajištění maximální 
  čerstvosti potravin

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

1 990,-

NOVINKY EURONICS

OSOBNÍ ODBĚR
EXPRES A VYZVEDNĚTE ZDARMA NA PRODEJNĚ ZA 60 MINUT

www.euronics.czREZERVUJTE SI ZBOŽÍ NA

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

14 990,-

Mikrovlnná trouba 
Candy CMXW 22 DW
• 5 úrovní výkonu, dětská pojistka
• rozmrazování a expresní vaření
• digitální hodiny
• technologie Cooking Surround =  
   rovnoměrné vaření
• V x Š x H: 28,9 x 46,1 x 36,5 cm

13
SAD NÁDOBÍ

A++
EN. TŘÍDA

Aplikace Candy Simply Fi:
- recepty, rady a tipy na údržbu 

Vestavná myčka nádobí 
Bosch SMV46KX05E
• plně integrovaný ovládací panel s displejem
• ExtraDry: zvláště účinné sušení pro špatně schnoucí nádobí
• VarioSpeed Plus: s touto funkcí dosáhnete u mytí a sušení plné myčky perfektního 

výsledku za nejkratší možnou dobu
• ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla
• červené světlo promítané na zem informuje, 
  zda je myčka zapnuta nebo vypnuta
• šířka 60 cm

Tichý program a SuperSilence 
myčka
- pozoruhodně tichá při 44 dB, ještě tišší 
 s aktivním tichým programem

22 l
OBJEM

14 990,-

A+++
EN. TŘÍDA

Beznámrazová lednice 
ETA 237090010
• elegantní dotykové ovládání s LED displejem
• oddělené ovládání chladicí a mrazicí části
• úsporné a jasné LED osvětlení
• invertorový kompresor, funkce supermrazení
• objem chladničky 243 l / mrazničky 95 l
• V x Š x H: 195 x 60 x 68,5 cm

22 990,-

A++
EN. TŘÍDA

NEREZ
PROVEDENÍ

Beznámrazová lednice 
LG GBB60SAYFE
• úsporný a tichý invertorový lineární kompresor
• praktická sklopná police
• držák na víno pro 5 lahví
• zásuvky pro optimální vlhkost a teplotu
• LED osvětlení, vnější LED displej
• luxusní povrchová úprava – strukturovaný nerez
• V x Š x H: 201 x 59,5 x 68,6 cm

NEREZ
PROVEDENÍ

PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA

800 W
VÝKON

Programy:
- pro zdravé vaření a dětské jídlo 

a pro sterilizaci lahviček
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POZDRAV

Eva Dohnalová: 
s úsměvem jde všechno líp
Tentokrát jsme v našem malém okénku vyzpovídali produktovou manažerku oddělení domácích 
spotřebičů, Evu Dohnalovou. Denně se věnuje vašim přáním a požadavkům, připravuje pro vás 
nabídky těch nejlepších praček, sušiček, chladniček, myček nádobí i sporáků, zkrátka pomocníků, 
bez kterých se neobejde žádná domácnost. V čem konkrétně spočívá její práce, jak si užívá jaro  
a jak se odreagovává ve volném čase jsme se jí zeptali v následujících otázkách.  

Ahoj Evi, můžeš nám na úvod představit, 
v čem spočívá tvoje práce produktové manažerky?
Jedná se o produktový marketing, v mém případě převážně 
v online prostředí. S kolegy v oddělení se snažíme vymýšlet 
zajímavé kampaně pro naše zákazníky a doporučit jim ty 
nejlepší produkty. Výhodné nabídky pak zákazníkům přinášíme 
prostřednictvím letáků, newsletterů, nabídkou v kamenných 
prodejnách či dalšími promo akcemi v rádiu, v televizi i online. 
Prezentujeme také aktivity samotných výrobců jako jsou např. 
akce cashback nebo produkty s dárky a snažíme se, aby měl 
zákazník veškeré dostupné informace a mohl si vybrat ten 
nejlepší produkt.

Takže při sestavování nabídek skládáte 
sortiment tak, že si vybere opravdu každý?
Určitě ano. Portfolio je sestaveno pro všechny skupiny zákazníků. 
Naše klíčové produkty jsou pečlivě vybírány dle různých 
parametrů a v každé cenové kategorii máme to nejlepší, co trh 
nabízí.

Přiblížíš nám alespoň v kostce, 
jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
Mezi mé běžné denní aktivity patří sledování online objednávek, 
plánování a připravování aktivit na podporu prodejů. Dále 
příprava newsletterů, zadávání akcí na webové stránky a 
následné vyhodnocení úspěšnosti. A pak různě, co je zrovna 
potřeba.



Když jsme u toho jara, nesmíme zapomenout 
na Velikonoce. Dodržuješ nějaký 
tradiční velikonoční zvyk?
Jako holka jsem Velikonoce nenáviděla, teď už je mám ráda. 
Slavíme je velmi tradičně, folklórně, scházíme se ve větším 
přátelském kruhu, v krojích a s hudebními nástroji. Zpívá se a 
tančí… je to moc hezké. Už se těším na ty letošní.

Po zimě je také potřeba dobít baterky. 
Máš nějaký svůj recept, jak načerpat 
novou energii?
Já mám zimu ráda, takže netrpím jarní únavou, ale určitě je fajn 
sluníčko, čerstvý vzduch a wellness.

Určitě máš spoustu koníčků, 
u kterých trávíš volný čas? Prozradíš nám nějaký?
Dříve to byl folklorní kroužek, aktuálně spíše manžel a společné 
procházky se psem. Při nich dokonale „vypnu“ a kochám se 
krásami našeho kraje. Taky mě baví šití, takže když mám volný 
večer, sedím u svého šicího stroje.

Venku se otepluje a zejména my ženy začínáme 
řešit postavu do plavek. Zkoušelas někdy 
držet dietu? A jaký byl výsledek? 
Já na to moc nejsem, neumím se omezovat v jídle. Celoročně se 
snažím jíst relativně zdravě. A i když nemám dokonalou postavu, 
netrápím se tím :)

A na závěr se podíváme trošku do budoucnosti. 
Blíží se nám léto – už víš, kam pojedeš 
na dovolenou?
Ano vím, chystáme se na Slovensko do Nízkých Tater a pak ještě 
do Českého Švýcarska. Nepotřebuji na dovolenou k moři, když  
u nás je tolik krásných míst, které určitě stojí za to je vidět.
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POZDRAV

Jméno Eva DohnalováVěk 35 let
Znamení panna
Co tě vystihuje komunikativnost a držím se 

hesla „s úsměvem jde 
všechno líp“Motto všechno zlé je k něčemu dobré  
(už se mi to v životě  
několikrát potvrdilo)Oblíbený módní styl ležérní – rifle a triko, ale moc ráda  
se obleču i do hezkých šatůOblíbený způsob relaxace:  wellness

Co tě na tvé práci nejvíce baví?
Líbí se mi, že to není stereotyp. Každá aktivita či kampaň je taková 
nová výzva. Snažíme se zákazníkům naslouchat, připravovat 
akce, které je zajímají.

Svěříš nám tajemství ze zákulisí, který spotřebič 
je v poslední době u zákazníků nejoblíbenější? 
Aktuálním trendem je sušička prádla. Já osobně, na základě 
vlastních zkušeností, bych ji doporučila do každé domácnosti. 
Je to úžasný pomocník, který má mnoho předností. 

Bez kterého spotřebiče 
se v dnešní době sama neobejdeš?
Pokud se budu držet svého sortimentu, tak je těžko se 
rozhodnout. Lednice, pračka, trouba nebo sporák jsou v dnešní 
době standart. Myčka a sušička jsou velcí pomocníci, kteří mi 
ulehčili život a navíc tím, že jsou všechny produkty ve velmi 
úsporných energetických třídách, nijak nenavýšily výdaje  
za elektřinu. A svůj volný čas můžu věnovat jiným aktivitám než 
stání u dřezu nebo žehlení prádla. 

Minulý rok jsem si pořídila novou lednici s NoFrost technologií 
a jsem z ní nadšená. Nesnášela jsem odmrazování mrazničky  
a s touto lednicí už to dělat nemusím. 

Máme tady jaro a mnozí z nás začínají
pracovat na zahrádkách nebo vyrážejí do přírody. 
Jak si toto krásné období roku užíváš ty?
Mám jaro moc ráda, jak začnou obrůstat stromy a rozkvetou 
první sněženky...  Zahradnice moc nejsem, ale procházky 
přírodou jsou fajn.
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Ptáte se našich elektrospecialistů

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Stejně jako v předchozích číslech i tentokrát k nám do redakce dorazila spousta dotazů, 
ve kterých žádáte naše elektrospecialisty o nejrůznější rady. A protože je naše jarní číslo 
věnované zdravému stravování a s ním jednoznačně souvisí správné uchovávání potravin, 
řadíme hned na první místo otázku, týkající se chladniček. Další otázky souvisí s výběrem 
praktických pomocníků, které mají v našich domácnostech stálé místo a život bez nich si 
už mnohdy ani nedokážeme představit. Doufáme tedy, že vám odpovědi našich odborníků 
pomohou a že díky nim naleznete optimální řešení.

Přemýšlím o koupi nové lednice. 
Na co se mám při výběru zaměřit?
Vzhledem k obrovskému množství modelů není výběr správné 
lednice jednoduchý a je vhodné zohlednit několik parametrů.  
V první řadě se zamyslete nad typem a rozměrem lednice, 
počtem lidí, kteří ji budou využívat, a stanovte si cenovou 
hranici. 

Lednice je spotřebič, který běží 
neustále, proto s rozmyslem 
zvolte nejen energetickou třídu, 
ale také velikost. Držte se pravidla, 
že každá osoba v domácnosti by 
měla mít přibližně 50 litrů místa 
v lednici, v případě kombinované 
chladničky dalších 20 litrů  
v mrazáku. 

Doporučujeme vsadit na modely 
zabraňující vytváření námrazy. 
Dnes jsou tyto beznámrazové 
neboli No Frost lednice velmi 
oblíbené. Ušetří nejen čas se 

zbytečným odmrazováním, ale také 
peníze, protože jsou energeticky 
úspornější. Např.  námraza o tloušťce 0,5 
cm dokáže u mrazničky zvýšit spotřebu 

až na dvojnásobek. Mezi výhody patří 
také tzv. Fresh zóna pro ovoce a zeleninu 
nebo nulová zóna, která udrží maso  
a ryby déle čerstvé.

Do naší kuchyně potřebujeme novou myčku. 
Poradíte, prosím, jaký typ zvolit a jaké funkce 
by měla mít? Stále nevíme, zda klasickou nebo 
vestavnou.
Typ myčky je nutné zvolit jako první. Pokud chcete, aby Vaše 
kuchyně měla kompaktní a jednotný design, zvolte vestavnou. 
Vestavby jsou moderní a kuchyně s nimi působí elegantně. 

Kvalita spotřebičů u volně stojících a vestavných je srovnatelná. 
U vestavných modelů musíte dobře sledovat montážní rozměry, 
aby odpovídaly prostoru, do kterého budou instalovány.  
Před výběrem proto doporučujeme konzultaci s výrobcem, 
u kterého si necháte kuchyňskou linku vyrábět. Dobré je také 
dodání nákresu rozmístění spotřebičů a přesné rozměry pro 
montáž. 

Důležitá je správná šířka myčky. Vyrábějí se ve dvou variantách 
– o šířce 45 cm a 60 cm. Dále zvažte kapacitu myčky. Tento 
údaj zjistí, kolik sad nádobí se do spotřebiče vejde, např.  
pro čtyřčlennou rodinu je vhodná kapacita pro 12 až 14 sad nádobí. 
Velmi praktická je příborová zásuvka, která je umístěna v horní 
části myčky. Ušetří místo pro další nádobí a má větší kapacitu než 
klasický koš umístěný dole. Dále se u myčky zaměřte na ovládací 
panel. U volně stojících je panel s displejem a tlačítky umístěn 
v horní části. Panel je viditelný a může být např. v nerezovém 
provedení. U vestavných myček je panel buď řešen podobně, 
nebo je plně integrovaný, tedy umístěný na horní hraně tak,  
že při zavření nejsou ovládací prvky ani displej vidět. U některých 
myček je praktickým pomocníkem světelná signalizace, která 
je promítána na zem a informuje, zda je myčka zapnutá nebo 
vypnutá. Na trhu je spousta modelů a značek, rozhodně je tedy 
z čeho vybírat! 



které můžete složit rovnou do skříně. Výběr napříč značkami 
je velký. Nejúspornější jsou kondenzační sušičky s tepelným 
čerpadlem a oblibě se těší také kombinace pračky se sušičkou. 
Sušičky se liší svou kapacitou, nejběžnější jsou s náplní 7 a 8 
kg. Zařazením do energetické třídy A, nebo vyšší navíc zaručují 
maximální úsporu energie. Novou sušičku můžete postavit 
vedle pračky, nebo může být umístěna nad pračku pomocí tzv. 
mezikusu. Jedná se o komínové sestavení, které uvítáte, pokud 
máte malou koupelnu.

Dnešní sušičky už na rozdíl od prvních modelů disponují řadou 
speciálních programů, které chrání jakýkoliv typ oblečení 
před poškozením. Vybrat si můžete od vlny, přes syntetiku, 
jemné prádlo až po sport. Označení speciálních programů se 
zpravidla liší dle výrobce, ochranu vašich textilií však zaručuje 
každý. S použitím správného programu navíc končí trápení  
nad pomačkaným prádlem. Šaty jsou krásně načechrané a není 
potřeba věnovat další čas jejich žehlení.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI

Máme malou koupelnu a potřebujeme novou 
pračku. S manželem jsme se shodli na pračce 
s předním plněním a v užší variantě. 
Máme dvě děti, bude nám tato pračka stačit? 
A jak je to s výbavou?
Pokud se potýkáte s nedostatkem místa, určitě zvolte předem 
plněnou pračku s menší hloubkou. Tyto pračky jsou k dispozici  
v tzv. slim nebo extra slim variantě a jsou vhodné právě do malých 
prostor, kde není možnost umístit pračku s klasickou hloubkou. 
Zatímco klasický rozměr činí 54 až 55 cm, pračky v provedení 
slim mají nejčastěji hloubku 45 cm a extra slim dokonce jen 40 
cm. Užší pračky nabízejí varianty jak pro vícečlenné rodiny, kde 
je potřeba větší kapacita prádla kolem 6-7 kg, tak i pro single 
domácnosti, u kterých nejsou nároky na objem tak vysoké. Také 
u praček extra slim existují modely s kapacitou praní až 7 kg, 
takže plnohodnotně uspokojí potřeby i čtyřčlenné rodiny.

Hloubka, rozměr, ani kapacita přitom nemá vliv na funkčnost 
pračky. Oba typy, úzké i klasické, disponují kvalitními motory 
a dnes už nechybí ani chytré technologie, které dokáží podle 
vložené náplně přizpůsobit množství vody. Vše je o preferenci 
značky a ceně. Kvalitní slim pračku pořídíte již za 8 000 Kč. 

Prosím o pomoc s výběrem sušičky. 
Chtěla bych si ji pořídit, protože bydlím v bytě 
a sušení prádla je věčný problém. Vůbec se ale 
v nabídce neorientuji. 
Poradíte mi, co by taková sušička
prádla měla umět?
Volbu pořídit si sušičku vám rozhodně schvalujeme. Jsou velkým 
hitem a kdo ji vlastní, nedokáže si život bez ní už představit. Díky 
sušičce se zbavíte překážejícího sušáku a omezíte žehlení prádla, 

Na vaše otázky odpovídala elektrospecialistka 
Eva Dohnalová.

Dotazy na elektrospecialisty pište 
na e-mail inspirace@euronics.cz
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Závěrem
Spousta dárků, soutěží a výher:
takový byl rok 2016
I když je loňský rok dávno za námi, krátké ohlédnutí si rozhodně 
zaslouží. Pojďme se nyní, tady a teď, společně podívat  
a zavzpomínat, co všechno jsme během něj prožili.

Na úvod si dovolíme pár čísel. Rok 2016 byl rokem plným 
společných nákupů, soutěží, přání i emocí. Během 12 měsíců 
jste se zapojili do 12 speciálních soutěží o 12 hodnotných cen. 
Celkem bylo rozdáno 215 výher, tisíce bonusových dárků i 3 
dobročinné příspěvky. 

A jak to všechno začalo? V lednu jsme si zahráli o praktické flash 
disky. V únoru jsme byli zamilovaní a 5 párům jsme zpestřili 
svátek sv. Valentýna romantickou wellness relaxací pro 2 osoby 
v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Měsícem splněných 
přání se pak stal březen, během kterého jsme soutěžili o 3 
nejoriginálnější přání a jejich autorům „Splnili, co jsme na očích 
viděli“. Radost jsme tak udělali mamince a jejim dvěma dcerkám, 
které rády vaří a doma jim ke štěstí chyběl kuchyňský robot.

Druhým šťastným byl Dětský domov Zlín, ve kterém si moc 
přáli 2 DVD přehrávače, protože jejich staré už dosloužily a děti 
tak nemohly sledovat pohádky. Naše hvězdičky se do domova 
vydaly rovnou osobně, a kromě DVD přehrávačů předaly jako 
dárek také odšťavňovač, mixér, koš plný ovoce a voňavé plyšáky. 
Děti byly nadšené a nás jejich upřímná radost zahřála u srdce.

Třetí přání bylo od tatínka předčasně narozeného děťátka, který 
se rozhodl pomoci všem maminkám předčasně narozených dětí 
a zpříjemnit jim jejich pobyt ve zlínské porodnici. Možná jste 
již slyšeli o projektu Malemimi.cz, který umožňuje rodičům být  
u svého miminka v prvních chvílích života v inkubátoru. V rámci 
tohoto projektu už došlo k otevření prvních pokojů a nás těší, 
že jsme jej mohli podpořit a do vybavení pokoje pro maminky 
přispět novou chladničkou, mikrovlnkou, televizí, kávovarem  
a fénem na vlasy. 

V létě jsme si při sledování olympijských her vychutnávali 
soutěž o voňavou kávičku Tassimo a v srpnu jsme již začali 
vyzvídat, co by vám udělalo největší radost pod stromečkem.  
V září jsme si ještě zahráli o 4 špičková herní příslušenství Logitech  
a v listopadu už vypukla kampaň Dáváme vám 2x víc, kterou jste 
mohli vidět také v televizi nebo slyšet v rádiu. Zrodilo se při ní 54 
šťastlivců, kteří si užili svůj druhý nákup zdarma. 

V prosinci jste pak ještě mohli zkusit štěstí a zapojit se do klání 
o sušičku AEG nebo vyhrát smoothie mixér Electrolux, avšak 
hlavním obdobím dobrých skutků byly samozřejmě Vánoce. Ani 
v tomto čase naše společnost nelenila a téměř 340 000 korun 
rozdělila pod vánoční stromeček třem zlínským organizacím – 

Educo, Handicap a Alzheimercentrum. Šeky zástupcům všech tří 
společností předal Daniel Večeřa, generální ředitel společnosti 
HP Tronic, která je mj. provozovatelem sítě Euronics, e-shopů 
Kasa.cz a Hej.sk, Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích a vlastní 
také značku ETA.

„Educo a Handicap podporujeme již delší dobu, letos jsme 
podporu znevýhodněných dětí a zdravotně postižených rozšířili 
prostřednictvím Alzheimercentra o taktéž užitečnou, ve společnosti 
zatím spíše opomíjenou, oblast seniorů. Částku 300 tisíc korun 
jsme věnovali z prostředků, dříve využívaných na nákup vánočních 
dárků pro obchodní partnery. Dalších více než 38 tisíc korun mezi 
sebou vybrali sami zaměstnanci formou firemní tomboly,“ uvedl 
Daniel Večeřa.

Jak vidíte, rok 2016 byl skutečně pestrý a plný dárků. Věříme,  
že i letos vaše očekávání nezklameme a že opět přivítáme 
spousty nadšených a spokojených výherců. Buďte mezi nimi i vy, 
sledujte veškeré akce na webových stránkách www.euronics.cz 
nebo se staňte naším fanouškem na facebook.com/EuronicsCR. 
Budete tak mít aktuální novinky vždy zaručeně čerstvé a z první 
ruky. Děkujeme, že jste s námi!



Rumler Times

Prémiová doprava
HDS Komfort
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www.euronics.cz

Miláčku, co se nám narodila Lenička,
přestávám tu domácnost zvládat. 

Potřebujeme sušičku, ušetřila
by nám spoustu času

No jasně! Taky mě to mohlo
napadnout! Jsem moc rád, 
že jsi se ozvala! Zařídím to.

Výborně, sušičku mám vybranou.

Teď jak to zařídím s dopravou?

Mrknu co nabízí. Hmmm, osobní odběr zdarma! Ale asi se mi nevejde ani do auta. Chtělo by to doručení domů!

Výborně, je tu hodnocení způsobů doprav od lidí, co je vyzkoušeli. 

HDS Komfort má výborné hodnocení a pomohou i s výnosem 

do patra. Do mého auta by se asi ani nevešla a takto 

ji aspoň nebudu domů tahat sám. Jdu do toho! Haló, vezeme Vám sušičku.
Do půl hodiny jsme u Vás.    

Jé vy jste na to dva? 
Tak prosím přímo do koupelny.

Haló! 
Máme pro Vás připravenou sušičku. Kdy by Vám vyhovovalo doručení?    

Skvělé! 

Dnes odpoledne budu doma. 

Šlo by to kolem 15. hodiny? 

Ano, samozřejmě.

Tak kam to můžeme odnést?

DRUHÝ DEN

ODPOLEDNE

Děkuju, miláčku! Lenička už spí
a já nemusím věšet prádlo. 

Takže teď máme čas jen pro sebe...



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

Vybírejte, porovnávejte
a rezervujte z pohodlí 

domova na 
www.euronics.cz

Už za 60 minut 
můžete mít zboží 

ZDARMA připravené 
k vyzvednutí*

* pokud bude na prodejně skladem.

Vybírejte k vyzvednutí
na jedné z našich

120 prodejen

Zboží si nejprve 
prohlédněte,

až potom plaťte
Zákazníkům registrovaným

na e-shopu schováváme
elektronické účtenky

Do 14 dnů můžete
zboží pořízené 

v e-shopu vrátit

Případnou reklamaci
můžete řešit na jakékoliv

naší prodejně
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