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Systém šetrného sušení 
SensitiveDrying
Hebké prádlo díky unikátní struktuře bubnu.

–  SelfCleaning Condenser™: již žádné manuální čištění kondenzátoru,  
navíc ve třídě spotřeby A++ po celou dobu životnosti spotřebiče.

–  Třída spotřeby energie A++: velmi účinné sušení.

–  Pečeť kvality ECARF: kvalitní péče o prádlo s ohledem na citlivou  
pokožku a specifické potřeby alergiků.

–  Systém šetrného sušení SensitiveDrying: velký nerezový buben se speciální 
strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo

–  AntiVibration Design: zaručuje stabilitu a tišší chod při praní a odstřeďování 

–  Hlučnost 65 dB: obzvláště tiché sušení          

Sušička prádla  
WTW85460BY 
19 990 Kč

Energie

German
Engineering



Milé čtenářky a čtenáři,

také je pro vás prosinec měsícem jemného mrazení? A nejen mrazení na těle s příchodem chladnějších teplot, s prvními 
sněhovými vločkami, ale takové to mrazení v zádech, malý motýlci v břiše, netrpělivost a napjatost, mravenčení po celém 
těle? U většiny lidí se tyto příznaky objevují hlavně v prosinci. Může za to vánoční čas, přípravy na Vánoce a adventní doba.  
Na každého přichází ono mravenčení a chvění v jiných okamžicích prosince, nikoho snad však nevynechá.

Někoho zasáhne už mnohem dříve, již s prvními nákupy vánočních dárků ještě v období podzimu, jiného až na poslední 
chvíli 23. prosince večer, kdy začíná řešit pořízení dárků a nemá ještě ani jeden. Ženy hospodyňky jsou napjaté po celý prosinec, 
aby vše stihly uklidit, napéct, nazdobit dům, udělat s dětmi adventní věnec, napéct perníčky, nakoupit zásoby, vyřešit dárky 
pro členy celé rodiny, připravit štědrovečerní tabuli, a to vše, aby byl výsledek ještě lepší než loňský rok, i když mají každý rok 
stále stejné osvědčené postupy a recepty.

Aby byl pro vás měsíc prosinec co nejvíce mrazuvzdorný, přinášíme vám pohodové čtení a inspirace spojené s vánočním 
obdobím. V tomto posledním čtvrtém čísle časopisu Inspirace letošního roku bychom vás rádi inspirovali trendy, které se  
s Vánocemi pojí. Přečtete si trendy v barevných kombinacích Vánoc, jak nazdobit vánoční tabuli, ozdoby venkovní i vnitřní. 
Nahlédnete do vánoční kuchyně, kde všechno voní perníkem, badyánem, vanilkou, ořechy, rumem. Aby přípravy nebyly jen 
nutností a těžkou prací, představíme elektrické pomocníky, s kterými budou přípravné práce zábavou. V tomto čísle vyrazíte  
s inspirací také ven užít si zimní krajinu s rodinou a dětmi, vánoční trhy vonící horkým punčem a kořením. Nezapomeňte si vzít 
správnou výbavu na toto venkovní povyražení. Jakou? Dočtete se o ní na stranách 34 – 41. 

Vánoce jsou také pohádkové! A nejen pro děti. Nechť jsou i pro vás. Zasněte se s tímto číslem v ruce s teplým čajem, 
svařákem v teple domova na stránkách 42 – 49, kde přinášíme tipy na opravdu pohádkové zážitky z Vánoc. Celé číslo je 
proloženo přehledem výrobků, jak již jste zvyklí, tentokráte více zaměřeno na tipy a inspirace vánočních dárků pro vaše blízké.

My všichni z redakce časopisu Inspirace Euronics vám přejeme šťastné, pohodové a rozverné svátky. Děkujeme za vaši 
přízeň po celý rok, který byl rokem změn a novot v Inspiraci a těšíme se na shledání s vámi v roce 2016 v jarním čísle.
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Pište nám, nadělíme vám!

Pan Jan z Brandýsa nad Labem nám poslal milý 
pozdrav ve svém dopise

Dobrý den,
zdravím Vás a přeji ve Vaši záslužné práci pro nás, dychtivé 
čtenáře, mnoho zdaru a již se těším na další, vánoční číslo.

Paní Milena napsala děkovnou reakci na články 
o novinkách z minulého čísla

Dobrý den do redakce časopisu Inspirace,
chtěla bych vám poděkovat za vybrané výrobky a články 
k novinkám z podzimního čísla Inspirace. Úplně mi sedly 
zrovna v době, kdy jsem o nich potřebovala informace. 
Konkrétně článek o selfie tyči, pak novinky v sušičkách  
na prádlo a nakonec jsem si se zájmem přečetla i článek o nové 
vlasové kulmě Philips, která dělá lokny za pár minut. Jelikož  
mám vnoučata ve věku náctiletých, tak často slyším „udělali  

jsme si selfíčko“ a „máme přece tyč“, tak jsem po pravdě 
nevěděla co je to selfíčko, ani k čemu by měla sloužit ta tyč. 
Teď už to vím bezpečně a názorný obrázek telefonu na tyči 
mi to celé pomohl pochopit. Co se týče sušiček na prádlo, 
vybírám právě novou, jelikož ta moje první mi dosloužila, 
měla jsem ji hodně let a tak jsem si se zájmem přečetla  
o nových programech a možnostech, které současné modely 
nabízí. A novou kulmou na lokny Philips jste ve mně vzbudili 
přirozenou ženskou zvědavost, jak vypadá výsledek natočení. 
Zvažuju jí jako vánoční dárek pro mou dceru.

Paní Mileno, můžeme vás ubezpečit, že výsledek natočení 
kulmou Philips vypadá opravdu skvěle a dělá opravdu pevné, 
pravidelné lokny. Samy v redakci jsme ji hned vyzkoušely a skvěle 
se s ní pracuje. Nepálí vlasy a jde to opravdu rychle. To potvrzují 
všechny ženy s delšími vlasy z redakce časopisu Inspirace.

Vybrali jsme dva vzkazy od našich čtenářů a posíláme šikovné 
designové pomocníky při vánočním pečení. Praktickou 
stěrku na těsto spolu se sadou 12 ks silikonových formiček 
na tolik oblíbené cup cake dortíky nebo muffinky a dřevěný 
bambusový stojánek na tablet, který oceníte v kuchyni při 
hledání vánočních receptů. 

VZKAZY ČTENÁŘŮ
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A tentokrát dárky za vaše dopisy budou opravdu vánoční. Ocení je zvláště kuchaři  
a kuchařky při vánočním pečení. Vám ostatním děkujeme za vaše vzkazy a dopisy, které nám 
do redakce přicházejí. Nezapomínejte, že nám můžete neustále psát a posílat vaše reakce 
a vzkazy na naši adresu redakce časopisu Inspirace, Euronics ČR, a.s., Prštné Kútiky 637,  
76001 Zlín, nebo na e-mail inspirace@euronics.cz. Budeme se na ně těšit a zveřejníme  
je v dalším prvním jarním čísle roku 2016.



TÉMA
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Zlatá vám bude slušet

Vyrážíte v zimě na lyže, procházku nebo večírek? Pak si 
nezapomeňte vzít s sebou i foťák, který podtrhne vaši 
eleganci. Zlatý odstín mu totiž opravdu sluší, a když 
jej vytáhnete z kabelky, nezůstanete bez povšimnutí. 
Doporučujeme digitální fotoaparát Nikon Coolpix S7000, 
se kterým se dají pořídit i kvalitní snímky. Takže dámám 
nebude jen pro parádu, ale každý ocení i jeho kvalitu. Má 
16 Mpx, CMOS snímač a 20x optický zoom a spoustu dalších 
vychytávek. S využitím funkce Dynamic Fine Zoom1 jej 
můžete dále rozšířit až na 40násobný a zachytit i vzdálené 
akce. U Euronics k němu navíc dostanete 8 GB paměťovou 
kartu a ochranné pouzdro.

Na hračku není pozdě v každém věku

V současné době jsou velmi oblíbenou moderní „hračkou“ 
drony neboli bezpilotní letouny. S nimi se můžete na svět 
podívat z perspektivy pilotů letadel a přitom stát nohama 
pevně na zemi. Zejména mužské polovičky jistě ocení, že 
drony mohou pilotovat na dálku třeba ze svého chytrého 
telefonu či tabletu. Tato moderní letadýlka na ovládání 
však slouží i k mnohem významnějším účelům. Stále častěji 
je využívají k práci například fotografové, lze pomocí 
nich vylepšovat mapy. Samozřejmě, že na hraní jsou také 
perfektní. Můžete se pomocí dronů podívat do oblak nebo 
pořídit video ze zimní dovolené na svahu. Skvělý dron  
do exteriéru i interiéru se 4 vrtulemi, který můžete ovládat 
přes Wi-Fi  (s dosahem až 2 km), je Dron PARROT Bebop. 
Máme jej v modré barvě, ideální pro chlapy.

Udělejte si léčivý a chutný Aperitiv

Mohlo by se hodit i něco praktického do kuchyně. A to nejen 
pro maminky, ale i babičky, které rády připravují lahodné 
dobroty. Na Silvestra možná oceníte, že jste pod stromeček 
dostali Ponorný mixér Braun Multiquick 7 MQ745 Aperitive. 
Má bohaté příslušenství pro různá využití, třeba na přípravu 
jemných pomazánek a krémů, nebo na šlehání vaječného 

likéru. Velice dobře zastane také funkci drtiče 
ledu do vašeho aperitivu. A pokud byste chtěli 
vyzkoušet nějaký nový likér, zde je bezvadný 
recept na léčivý zázvorový likér, který se dělá 
ze slivovice. A že jí teď po podzimním pálení 
máte doma určitě spoustu.

ZÁZVOROVÝ LIKÉR – VÝBORNÝ A LÉČIVÝ

1 l slivovice
300 g čerstvého zázvoru
300 g cukru krupice
300 ml vody
2 pomeranče
2 citrony
3 hvězdičky badyánu
3 kousky skořice
1 lžíce celého hřebíčku

Do hrnce nasypeme cukr. Zapneme plotnu, zahříváme 
a čekáme, až začne karamelizovat. Karamel dělá-
me pěkně dozlatova, přitom mícháme a hlídáme před 
připálením. Teplotu nedáme úplně naplno, aby se 
cukr nepřepálil a nezhořknul. Když je krásně zla-
tavý, opatrně na něj vlijeme vodu. Je třeba dávat 
pozor, abychom se nepopálili, cukr je opravdu veli-
ce, velice horký. 
A teď se nelekněte. Ochlazením studenou vodou ka-
ramel ztuhne. My se ale nebojíme a na střední tep-
lotu zahříváme a postupně karamel rozbíjíme. Kous-
ky karamelu se postupně rozpouští ve vodě a vzniká 
krásný a voňavý sirup.

Digitální fotoaparát 
Nikon Coolpix S7000

Cena 4 490 Kč

Ponorný mixér Braun 
Multiquick 7 MQ745 Aperitive

Cena 2 299 Kč

Dron PARROT Bebop

Cena 13 599 Kč

TÉMA
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Úklid a vánoční výzdoba podle trendů

Každý rok jiné vánoční trendy, jiné moderní barvy a způsoby výzdoby. Jeden rok je to 
fialová, trendy už byla také černá. Kdo chce jít s dobou, najde v obchodech každý rok 
nekonečný výběr vánočního zboží. Od ozdob na stromeček všech možných i nemožných 
tvarů po sváteční textilie, nádobí, obrázky a dekorační figurky. 
Letos si můžete vybrat hned z několika zajímavých trendů. Záleží jen na vás, který vám 
bude nejbližší a bude se hodit do vašeho interiéru.
8			|			Inspirace	4	/	2015
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Přírodní zdobení

Výborně se hodí do interiérů, které jsou zařízené v tradičním 
stylu. Máte doma hodně dřeva, preferujete přírodní odstíny, 
jako je hnědá či béžová. Pak si v tomto stylu ozdobte bydlení 
i na Vánoce. 

Kdo je zručný a má rád dekorace vyrobené doma, může se 
vyřádit. Použijte různé režné provázky, pytlovinu, přírodniny 
jako jsou šišky, šípky, kousky dřeva, větvičky z listnatých 
i jehličnatých stromů, oříšky, jablka. Barva, kterou  
k přírodninám doladíte, budou všechny odstíny hnědé 
a béžové, případně kontrastní červená a zelená – barvy 
tradičních Vánoc.

Náš tip: Tmavší dřevo a dřevěné ozdoby budou 
vypadat nádherně s červenými a tmavě 
zelenými barvami. Kombinace dřeva a bílé 
barvy bude připomínat skandinávskou 
čistotu a jednoduchost.

TÉMA
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Ledová krása

Noblesní modrá ve společnosti se stříbrnou je v mnoha 
domácnostech oblíbená kombinace jak pro výzdobu stromečku, 
tak i štědrovečerní tabule. Vzhledem k tomu, že modrá je tu 
velice výrazná, je dobré se již od dalších barev držet dál a nechat 
ji vyniknout samotnou. Nezapomeňte také na to, že ozdoby 
na stromeček se dají využít nejen na něj, ale i jako dekorace 
svátečního stolu. Vytvoříte s nimi lehce netradiční výzdobu, 
kterou můžete měnit dle libosti. Ať zvolíte ozdoby matné nebo 
lesklé, tmavé nebo světlejší odstíny modré, budete jednoduše 
in. Tato barva se hodí do tradičního i moderního interiéru. 
Hodně záleží na tom, s jakými dalšími barvami ji zkombinujete.  
Pro někoho se tyto dvě barvy společně mohou zdát příliš 

studené. Proto vás určitě potěší, že teplejšího pocitu z celé výzdoby 
dosáhnete kombinací modré se zlatavými a kovovými odstíny. 

Stříbrná, bílá se všemi možnými ledovými a stříbřitými odlesky. 
V kurzu jsou především ozdoby z matného i čirého skla, které 
vypadají, jakoby zmrzly. Kombinovat v tomto případě můžete 
stříbrnou a bílou podle libosti. Vytvoříte tak třpytivě chladivé 
Vánoce.

Náš tip: Za pomoci koupeného laku s ledovým efektem 
připravíte krásné dekorace i doma. Zkuste nabarvit třeba různě 
veliké polystyrenové koule, které položíte na skleněný podnos. 
Vyrobíte si tak za pár minut levnou dekoraci, která bude vypadat 
velice noblesně.

TÉMA
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Zlatá a champagne? Tradiční favorit

Měkké odstíny zlaté, platinově zlaté a champagne patří  
k Vánocům už několik let. Jejich popularita neklesá především 
proto, že tyto barvy jsou opravdu elegantní. 
Jejich výsledné působení záleží na tom, jaké barvy k nim 
zvolíte. Eleganci ještě více podtrhnete, když namícháte jen 
více ozdob různých odstínů zlaté a champagne. Můžete ale 
přidat i bronzové a hnědé ozdoby. Výsledek bude celek, 
působící luxusně.

Nádherná je i kombinace s tradičními vánočními barvami 
– smaragdově zelenou, sytě červenou až vínovou. Získáte 
tradiční výzdobu s nádechem elegance a nazdobenosti.
Letos jsou mimo tradiční zlaté v oblibě také další metalické 

odstíny – měděná, bronzová, cínová  
a všechny jejich akcenty.

Mezi trendy ve vánoční výzdobě se drží 
jednoduchá barevná kombinace bílé a béžové 
a champagne. Máte-li rádi čisté linie a nechcete 
se pouštět do kombinací výrazných barev, 
tento trend bude pro vás tím pravým. Pohrajte si s detaily, 
na prostírání mohou být jednoduché ornamenty či k bílému 
ubrusu a nádobí zvolte ubrousky nebo svícny v jiném odstínu. 
Pokud na stůl položíte klasický zelený adventní věnec, místo 
tak nejen provoníte, ale i osvěžíte dotekem přírody.

TÉMA
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Svěží červená s bílou rozjasní váš domov

Kombinace červené a bílé je hravá a svěží. Můžete ji úspěšně 
použít s různými vzory. Puntíky, proužky, geometrické tvary. 
Bílé vločky na červené látce, vločky z papíru na stromečku, 
spolu s červenými baňkami. 

Tyto barvy se perfektně hodí do bílého interiéru, který 
úplně rozzáří. Využijte jednoduchých dekorací jako je větev  
ze stromu, kterou nastříkáte bílou barvou a ozdobíte 
červenými mašličkami. 

Opravdu zábavná kombinace, ve které působí hezky figurky 
vánočních skřítků a sobů.

Náš tip: Pro oživení této jednoduché barevné 
kombinace přidejte i hezkou jasnou zelenou. 
Především v geometrických vzorech se bude 
skvěle vyjímat.

K nim se krásně hodí zeleň ozdobeného 
stromečku a adventního věnce. Mezi 
rostliny spojené s Vánoci rozhodně 
patří efektní cesmína, kterou můžete 
použít k dekoraci prostřené červeno bílé 
štědrovečerní tabule a zapojit ji i do ozdoby 
vánočních dárků.

TÉMA
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Výzdoba všude, kam se podíváš

S vánoční výzdobou byste měli začít už před domem.  
V našem e-shopu www.euronics.cz i v kamenných prodejnách 
najdete velké množství dekorací určených pro venkovní 
použití. Od jednotlivých světýlek, přes světelné trubice až po 
krásné umělé stromečky poseté mnoha svítícími tečkami. 

Na strom před domem pověste odolné plastové 
baňky, přírodní dekorace (některé můžou být 
zároveň potravou pro ptáky), svítící koule a jiné 

ozdoby. Před vchodovými dveřmi ozdobte malý 
vánoční stromeček. Může být klidně živý,  

v květináči. Jen ho nezapomeňte zalévat. 

Dveře ozdobte vánočním věncem. Velký výběr 
najdete na webových rukodělných tržištích, 

obchodech s dekoracemi nebo na vánočních 
jarmarcích. Máte-li šikovné ruce, můžete si věnec vyrobit 
sami. Z materiálů, které máte rádi a které ladí s vaší výzdobou.

Protože venkovní výzdoba plynule přechází do nitra domu, 
měla by mít stejný styl, pro jaký jste se rozhodli uvnitř. 
Nebude působit hezky, když venku bude vánoční stromeček 
ozdobený oříšky a šiškami a vnitřní výzdoba bude ledově bílá 
a stříbrná. 

Ozdobte každou místnost svého bydlení

Připravte malé ozdobné vánoční stromečky pro děti  
do pokojů. Zábradlí na schodišti omotejte girlandou. Závěsy 
i záclony nalaďte do svátečního. Převlékněte zimní nebo 
vánoční ložní prádlo. Polštářky na pohovce můžou mít také 
svůj vánoční oblek. 

Vytáhněte vánoční hrníčky a talíře a v koupelně otevřete 
nový sprchový gel s vůní skořice nebo jablek. A když k tomu 
na sporáku ohřejete svařené víno a začnete péct linecké, 
bude vánoční atmosféra hotová.

Sváteční odívání

Protože se jedná o sváteční den, určitě většina z nás řeší i to, co 
si na sebe o Štědrém dni obleče a jak bude na fotkách z oslavy 
vypadat.  Obecně platí, že bychom měli býti oblečeni slušně, 
slavnostně ale přitom decentně a všichni by měli být na stejné 
úrovni formálnosti nebo naopak uvolněnosti tak, jak je v každé 
rodině zvykem. 

Ženy mohou zvolit sukni s halenkou, či šaty. Největšími letošními 
trendy v barvách jsou jednoznačně bílá, bordó a metalická 
stříbrná, výrazným materiálem se letos stal samet, jenž se  
pro tyto příležitosti hodí přímo perfektně. Pokud chcete být in  
i u vánočního stromečku, sáhněte po sukních či šatech v délce  
po kolena či těsně pod, takzvaná midi délka je aktuálně  
největším hitem. Halenky s efektní mašlí u krku ideálně  
z metalické látky pak již nepotřebují žádné výraznější šperky.

Co se týče mužů, nikdy nic nezkazíte s dobře padnoucí 
košilí ve světlých barvách a jednobarevnými oblekovými 
kalhotami nebo volnějšími chino kalhotami. Jestli si rádi 
hrajete alespoň s doplňky, můžete navléknout barevnější 
ponožky, u nich ale musí být na první pohled jasné, že je 
to záměr a ne omyl. Místo košile můžete obléknout svetr  
s oblíbenými norskými vzory, které v kombinaci s jednodušším 
oblečením krásně vyniknou. Trendy barvami této zimy je  
i u pánů bordó, dále pak hnědá a šedá.

Stejně jako při dekoraci domácnosti i v oblékání ve slavnostní 
dny platí, že méně je více. Nechcete přece konkurovat 
vánočnímu stromečku v počtu ozdob a třpytivých detailů. 

Předvánoční úklid bez stresu

Než se pustíte do výzdoby interiéru, je potřeba všechno 
pořádně připravit. Kdo udržuje svůj byt a dům průběžně  
v čistotě a pořádku, tak nemá ani před Vánocemi moc práce. 
Provede běžný úklid a připraví dům na sváteční návštěvy 
rodiny a přátel. 

Mnoho lidí, hlavně žen, má však pocit, že musí uklízet 
trochu více a důkladněji, aby na svátky všechno vonělo 
čistotou. Leští se nábytek, když počasí dovolí, tak probíhá 
velké mytí oken, ukládání obsahu šuplíků a skříní, leštění 
porcelánu po babičce. Patříte-li mezi takové aktivní pracanty, 
doporučujeme začít s dostatečným předstihem, abyste vše 
zvládnuli bez stresu. S blížícím se Štědrým dnem se totiž  
k uklízení přidá i výzdoba a pečení cukroví. Úkoly se začnou 
kupit a už je místo pohodových svátků stres a nervozita.

Výsledkem jsou utahané maminky, které ještě v noci před 
Štědrým dnem balí dárky, protože to mezi vyklízením spíže 
a malováním předsíně prostě nestihly. Tohle přece nejsou 
svátky klidu a pohody. 

Chcete-li se tedy pustit do velkého vánočního úklidu, pracujte 
systematicky a používejte všechny dostupné pomocníky.  
Ty lidské i technické. Sestavte plán úklidu, svolejte rodinu  
a rozdělte úkoly. Připravte si hadry, houbičky, čisticí 
prostředky, kyblík a mop. Práci vám usnadní kvalitní vysavač, 
ať klasický nebo robotický, který pracuje bez vás. 

Držte se zásady, že při úklidu se postupuje 
shora dolů. Nejdříve omeťte pavučiny  
a zbavte svítidla prachu. Tyto dva úkoly 
často podceňujeme, protože je prostě 
nevidíme. Nejsou na očích. 

Máte-li patrový dům, opět 
stejná zásada. Začněte v patře, 
kde většinou bývají ložnice dětí  
i rodičů. Pomůže vám představa,  
že nepořádek tlačíte před sebou 
ven, ze vstupních dveří domu. 
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Prach utírejte tak, aby nevířil všude 
kolem. To znamená navlhčeným 
hadrem nebo použijte vysavač  
se speciálním nástavcem. Práce bude 
rychlejší a důkladnější.

Co a kde pořádně uklidit?

Obývací pokoj
Tady se schází celá rodina, tady vytváříte pohodu a postavíte 
vánoční stromeček. Vysajte a vyprašte pohovku.  Ideální jsou 
převlékací potahy, které můžete vyprat v pračce. Ušetříte 
spoustu času a pohovka bude jako nová. Vyprašte koberce, 
odstraňte skvrny. Utřete prach a vyleštěte nábytek.

K vysávání vám skvěle pomůže všestranný pomocník  
ETA Canto, který disponuje velkým sacím výkonem  
a přitom má o 30% nižší spotřebu energie než podobné 
vysavače ve stejné kategorii. Hravě vám pomůže  
k vysávání nejen koberců, lehkým přepnutím zvládá přechod  
na tvrdé podlahy. Navíc má spoustu přídavných příslušenství  
pro vysávání čalouněných sedaček a textilních povrchů, 
úzkou štěrbinovou hubici pro úzké prostory a kouty, malý 
kartáčový nástavec pro šetrné vysávání prachu a pavučin 
na zdech, obrazech a dekoračních předmětech ve vaší 
domácnosti.  Koupí vysavače ETA Canto automaticky 
získáváte 5letou záruku na motor. Příkon vysavače je 1400 W, 

sací výkon až 530 W, objem prachového sáčku 3 l, 
kvalitní HEPA filtr zachytí i ty nejmenší mikročástice. 

Součástí vysavače jsou 2 ks mikrofiltru - ochranný vstupní 
motorový a výstupní. Jistě oceníte i jeho nízkou hlučnost 

při vysávání 74 db a měkčená pojezdová kolečka šetrná 
zvláště k hladkým podlahám, např. dřevěné, plovoucí, PVC, 
vinyl, linoleum, marmoleum.

Na závěr odstraňte všechny zbytečnosti, které kolem sebe 
uvidíte. V každé domácnosti se hromadí papíry, časopisy, 
psací potřeby, hračky, krémy na ruce a mnoho dalších věcí, 
které mohou v klidu odpočívat ve skříních. Přesně s těmito 
předměty zatočte při úklidu a dejte svému bydlení systém.

Ložnice a dětské pokoje
Děti nechejte uspořádat si své pokojíčky vlastními silami. 
Budou si zde potom mnohem důsledněji udržovat pořádek. 
Pomozte jim jen s těžšími úkoly, které menší děti nezvládnou. 
Srovnejte knihy, vyperte nejen povlečení, ale i peřiny  
a polštáře, vyprašte matrace. 

Ideální příležitost jak dětem vytřídit nepotřebné hračky,  
ze kterých od minulých Vánoc „vyrostly“. Letos je nahradí nové 
dárky, hračky a hry vhodné pro starší děti. 

Koupelna
Důkladně vyleštěte veškerou sanitární techniku. Naleštěte 
zrcadla a srovnejte všechny kosmetické nezbytnosti. Srovnejte 
ručníky.

Po celém domě omyjte a naleštěte listy pokojových květin. 
Ostříhejte suché zbytky listů i květů. Omyjte květináče, květiny 
zalijte. Všude utřete prach, především z různých dekorací, 
pokud je doma máte. 

Pro dokonalá okna
Ze zkušeností víme, pustí-li se hospodyňka do jakéhokoliv 
umývání, rovnou s tím se pustí i do umývání oken. Existuje 
mnoho zaručených a osvědčených rad na mytí oken bez šmouh.  
První rada se vztahuje k ideálnímu počasí pro mytí oken. Ideální 
počasí je, když nemrzne a hlavně když vám do oken nesvítí 
slunce. Pokud je příliš teplo, voda i přípravky rychle zasychají  
a okna jsou plná šmouh, v mrazu zase špína víc drží. Pokud 
počasí vyhovuje, pusťte se do vyklizení parapetů a okolí oken, 
včetně sundání záclon. Ty dejte ideálně hned vyprat.

Pokud jsou v okolí oken pavučiny, odstraňte je. Někdy 
může okolí oken nebo rámy plesnivět, takže je dobré plíseň 
nastříkat vhodným přípravkem. Mytí začněte tím, že vodou 
se saponátem omyjete žaluzie a jejich ovládání. Pokud je 
nemáte, začněte mytím rámů, naposledy umývejte skla oken. 
Pravidelně vyměňujte vodu v kbelíku a saponát. Osvědčily se 
také kvalitní stěrky na okna s vyměnitelnou gumou a savým 
hadrovým návlekem. Pro finální úpravu skel je můžete vyleštit 
leštícím přípravkem na okna. 
A co babské rady pro mytí oken bez šmouh a bez novodobé 
chemie? Dokonalého lesku dosáhnete i těmito postupy. 

Podlahový vysavač 
ETA Canto 1481

Cena 3 799 Kč
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Krásný lesk a zvládnutí i více špinavých skel, to dokáže ocet  
ve spojení s teplou vodou. Okna dokonale vyleštíte novinovým 
papírem. Skla můžete mýt i vlažnou vodou, do které přidáte 
sáček rozmíchaného vanilkového pudinku. Po uschnutí stačí 
skla vyleštit suchým hadříkem. Na silně zašpiněná okna je 
skvělá i slaná voda, dávkování je jedna polévková lžíce na litr 
vody. Na závěrečné dokonalé vyleštění skel vemte své staré 
silonové punčocháče.

Pokud se vám však nechce absolvovat takřka až „kulinářskou“ 
práci a strávit celé hodiny práce umýváním oken v zimním 
období, sáhněte po robotickém pomocníkovi, který udělá 
tuto těžkou a zdlouhavou práci za vás s perfektním výsledkem. 
Robotický čistič Ecovacs WINBOT nepostrádá bezpečnostní 
pojistky proti pádu při výpadku proudu, takže skvěle drží  
na okně, nemusíte se obávat pádu. Po čištěné ploše  
se pohybuje pomocí silikonových pásů. Díky své konstrukci  
ve tvaru čtverce zvládne vyčistit celou plochu včetně rohů. 
Čistění okna ve třech stupních: Mikrovláknovou čisticí textilií 
odstraní největší nečistoty.  Pomocí silikonové stěrky setře 
jemné kapky. Na závěr vyleští plochu druhou suchou jemnou 
textilií z mikrovláken. Ovládání je snadné jedním tlačítkem 
anebo dálkovým ovladačem. Je vhodný i pro kolmá okna 
s rámem. Winbot ocení nejen majitelé moderních domů  
s velkými okny, ale i obyvatelé vyšších pater bytových domů. 
Winbot najde své využití také u starších lidí a lidí s pohybovým 
omezením

Předsíň
Malá místnost, 

na kterou často 
zapomínáme. 

   Uvědomte si, že jde 
    o vstupní bránu  
     do našeho království,      
  kterou musí projít 

každá návštěva. Měla by podle toho vypadat a být čistá  
a uklizená. Bundy ukliďte do skříní. Sezónní oblečení zabalte  
do úložných pytlů, které můžete skladovat na půdě nebo v šatně.  

Čepice, rukavice, deštníky a jiné nezbytnosti, které si berete při 
cestě ven z domu, skladujte v pěkných krabicích. Pořádek se 
bude hned snáze udržovat.

Pro rychlý každodenní úklid hlavně tvrdých podlah  
v předsíních, kuchyních, koupelnách vám hravě pomůže 
tichý robotický vysavač iRobot Roomba. Poradí si však  
i s koberci. Díky třístupňovému úklidovému systému, 
pokročilému navigačnímu systému  
a velkému sběrnému koši uklidí vaše 
podlahy bez vaší asistence a vy se tak 
můžete věnovat dalším úklidovým 
činnostem v domácnosti.  Jakmile má 
uklizeno poslušně zaparkuje v nabíjecí 
stanici s integrovaným adaptérem. 
Při naplnění sběrného koše vám to 
dá najevo zvukovým signálem.  
Obsahuje systém bočního úklidu 
v rozích a podél stěn Wall Follow, 
adaptivní čisticí hlava 2. generace, 
velkokapacitní sběrný koš AeroVac, 
dokonalý filtrační systém z mikrovláken, 
inteligentní systém ANTITANGLE proti 
zamotání do kabelů a třásní od koberce a je vybaven také 
akustickou detekcí nečistot. Nárazník se zpomaleným dotykem 
nedovolí, aby vaše stěny nebo dekorativní předměty umístěné 
na podlaze byly vysavačem sraženy a poškozeny. Je vybaven 
také dokonalými senzory proti pádu ze schodů. Baterie XLife 
zaručuje 2x delší životnost než běžné baterie.

Kuchyně
Pro milovníky vaření je nejdůležitější místností v bytě. Právě tady 
bude vznikat štědrovečerní menu. Vykliďte skříňky, vymyjte je 
a znovu uskládejte nádobí. Přemýšlejte nad umístěním hrnců, 
příborů, hrnků a jiných kuchyňských pomůcek. Měly by být 
snadno dostupné při práci. Nikoho nebaví běhat přes celou 
kuchyň pro vidličku nebo misku. 

Robotický vysavač
iRobot Roomba 621

Cena 8 989 Kč

Robotický čistič oken 
Ecovacs WINBOT W710

Cena 6 990 Kč
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Zbavte se kuchyňského nádobí, které nepoužíváte. Zbytečně 
vám zabírá místo, které využijete pro užitečné pomocníky. 
Sjednoťte talíře, misky, hrnky. Vyplatí se investovat. Berte to jako 
předčasný vánoční dárek pro vaši domácnost.

Vykliďte, vymyjte a uspořádejte lednici. Když objevíte pár 
prošlých kousků potravin, hned s nimi pryč. Potřebujete přeci 
místo na suroviny z vánočních nákupů. 

Z kuchyně se plynule přesuňte i do spíže. Užitečná místnost, 
která by měla být vedle kuchyně, kde se nachází zásoby 
potravin, kuchyňské spotřebiče, které nepoužíváte každý den 
a třeba také část nádobí. Tady se pustíte do úklidu a zjistíte,  
že najednou máte jednou tolik místa jako předtím. Úklid v kuchyni 
doporučujeme nechat na závěr. Až po velkém vánočním pečení. 

Ekologické uklízení
Patříte mezi odpůrce chemických přípravků na úklid? Uklízejte 
za pomoci přírodních prostředků. Téměř zázračná je jedlá soda. 
Pomůže vám vyčistit sporák, toaletu a nádobí, umyté mycím 
prostředkem s trochou jedlé sody, se bude více lesknout. 
Kombinace jedlé sody a citronové šťávy bez problémů vyčistí 
kuchyňskou linku. Jako bonus navíc krásně voní. Když jedlou 

BOSCHská sušička, která je maximálně úsporná, tichá, skvěle vybavená a má 
velkou kapacitu. Proč ji chtít? Tepelné čerpadlo = úsporné sušení v energetické 
třídě A++, velká kapacita 8 kg prádla, vnitřní LED osvětlení bubnu, AntiVibration 

Design zaručí stabilitu a tiché sušení, 
automatické čištění kondenzátoru 
= téměř bezúdržbový chod, velký  
a přehledný displej.

En. třída A – 3x nižší spotřeba energie 
při zachování stejné sací účinnosti 
jako 2200 W. Vylepšená ergonomie - 
rukojeť Ergo Comfort, zvětšená kapacita 
sáčku, elegantní design, cit pro detail, 
kartáček na nábytek je 
integrovaný na rukojeti  
a vždy po ruce, optimální 
manévrovatelnost díky
dvěma velkým kolům.

Napařovací žehlička Philips Azur Performer nabízí výkon i snadné použití. 
Kombinace jednoduché funkce Quick Calc Release a naší nejlepší 
5hvězdičkové žehlicí plochy T-ionicGlide a funkce Automatického 
bezpečnostního vypnutí zajišťuje dokonalé žehlení. Trvalý výstup 
páry až 50 g/min zaručuje dokonalé množství páry pro efektivní 
odstraňování záhybů. Žehlička se automaticky vypne, pokud 
je ponechána bez dozoru. Vypne se po 8 minutách stání  
na odkládací ploše a po 30 sekundách, je-li položena na žehlicí 
ploše nebo na boku.

sodu vyměníte za sůl, vznikne vám citronová slaná pasta, která 
zabere na místech, která jsou potřeba pořádně vydrhnout, 
a běžně byste použili čistící písek z obchodu. Zničit vodní 
kámen vám zase zaručeně pomůže ocet. Ten pomůže vyčistit  
i mnoho další špíny. Dokáže odstranit mastnotu a částečně také 
dezinfikuje. Pomůže vám vyčistit i myčku. Stačí do ní dát půl 
hrnku octa a spustit mycí program bez nádobí. 

Při použití utěrek z mikrovlákna, není nutné používat vůbec 
žádné čisticí prostředky. Díky své struktuře si utěrky se špínou 
poradí samy. Utěrku stačí před použitím namočit a důkladně 
vyždímat. Měli byste pracovat s lehce vlhkou, v žádném případě 
ne mokrou utěrkou. Na závěr máme radu pro ty z vás, kterým 
chybí čas na důkladný vánoční úklid. S klidným svědomím 
si objednejte úklidovou agenturu. Ta s nepořádkem zatočí  
s profesionální jistotou a vy budete mít více klidu užívat  
si rodinu a sváteční čas.

Máte naleštěno, uklizeno a voňavo? Vraťte se na začátek článku 
a pusťte se do vánočního zdobení.

Sušička prádla
Bosch WTW85460BY

Cena 19 990 Kč

Žehlička
Philips GC4521/17

Cena 2 299 Kč

Vysavač Rowenta 
RO5475EA 

Cena 3 999 Kč
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Vánoční cukroví s fantazií

Vánoční pečení je v mnoha rodinách tradicí, která se neporušuje. V dostatečném předstihu 
před vánočními svátky se sepíše seznam cukroví, nakoupí suroviny a pečení může začít. 
Někde se peče postupně, každý víkend něco jiného. Protože přes víkend je nejvíce času 
všechno si v klidu nachystat a udělat nejvíce práce. Jinde se udělá velké pečení, kdy se 
jeden den napečou suché základy a na druhý den se cukroví naplní krémem, marmeládou 
a nazdobí čokoládou.

TÉMA
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Rodiny s malými dětmi mají o zábavu postaráno. Stačí dětem 
připravit těsto na perníčky, uvolnit jim stůl, půjčit formičky 
a máte během krátké doby plné plechy nejrůznějších tvarů. 
Perníčků totiž není nikdy dost. Zručnější maminky na nich 
dokážou vytvořit krásné jemné zdobení z ušlehaného 
bílkového sněhu. Stejně tak krásně je ale zvládnou nazdobit  
i děti. A kdo nemá bílkovou polevu rád, vystačí si s perníčkem 
bez ozdob. Jsou totiž výborné i bez nich.

Tradičním cukrovím, které objevíte snad v každé domácnosti, 
jsou vanilkové rohlíčky. Názory na to, jestli mají být  
z mandlí, lískových nebo vlašských ořechů, se liší. Chutnají 
všechny skvěle. Důležité je obalit je ještě za horka ve směsi 

moučkového cukru s vanilkou. To jim dodá tu správnou 
vánoční chuť. Milovníci zdravého pečení můžou rohlíčky 
vyzkoušet z celozrnné špaldové mouky. V kombinaci  
s vlašskými ořechy jsou dokonalé!

Další stálicí na talíři s vánočním cukrovím je linecké. Hvězdičky, 
kolečka, srdíčka. To jsou nejčastější tvary. Jemný máslový 
základ plněný marmeládou, která musí chuťově vyniknout. 
Výborně se hodí rybízová nebo višňová. Svěží variací  
na klasiku jsou kolečka plněná pomerančovým džemem, 
politá hořkou čokoládou. Zaručujeme vám naprosto 
dokonalou kombinaci chutí.

TÉMA

20			|			Inspirace	4	/	2015



Oblíbených obměn lineckého cukroví je ale více. Když 
odeberete asi dvě lžíce mouky a místo nich přidáte dvě lžíce 
kakaa, vznikne tmavý linecký základ. Díky němu můžete 
udělat dvojbarevná linecká kolečka, kdy spodní – plné, 
kolečko je hnědé a horní – s vykrojeným středem, bílé.  
Nebo naopak. 

Z kakaového lineckého těsta jsou i výborné kakaové pásky, 
plněné kávovým krémem a s konci namočenými v čokoládě.
Linecké těsto je také skvělým základem na nejrůznější 
košíčky. Upečené suché základy se dají plnit mnoha druhy 

krémů – vanilkovým, likérovým, kávovým, kakaovým, jaké 
vás jen napadnou. Tyto roztomilé malé košíčky bývají jedním 
z nejoblíbenějších cukroví.

Kokosky. I ty patří na vánoční stůl. Pevný bílkový sníh,  
do kterého se přimíchá kokos. Někdy se ještě marmeládou 
přilepují na kolečka z lineckého těsta. Klasika, která  
se nikdy nepřejí. Výtečné jsou i obyčejné bílkové pusinky, 
které milují především děti. Chcete letos vyzkoušet něco 
nového a nebojíte se složitých receptů? Upečte si miniaturní 
francouzské makronky.

TÉMA
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Bílkový sníh doplňuje cukrový rozvar a najemno namleté 
loupané mandle. Při správném dodržení postupu vykouzlíte 
skořápky, které se budou rozplývat na jazyku. Do nich potom 
plníte krém podle vaší vlastní chuti. Co třeba čokoládový  
se smetanou? Nebo maliny s mascarpone.

Nepečené cukroví připravujeme až těsně před Štědrým dnem. 
Nemá příliš dlouhou trvanlivost, ale žádná slavnostní tabule 
se bez něj neobejde. Na klasické rumové čokoládové kuličky 
nezapomeňte použít to nejkvalitnější kakao a nešetřete ani 
na rumu. Velice hezky se vedle těchto tmavých kuliček budou 
vyjímat smetanově bílé. Ty můžete připravit z kokosu, másla 
a slazeného kondenzovaného mléka. Uvnitř skrytá loupaná 
mandlička je chutným překvapením.

TÉMA
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Moderní raw cukroví – mlsejte zdravě

Mezi nepečené cukroví patří také čím dál oblíbenější raw 
cukroví. Raw strava se dá přeložit jako živá strava. Potraviny, 
které zpracováváte, nesmí překročit teplotu 45 °C. 

Pro milovníky „živého“ stravování je tedy klasické cukroví 
nepřijatelné. V jejich kuchyních vznikají nejrůznější sušené 
kousky, kuličky z mletého sušeného ovoce, ořechů, semínek. 
Rozhodnete-li se zkusit raw cukroví, tak si musíte dát pozor 
při nákupu potravin. Nestačí obyčejné kakao, ale musíte 
sehnat jeho raw nepraženou verzi. Nakupte si velké množství 
různých semínek, sušené datle, ideálně odrůdu Medjool, 
kakaové máslo a všechny druhy ořechů, které znáte. 

Bude se vám hodit také výkonný mixér s vysokými otáčkami. 
Ten pomůže připravit hladkou hmotu, ze které tvarujete 

vybrané cukroví. Nejlépe se vám budou vytvářet kuličky. 
Rozmixovanou hmotu můžete také rozetřít na tenkou placku, 
kterou prosušíte a vykrojíte z ní libovolné tvary.

Ty potom můžete slepovat raw džemem nebo krémem. 
Existuje dokonce raw čokoláda, kterou hotové cukroví 
ozdobíte a dochutíte.

Cukroví drží pohromadě díky rozmixovanému ovoci, 
semínkám, kokosovému tuku. Sladit není potřeba. Ovoce má 
v sobě sladké chuti více než dost. Když se vám přece jen zdá 
hmota na cukroví málo sladká, přidejte trochu agávového 
nebo jantarového sirupu, stévie nebo medu.

Výsledkem pak bude pestrý vánoční talíř plný různých barev 
a tvarů ve zdravém provedení. Vyzkoušejte a budete nadšení 
a překvapení kolik chutí se skrývá v živé stravě.

TÉMA
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Netradiční cukroví

Vánoční cukroví, které zná většina lidí, jsou drobné kousky, 
které lze skladovat několik dní i týdnů v krabicích ve spíži. 
Nejvíce chutnají před Štědrým dnem a po něm už nikoho 
cukroví moc nezajímá. Zkuste to letos vymyslet trochu jinak 
a místo trvanlivého cukroví upečte čerstvé zákusky a novinky 
ze zahraničí.

Cupcaky – malé dortíky, zdobené krémem, ovládly svět. 
Vznikly v Americe a v posledních letech se pečou po celém 
světě. Jejich výhoda je ve velikosti. Opravdu jde o zmenšený 
dort. Odpadá tak krájení a cucpcaky navíc vypadají velice 
hezky.

Možností jak cupcaky ozdobit, jsou tisíce. Můžete si připravit 
různé krémy, polevy, ozdoby. V cukrářských obchodech 
najdete barevné zdobení – kuličky, hoblinky, barevný cukr, 
ozdoby z marcipánu a fondánu, čokoládové ozdoby. Stačí  
si jen vybrat a doladit cupcaky k vánoční výzdobě.

Ze stejné země pochází i další sladkost s cizím názvem 
Cake pops. Dortová lízátka. Ještě menší dortík než cupcake. 
Z dortového těsta připravíte základ, který smícháte  
s krémem. Vytvoříte kuličky, které napíchnete na plastovou 
tyčku a necháte zatuhnout v lednici. Poté obalujete  
v různobarevných polevách. 

Dokud je poleva měkká, můžete na „lízátko“ přilepit různé 
drobné ozdoby. Vytvoříte tak třeba sněhuláky, vánoční 
skřítky, blyštivé ozdoby.

Zahraniční pochoutky doplňte klidně osvědčenou českou 
klasikou. Pohrajte si s mini větrníky a věnečky. Upečte tradiční 
punčový řez a uvařte si horkou čokoládu.

Nemáte na pečení čas? Najděte si prověřenou cukrářku, která 
vám cukroví upeče na zakázku. Vánoce mají být především 
plné pohody a klidu. 

TÉMA
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KOŘENĚNÝ SIRUP DO SVAŘENÉHO VÍNA
Suroviny:
1 kg cukru krystal
1 l vody
25 g badyánu
20 g hřebíčku
30 g skořice (celé)
10 g nové koření
kůra z 1 citronu
kůra z 1 pomeranče

Cukr v co největším hrnci, který najdete, nasucho zkaramelizujete 
dozlatova. Nečekejte na sytě hnědou barvu, ať nezhnědne příliš  
a nezhořkne. Zalijte vodou (pozor, ať se přitom neopaříte a nespálíte) 
a nechte už jen mírně povařit, dokud se karamel nerozpustí. Přidejte 
koření a kůru, 5 minut povařte a nechte přes noc v chladu odležet. 
Druhý den přeceďte, nalijte do velké lahve (třeba od vína) a uložte  
do tmy. Vyvařené koření můžete propláchnout ve vodě, usušit a použít 
na ozdobu. Až budete mít chuť na svařené víno, počítejte na jednu porci 
s 200 ml horkého vína – bílého nebo červeného – a 30 ml sirupu, což jsou dvě velké polévkové 
lžíce po babičce. Bílý svařák zdobte citronem, červený pomerančem. Nápad na kořeněný sirup 
do svařeného vína pochází od autorky mnoha kuchařek Jany Florentýny Zatloukalové.

VOŇAVÉ VÁNOČNÍ PERNÍČKY
Perníčky, které voní badyánem, skořicí, hřebíčkem a medem o Vánocích 
nepatří jen na stůl, ale můžete jimi ozdobit i vánoční stromeček. 
Stačí do perníčků udělat dírku, do které provlečete mašličku, ozdobíte 
bílkovou polevou a vznikne ozdoba, která nejen krásně vypadá, ale 
také voní. Těsto bude vláčné, voňavé, krásně se s ním pracuje a hotové 
perníčky voní navíc také trochou rumu, který v těstě udělá divy.

Suroviny:
500 g hladké mouky
180 g cukru moučka
2 vejce
180 g medu
40 g změklého másla
10 ml tuzemského rumu
1/2 sáčku prášku do pečiva
1 vrchovatá lžička perníkového koření
15 g kakaa

Smícháte všechny sypké suroviny - mouku, cukr, prášek do pečiva, koření a kakao. Ideální je 
zamíchat těsto v kuchyňském robotu. Skvěle vám ho propracuje. Použijte hák na tuhá těsta, který 
je v základním příslušenství robota ETA Gratus Max. Těsto bude hotové za pár minut, bez práce  
a krásně hladké. Do sypkých surovin přidejte vejce, med, máslo a rum, opět promíchejte ručně 
nebo v robotu. Hotové těsto nechejte uležet přes noc v chladu. Na druhý den vyndejte těsto  
z lednice, a při pokojové teplotě nechte odpočívat asi hodinu. Rozválejte těsto na pomoučeném válu  
na tloušťku asi 4 mm. Pak vykrajujte různé tvary, skládejte na plech vyložený pečícím papírem. 
Pečte při teplotě 180 °C asi 8 minut. Zdobte bílkovou polevou. Tip na závěr na skladování: Dejte 
perníčky rozležet do velké porcelánové mísy s poklicí, do které přidejte rozkrojené jablko, aby 
perníčky změkly. Už třetí den budou měkčí, funguje to.

Zdroj: www.pecenevarene.cz
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ZIMNÍ PEČENÝ ČAJ
Potřebujeme:
2 kg různé ovoce - letní, podzimní
10 ks hřebíčku
1 lžička mleté skořice
1 kg cukru krupice
250 ml rumu

Udělejte si k vánočce voňavý zimní čaj anebo si jej dejte 
v sychravém zimním večeru pro zahřátí. Ve chvilce skvěle 
provoní celou vaši kuchyň. Postavte vodu na čaj, otevřete 
skleničku s čajem, dejte si do oblíbeného hrnku lžičku 
zimního čaje, zalijte vařící vodou a vychutnávejte zachumlaní  
do deky. Pečený čaj můžete připravovat z letního i podzimního 
ovoce. Ideální je 1 kg bobulovin, nejlépe černý rybíz, borůvky, 
maliny, no prostě co kde najdete. A 1 kg jablek, meruněk, 
broskví, hrušek, švestek. Můžete bobulové ovoce použít i mražené. Očištěné nakrájené 
ovoce dejte na velký plech. Přidejte koření a zasypejte cukrem. Dejte péct na 180 °C 
na 30 minut. Poté přimíchejte rum a naplňte do sklenic. Pro delší uchování obraťte 
skleničky dnem vzhůru.

CANTUCCINI - TOSKÁNSKÉ SUŠENKY 
Potřebujeme:
250 g cukru krupice
4 vejce
sůl
citronová kůra z 1 citronu
100 g rozpuštěného másla
500 g hladké mouky
250 g nasekaných mandlí
špetka kypřícího prášku (na špičku nože)
1 vejce na potření

Cukr, vejce, špetku soli a citronovou kůru spolu 
vyšlehejte do pěny. Přidejte máslo, mouku, a nahrubo 
nasekané mandle. Přisypte trochu pečicího prášku. 
Nepřežeňte to. Pokud kypřícího prášku dáte příliš mnoho, 
sušenky zbytečně při pečení vyskočí a popraskají. Všechny 
suroviny spojte dohromady v tužší těsto, které nebude 
lepit. Z těsta tvarujte válečky o průměru asi 3 cm. Na plech 
vyložený pečícím papírem přeneste válečky těsta a lehce je 
zmáčkněte, aby sušenky měly svůj typický tvar. Potřete 
rozšlehaným vejcem a dejte péct do trouby rozehřáté na 180 °C. 
Pečte 25–30 minut. Jakmile povrch cantuccini zezlátne, 
vytáhněte je ven. Ještě horké krájejte na plátky široké asi 2 cm. Tyto plátky pak ještě 
rozprostřete na plech, řeznou stranou nahoru a dosušte v troubě ještě asi 15 minut. 
Cantuccini vydrží v uzavíratelné nádobě poměrně dlouhou dobu, nekazí se.
Ale většinou zmizí velice rychle, protože jsou opravdu výborné.

Zdroj: www.pecenevarene.cz
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MAMINČINA VÁNOČKA - TA NEJLEPŠÍ

Potřebujeme:
250 ml vlažného mléka
125 g másla
100 g cukru moučka
2 vejce
250 g hladké mouky
400 g polohrubé mouky
špetka soli
1 a 1/2 lžičky sušeného droždí nebo půl kostky čerstvého
hrozinky, mandle, oříšky

S velkým pomocníkem, domácí pekárnou, je práce poloviční. A i kdybyste měli 
těsto zadělávat ručně, stejně je to snadné. Domácí vánočka voní po poctivých 
surovinách – po másle, mléce a domácích vajíčkách. Přidejte do ní pro vůni  
a chuť vanilku a citronovou kůru i šťávu. Nachystejte si mandle, oříšky, hro-
zinky (nejlépe předem namočené v rumu). Vánočka pak bude ještě dokonalejší.

S motáním vánočky se nijak netrapte. Rozdělte těsto na pět stejných dílů,  
ze kterých připravte hady. Spodní patro je klasický cop ze tří, horní jsou 
jen zbylí dva hadi zamotaní do sebe. Samozřejmě, kdo zná jiný postup motání 
vánočky, dělejte dle svých postupů. Na vánoční vánočku je ještě čas. Ale čas 
utíká rychleji než by se komukoliv z nás líbilo. Proto si jednu natrénujte  
už teď. Upečte si ji třeba na druhou adventní nedělní snídani. Všechny su-
roviny, kromě mandlí, oříšků a hrozinek dejte do domácí pekárny, například  
do pekárny ETA Delicca 7149 90020  v pořadí, ve kterém jsou napsány. Mléko před-
tím lehce ohřejte a můžete do něj dát i na kousky nakrájené máslo. Můžete místo 
bílého cukru použít jemný třtinový a vánočka bude ještě lepší!

Zvolte na domácí pekárně program TĚSTO a nechte si vše zamíchat a vykynout. 
Kdo pekárnu nemá, zvolí klasický postup a zadělá si těsto ručně, nechá vykynout 
a poté pracuje stejně jako vlastníci domácí pekárny. Používáte-li čerstvé drož-
dí, připravte si nejdříve kvásek z vlažného mléka a trochy cukru, do kterého 
rozdrobte droždí a počkejte až se nám na povrchu dělají bublinky.
Těsto, které zaděláváte ručně, nechte nejméně hodinu kynout. Těsto zaděláva-
né v pekárně kyne také zhruba hodinu. Po vykunutí se pusťte do copů. Upleťte 
vánočku jak jste zvyklí a jak to dokážete aniž byste se do ní sami zapletli. 
Vánočku pleťte přímo na plechu vyloženém pečícím papírem. Upletenou vánoč-
ku přikryjte utěrkou a nechejte na teplém místě kynout další hodinu. Po ho-
dince kynutí můžete vánočku pro jistotu spíchnout špejlemi. Je to jistota, nic 
nás to nestojí a vánočka krásně drží tvar. Někdo vánočku potírá pouze bílkem, 
jiný žloutkem, my ji natřeli celým vejcem. Poté ji posypte mandlovými lupínky  
a šup s ní do trouby. Trouba je vyhřátá naplno, u některých trub to je i 250 °C. 
 Při vysoké teplotě pečte 5 minut a ztlumte teplotu na 170 – 180 °C. Při této teplo-
tě dopékejte vánočku půl hodinky. Máte-li pocit, že se vám shora připaluje, stačí 
přikrýt alobalem. Tu správnou chvíli, kdy vánočku vytáhnout z trouby poznáte 
podle vpichu špejle, která musí vyjít ven čistá, neolepená těstem.
A víte, co si k vánočce dejte? Zimní pečený čaj

Zdroj: www.pecenevarene.cz
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MANDLOVO – ČOKOLÁDOVÉ SUŠENKY
Z ARAŠÍDOVÉHO MÁSLA

Potřebujeme:
270 g hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva
230 g mandlí
200 g cukru krupice
¼ lžičky soli
120 g rozpuštěného másla
180 g arašídového másla
150 g čokolády
1 vejce
2 lžíce mléka

Mandle a čokoládu nasekejte, použijte na pomoc sekací nástavec u tyčového 
mixeru. Sekejte spíše na menší kousky. Všechny ingredience spolu promíchej-
te. Na plech vyložený pečícím papírem tvarujte lžičkou malé  hromádky, tro-
chu rozplácněte. Lžičku doporučujeme průběžně namáčet v misce s vodou, těsto 
se pak lépe odděluje. Pečeme v troubě rozehřáté na 180 °C 10 - 12 minut.

VAJEČNÝ KOŇAK - NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ PITÍ

Skvěle vám osladí svátky a bude vám celkem jedno, že nemáte ani nepečeno, ani 
uklizeno. U nás letos polovina už „padla za vlast“ v práci a druhou schovává-
me sami před sebou.

Potřebujeme:
4 žloutky (samozřejmě čerstvé z prověřeného chovu)
4 lžíce cukru krupice
1 vanilkový lusk, nebo 2 lžičky vanilkové esence (v nejhorším vanilkový cukr)
1 konzerva slazeného kondenzovaného mléka (Salko)
1 konzerva (jako ta od Salka) plnotučného,
nebo i polotučného krabicového mléka
250 ml rumu

Nejdřív vyšlehejte žloutky s cukrem. Pak přidejte Salko a do plechovky od něj 
odměřte trvanlivé mléko. Nakonec vmíchejte rum. A je hotovo.
Komu by vydržel delší dobu, když je tak skvělý a hotový
za pár minut.

Zdroj: www.pecenevarene.cz

RECEPTY
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Silný motor uvnitř disponuje planetárním systémem otáčení, 
které zaručuje systematické a hladké zpracování těsta. 
Bezpečnou manipulaci s robotem umožní výkyvné rameno, 
které nedovolí samovolné spuštění. Velkou výhodou je,  
že v kuchyňském robotu ETA Gratus Max dokážete 
připravit skoro vše. Je ideální pro nejrůznější druhy 
dortových směsí, kynutých těst, ale také polevy, náplně 
nebo třeba bramborovou kaši. Připravíte v něm koktejl 
nebo krémovou polévku a díky struhadlu zase nastrouháte 
sýry, zeleninu nebo oříšky.
S mlýnkem na maso zvládnete velmi chutnou 
boloňskou omáčku a s mlýnkem na mák 
připravíte hlavní pokrm nebo chutnou buchtu. 
Toto všechno příslušenství je součástí základní 
výbavy přístroje. Navíc 
si ještě můžete pořídit 
tři různé strojky  
na těstoviny, s nimiž 
si doma připravíte 
např. vlastní lasagne, 
tagliatelle aj. 

K dispozici máte celkem 4 optimální rychlosti  
a tlačítko MAX pro maximální otáčky. Mezi přednosti 
šlehače patří kromě pohodlného ovládání také rychlé 
sestavení i uvolnění metel nebo háků tlačítkem  
a jednoduchá údržba. Při používání šlehače zcela jistě 
oceníte výkyvnou vývodku napájecího kabelu, která 
zabraňuje jeho opotřebení a následnému poškození. 
V příslušenství najdete dvě šlehací metly, dva hnětací 
háky a také nerezový tyčový mixér. CUORE vám tedy 
pomůže ušlehat koktejly, bílkový sníh či šlehačku; 
uhněte těsto a nerezový tyčový mixér vám pomůže 
třeba s omáčkami a krémovými polévkami. Součástí 
balení je také praktický držák pro uložení příslušenství.

Vsaďte na vestavnou troubu VT 528 MX české 
značky Mora a připravujte tradiční recepty naší 
kuchyně chutně a stylově! Tato multifunkční trouba 
(A++) je vybavena 9 programy pečení a výsuvnými 
teleskopickými rošty, které usnadňují manipulaci  
s připravovaným pokrmem. Jistě potěší také 
systém Water clean, díky kterému je čistění trouby 
téměř bez námahy!

Kuchyňský robot
ETA Gratus MAX 0028

Cena 13 999 Kč

Ruční šlehač
ETA Cuore 1089

Cena 1 199 Kč

Trouba Mora
VT 528 MX

Cena 8 490 Kč
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Kuchyňská váha Gallet 
BAC 837R ve stylovém  
červeném provedení 

disponuje vážícím rozsahem 
do 5 kg s přesností na 1 g  

a je vybavena odnímatelnou 
mísou o objemu 2 l. Konstrukce 

váhy umožňuje použít i jakoukoli 
jinou nádobu nebo talíř pro vážení surovin, neboť vážící 
systém není umístěn v bílém prstenci váhy, ale ve spodní 
straně. 

Robustní 100% keramické mlýnky zaručují chvíle ryzího 
požitku z kávy na celá léta. Keramický materiál je na mletí 
ideální, protože umožňuje stálý průtok vody a extrahování 
nejčistší esence kávových zrn. A na rozdíl od ostatních 
„běžných“ mlýnků zabraňuje keramika přehřátí kávy  
a její připálené chuti. Když vám jde o čas, můžete si díky 
rychlému ohřívači připravit skvělé espresso a cappuccino. 
Tajemství spočívá v jeho lehkém těle z hliníku a nerezové 
oceli, které dokáže rychle dosáhnout vysokých teplot. 
Bohatá nabídka možností od espressa po latte macchiato 
čeká, aby uspokojila vaši touhu po kávě. Ať je to pro vás ranní nutnost 
nebo lahůdka po večeři, na dosah ruky máte chuť pro každou denní dobu.

Jedinečný kávovar na kapsle Nescafé Dolce Gusto. Snadná 
údržba, snadné ovládání.  Možnost přípravy horkých i studených 
nápojů, výběr z velmi široké nabídky nápojů – tzv. černých šálků 
(espresso, lungo, barista a další), mléčných šálků (kombinování 
kávové a mléčné kapsle, nápoje Latté Machiatto, Capucino, 

Cortado a další) a ostatních nápojů (Nesquik, čokoláda, 
Nestea, Tea Latté a další). Káva je hermeticky uzavřena 
v kapsli tak, aby neunikalo aroma a byla vždy zaručena 
stoprocentní kvalita kávy. Káva je v kapsli v mletém  stavu, 
100% arabika, káva nejvyšší kvality.

Bonus 2 000 Kč získáte po registraci 
na www.philips-euronics.cz.

Multifunkční trouba v energetické třídě A, přesná regulace teploty  
50 – 250 °C, osvětlení trouby, vedení v troubě - prolisy, sklopný odkládací 
prostor, nastavitelné nožky.

Kuchyňská váha 
Gallet Dieppe BAC 837

Cena 399 Kč

Espresso Saeco 
Incanto HD8917/09

Cena po bonusu 17 990 Kč

Espresso Krups
NESCAFÉ Dolce Gusto
Oblo KP110131
Cena 1 599 Kč

DÁRKY za 3,-
3 balení kapslí Nescafé
Dolce Gusto Ardenza

DÁREK
6 kg kvalitní 
kávy Saeco

Kombinovaný sporák 
Mora KS 642 MW

Cena 6 990 Kč
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Procházky s rodinou navždy v paměti

Blížící se období přímo vyzývá k procházkám s rodinou. Nejenže bude čas vyrazit  
na barborky, ale přijde také Mikuláš a tradičně začnou obchůzky Lucek. Adventní čas  
je po dlouhá léta spjatý s nejrůznějšími maskami a tajemnými bytostmi, které často něco 
významného symbolizují. Než se svou rodinou vyrazíte ven uctívat vánoční tradice, pojďte 
se o nich nejprve něco dozvědět. Můžete pak tyto zajímavosti povyprávět třeba dětem. 
Navíc vám poradíme i bezva výrobky, které by vám rozhodně na vycházkách neměly chybět.  
Ať už to budou praktické foťáky k uchování vzpomínek, nebo rukavice stvořené  
pro dotykové displeje.
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Rychle na „barborky“, aby do Vánoc rozkvetly

Chodíváte na „barborky“? A víte, co znamenají? „Barborky“ 
představují dost starý lidový zvyk, který se dodržuje  
na svátek sv. Barbory 4. prosince, tedy přesně 20 dnů před 
Štědrým dnem. Uřežou se větvičky třešní nebo višní a doma 
se dají do vázy s vodou. Větvičky by pak do Vánoc měly hezky 
rozkvést. Pomůžete jim teplem a trochou péče. Radí se,  
že by měly být větvičky uříznuty šikmým řezem a několik dní 
(5-12) před Štědrým dnem přeneseny do teplé místnosti, aby 
mohly rozkvést. A co, že rozkvetlé „barborky“ symbolizují? 
Když větvičky na Štědrý den rozkvetou, znamená to nejen 
příchod nového světla v podobě Ježíše Krista, ale připomínají 
lidem i to, že právě nastal zimní slunovrat a blíží se opět jaro. 
Kromě toho se s „barborkami“ váže i několik pověr. Údajně 
mají čarovnou moc a podle toho, kolikátý den od uříznutí 
vám „barborky“ rozkvetou, tolikátý měsíc v následujícím roce 
budete mít štěstí. Jiná pověra zase říká, že když dívka uřízne 
tolik větviček, kolik se jí líbí chlapců. Jednotlivé větvičky 
pak pojmenuje jejich jmény a toho chlapce, jehož větvička 
rozkvete, si vezme za muže. 

Na svatého Mikuláše hodné děti jásají

Je pravda, že většina dětí se bojí čerta, i když byly děti hodné 
a čert je nechce postrašit. Raději se baví jen s Mikulášem  
a andělem. Kdo se u vás obléká do masky čerta, kdo za 
anděla a který z vás je Mikuláš? Nebo raději berete děti na 
mikulášské slavnosti ven, kde to je teprve pořádný adrenalin? 
Pokud ano, cestou jim můžete povyprávět o tom, kdo vlastně 
svatý Mikuláš byl a proč se v předvečer 6. prosince za něj 
všichni převlékají. Svatý Mikuláš byl biskup v Myře, který 
zemřel právě 6. prosince, kdy se slaví svátek na jeho počest.  
Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi a proslul 
mimo jiné právě štědrostí k potřebným a jako zachránce 
nespravedlivě obviněných. Mikuláš je jedním 
z nejuctívanějších svatých v celém 
křesťanství. A protože se díky jeho 
přímluvě událo spoustu zázraků, někdy 
bývá nazýván jako Mikuláš Divotvůrce. 
U nás je oslava Mikuláše spojena  
s dobročinností a rozdáváním dárků 
dětem. Mikulášské obchůzky, tak 
jak je známe u nás, se dodržují 
ve všech slovanských zemích. 
Zvyk velmi zlidověl a k postavě 
Mikuláše v dlouhém plášti a s berlou 
v ruce se přidal ještě čert a anděl 
jako představitelé protikladu dobra 
a zla. A teď jedna velká zajímavost! Věděli 
jste, že Mikuláš byl inspirací pro vytvoření mýtické 
postavy Santa Clause? Název Santa Claus totiž vznikl 
chybou ve výslovnosti nizozemského slova Sinterklaas,  
které je zkratkou slova Sint Nicolaas (Svatý Mikuláš). 

Ve svátek Lucie můžete venku potkat Lucky

Víte, odkud pochází pořekadlo: „Lucie – noci upije,  
ale dne nepřidá?“ A kdo to vlastně svatá Lucie je? Svatá 
Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích, sklenářů 
a brousířů. V minulosti ji lidé považovali za ochránkyni proti 
čarodějnicím. Slaví svátek 13. prosince, kdy v době platnosti 
staršího juliánského kalendáře býval zimní slunovrat. 
Pořekadlo pochází právě z této doby. Ačkoliv už pořekadlo 
v dnešní době trochu postrádá smysl, často a rádi jej přesto 
citujeme. A víte, co symbolizují bíle oblečené Lucky? Už jste 
je někde potkali? Pokud je potkáte při vánočních jarmarcích, 
tak se nelekněte. Jsou celé v bílém, zpravidla zahalené  
do prostěradla, a mají i nabělený obličej. Potkáte je s pírkem 
v ruce, kterým vás pohladí. Ale podle krajů se tento zvyk 
může trochu odlišovat. Jinde jsou Lucky známy v bílých 
pláštích a obličejem zakrytým maskou ze dřeva či papíru, 
která se podobá čapímu zobáku. Tím klapají, bouchají  
na dveře a pronášejí: „Jdu, jdu, noci upiju“. Pokud Lucky 
někoho přistihly při předení, nanosily jim buď kolovraty  
do světnice, nebo rozházely napředené nitě. Pokud 
hospodyni přistihly při draní, rozfoukaly jí peří po světnici. 
Teď už víte vše, co potřebujete, abyste byli v obraze a mohli 
vyrazit oslavovat Vánoce. Jste však k tomu patřičně vybaveni?

Vybavení, které je na vánoční zážitky ideální

Nyní, když máte všechny vědomosti o adventních aktivitách, 
můžete vyrazit na vánoční oslavy, mikulášské jarmarky  
či rozsvěcování vánočního stromečku se svými blízkými  
a povyprávět jim přitom, co jste se dozvěděli. Nezapomeňte 
si ale s sebou vzít šikovné vybavení, které vám pomůže 
zachytit společné chvíle. Tyto ultramoderní výrobky jsou 
vhodné i jako dárek pod stromeček zejména pro mužské 

polovičky. Technologicky jsou totiž velmi zdatné  
a podrží je například při zimních sportech.
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Hrdinská outdoorová kamera
pro adventní veselí na videu

S outdoorovou kamerou GoPro Hero budete mít vánoční 
náladu svých milovaných u stromečku zachycenou 
autenticky na videu. Samozřejmě zachytí i veškeré vaše 
adrenalinové okamžiky, a to jak skoky na snowboardu, tak 
radostné zážitky na saních. Třeba Ourdoorovou kameru 
GoPro Hero můžete vzít úplně kamkoliv. Váží pouze 110 g, 
takže je v podstatě kapesní a ultra přenosná a tím i perfektní 
pro nenápadné uchycení. Kompaktní design znamená,  
že ji můžete snadno nosit nebo uchytit k vybavení a natáčet 
své oblíbené aktivity. Nebude vám zavazet dokonce ani  
na plese. Pokud se chystáte někam večer nebo do míst, kde 
je šero, žádný problém. Režim Auto Low Light inteligentně 
mění počty snímků za sekundu na základě světelných 
podmínek tak, aby kamera natáčela optimálně. Nemusíte 
tak měnit nastavení kamery, když přecházíte mezi jasným 
a tmavým prostředím. A navíc díky Full HD záznamu  
s ní natočíte opravdu hrdinská videa. 

Kompakt s vyměnitelným objektivem. A můžete 
změnit pohled

Canon EOS M10 je vskutku pro kreativní jedince. Zastupuje 
výkon digitální jednooké zrcadlovky v lehkém a elegantním 
kompaktním těle, které je radost přenášet. Proto jej můžete 
vzít kamkoliv jako věrného parťáka. Zachytíte s ním všechny 

kouzelné okamžiky kvalitně a ostře. Snadno můžete svůj 
pohled změnit výměnou objektivu a pořídit fotografie na míru, 
plné detailů, barev a atmosféry pomocí 18megapixelového 
snímače a citlivostí ISO až 12800 (s možností rozšíření  
na ISO 25600). Vyberte si z kompaktních a přesto univerzálních 
objektivů typu EF-M nebo získejte přístup k ohromnému 
výběru objektivů typů EF a EF-S použitím volitelného 
upevňovacího adaptéru EF-EOS M. Vaše rodinné album  
se tak konečně může skládat z opravdu profesionálních fotek.  

Digitální fotoaparát 
Canon EOS M10
+ 15-45mm STM
Cena 13 490 Kč
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Rukavice pro dotykové
displeje - senzační vychytávka

Až začne zima gradovat a budou se nám dělat rampouchy  
u nosu, asi těžko zvládneme ztuhlými prsty vyťukat  
v mobilu telefonní číslo nebo snad vánoční SMSku. Proto 
GoGEN přichází s revoluční vychytávkou, kterou jsou zimní 
rukavice pro ovládání dotykových displejů u mobilních 
telefonů, tabletů a dalších zařízení s dotykovým displejem. 
Díky rukavicím GoGEN už ani v tuhé zimě neztratíte kontakt  
s displeji vašich elektronických zařízení. Každá rukavice má 
3 vodivá zakončení, která umožňují dotykově ovládat displej 
vašeho mobilu nebo tabletu, aniž byste museli v zimě sundat 
rukavice a vystavovat ruce nepříjemnému chladu. Rukavice 
jsou vyrobeny z příjemného měkkého materiálu, ve kterém 
bude vaše pokožka jako v bavlnce. Navíc jsou to i zajímavé 
módní kousky, které u nás seženete hned v několika barvách. 
Líbily by se vám třeba červené? Na výběr máte také z několika 
velikostí, takže můžete tyto rukavice pořídit klidně celé 
své rodině. Jistě takový dárek uvítají i teenageři, které dnes  
už těžko potkáte bez smartphonu. Budou si tak moci s přáteli 
na Facebooku vyměňovat vánoční zážitky, i když budou třeba 
na lyžovačce. A co víc, budou přitom styloví.

Vánoční selfíčko nesmí chybět

Co takhle pořídit selfie u stromečku plného baněk, blýsknout 
se s nějakým exkluzivním dárkem, anebo se raději zvěčníte 
venku v zimní přírodě? Pak budete ale potřebovat kvalitní 
selfie tyč. A přesně takovou nyní pro vás máme. Selfie tyč 
GoGEN 4. Je titanová s bohatým příslušenstvím a můžete 
si vybrat z několika elegantních barev. Konečně bytelná 
selfie tyč, která je díky svému složení přesto velmi lehounká. 
Má univerzální uchopení pro různé úhlopříčky mobilních 
telefonů, kompaktní fotoaparáty nebo outdoorové kamery, 
ke kterým vám dáme všechny potřebné závity. Bojíte se o svůj 
ne zrovna levný smartphone? Ani trochu se nebojte. Selfie tyč 
GoGEN 4 má totiž pogumované úchopy, ve kterých je telefon 
stabilní a nemůže vyklouznout. A teď velká výhoda - tato 
teleskopická se neprotáčí! Aretace tyče zabrání protočení 
tyče a tím možného vypadnutí a poškození telefonu, 
foťáku či kamery. Jednoduše povysunete a došroubujete. 
Zaujala vás? Teď k Vánocům se bude opravdu hodit. Má 
spoušť přímo v rukojeti a také Bluetooth, abyste ji mohli mít 
neustále spojenou s vaším mobilem. Dokonce k ní dostanete 
i malý šikovný stativ, který se bude hodit hlavně při focení  
na nerovném povrchu. Na ten jednoduše díky stativovému 
závitu snadno našroubujete i celou selfie tyč s různými 
koncovkami. Součástí balení je bohaté příslušenství, které 
je spolu s tyčí jako stvořené pro cestování za fotografickými 
zážitky. Ptáte se, kolik unese? Maximální zatížení je až 
1000 g. Materiál je pevný a lehký, neprohýbá se. Vhodné  
pro telefony s Android 3.0 a vyšším; iOS 4.0 a vyšším. Vsaďte  

na tuto vymakanou selfie tyč a třeba  
se vám na Štědrý den podaří vyfotit  
i Ježíška.

Rukavice GoGEN 
pro dotykové displeje

Cena 199 Kč
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Tip na hračku pro velké - Dron

Na závěr ještě pro vás máme tip, který také můžete vzít  
s sebou, až vyrazíte na zimní aktivity. Nebo jej prostě vezměte 
jen tak na lítačku. Řeč je o dronu. Osvědčenou značkou těchto 
„hraček“ je PARROT. Když zvolíte dron od PARROT, tak zvolíte 
kvalitu. V podstatě to nejsou žádné hračky, ale vybroušená 
technologie, která se využívá k nejrůznějším účelům. 
Často mají zabudované nejrůznější senzory jako gyroskop, 
magnetometr, 3osý akcelometr, 
1 ultrazvukový senzor  
s dosahem 8 metrů,  1 tlakový 
senzor, vertikální kamera 
sledující rychlost. Propojení 
se smartphonem je jednoduché 
a aplikace, kterou k tomu potřebujete  
je zdarma. Jakmile tuto uživatelsky přívětivou 
aplikaci spustíte, nabídne vám velice snadné 
ovládání umožňující užít si potěšení z létání  
na maximum. Zobrazí se vám tyto možnosti jako 

pilotování, fotky, videa, letový plán apod. Podle toho, jaký 
dron zvolíte, budete mít i spoustu dalších možností. Tak hurá 
do oblak.

Dron PARROT Bebop

Cena 13 599 Kč
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Mobilní telefon 
Apple iPhone 6s 16 GB 

Cena 23 990 Kč

Když vezmete iPhone 6s do ruky, uvědomíte si, že něco takového jste ještě nedrželi. 
Pomocí 3D Touch dokážete jedním stisknutím víc než kdy předtím. Live Photos působivě 
oživí vaše vzpomínky. A to je teprve začátek. Když se na iPhone 6s podíváte podrobně, 
zjistíte, že je vylepšený od základu. Kryt má vyrobený z nové slitiny hliníku řady 7000 
stejné kvality, jaká se používá v leteckém průmyslu. Krycí sklo je nejtvrdší a nejodolnější 
ze všech smartphonů. A vesmírně šedou, stříbrnou a zlatou barvu teď doplňuje nová 
barva růžového zlata. Retina HD displej disponuje rozlišením 1920 x 1080 bodů, 

12megapixelový fotoaparát iSight ohromí světelností objektivu 
f/2,2 a samozřejmostí je spojení se světem pomocí 4G/LTE sítě.

Rukavice GoGEN jsou 
určeny pro pohodlné 
ovládání dotykových 
telefonů v zimním 
období. Vodivý materiál 
je umístěn na konečcích 
třech prstů.

Nejmenší a nejlehčí GoPro vůbec. HERO4 Session je o 50 % menší a 40 % lehčí  
než ostatní kamery HERO4. Jde o vůbec nejlépe nositelnou a připevnitelnou 
kameru GoPro. Díky úhlednému a všestrannému designu se hodí kamkoliv   
od surfu po zasněžená místa či relaxaci s přáteli. HERO4 Session přináší úžasnou 
kvalitu videa. Natáčejte video ve vysokém rozlišení 1440p30 a 1080p60, které je 
ostré a jako živé. Video s vysokým počtem snímků 720p100 přináší výjimečně 
plynulé zpomalené přehrávání nejlepších natočených okamžiků. Kamera má 
vestavěné Wi-Fi a Bluetooth, což umožňuje kameru připojit k aplikaci GoPro 

App a vzdáleně ji ovládat pomocí telefonu nebo tabletu, prohlédnout 
si obsah, který jste pořídili a sdílet své oblíbené záběry na Instagramu, 

Twitteru a dalších. Získáte také okamžitý přístup  
ke kanálu GoPro Channel, kde si můžete prohlédnout 
nejnovější videa GoPro z celého světa. Dálkový 
ovladač Smart Remote2 umožňuje ovládání více 
kamer GoPro ze vzdálenosti až 180 m.

Snadnější už to být nemůže! Díky Bluetooth spoušti, kterou  
si můžete dle libosti umístit na tyč si telefon jednoduše spárujete 
a už jen mačkáte spoušť. Délku si nastavíte podle aktuální 
potřeby od 29 do 117 cm. Vybranou délku jednoduše 
zaaretujete pootočením jednotlivých bloků. Tím máte 
zajištěno, že se telefon nemůže protočit a vypadnout. Tělo 
tyče je z eloxovaného hliníku, tzn. pevné a lehké. K dostání 
v různých barevných metalických provedeních. Díky bohatému 
příslušenství se stává selfie tyč univerzálním cestovním 
fotografickým příslušenstvím. Upevníte na ni samozřejmě 
telefon libovolné úhlopříčky, dále klasický fotoaparát  
se stativovým závitem nebo outdoorovou kameru. Tyč je 
vybavena držáky pro všechna tato zařízení. Navíc je balení 
doplněno o tripod - variabilní stojánek se stativovým závitem.

Rukavice GoGEN 
pro dotykové displeje

Cena 199 Kč

Outdoorová kamera 
GoPro HERO4 Session

Cena 8 690 Kč

Selfie tyč GoGEN 4

Cena 999 Kč
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LG G4c je menším sourozencem legendárního a ikonického modelu 
LG G4. Akademický titul „c“ značí, že se jedná o verzi „compact“  
v menším provedení, ovšem se všemi základními rodinnými znaky. 
Na první pohled tedy G4c ke své dospělejší sestře pojí zadní kryt  
s líbivým reflektujícím vzorem zvaným „diamond pattern“, který podle 
naklonění mění odlesky světla. Luxusní a nevšední IPS displej s HD 
rozlišením je navíc mírně zakřiven pro lepší vnímání konzumovaného 
obsahu (videa, fotografií, webových stránek).

Dívejte se na video během vaření, vaření, 
zatímco jíte shlédnětepříspěvky na sociální síti  
a poslouchejte hudbu během cvičení. Vylepšený stojánek 
drží YOGA Tablet za vás, takže se můžete více věnovat 
tomu, co vás opravdu baví. Využijte možnosti rychlejšího 
prohlížení, streamování a stahování na 10,1” Full HD IPS 
displeji. Přepínejte z jedné věci na další bez zaváhání.  
Ať děláte cokoliv, nový tablet YOGA si s tím poradí nejen 
díky skvělému procesoru Intel Atom Z3745 doplněnému  
o 2 GB operační paměti RAM a 16 GB vnitřní paměti, kterou 
můžete dále rozšířit pomocí paměťových karet.

Pořizujte snímky a videa s osobitou kvalitou 
a charakterem. 18MP snímky pořízené fotoaparátem 

EOS 1200D jsou plné detailů a dostatečně velké pro tisk  
až do formátu A2+. Videa mají profesionální vzhled a atmosféru  

a vypadají skvěle na zařízení HDTV. Když klesne úroveň osvětlení, fotoaparát EOS 1200D  
zvýší citlivost na světlo. Vaše snímky zůstanou ostré a nebudete tolik potřebovat blesk. Snímání pomocí okolního světla je skvělý 
způsob, jak zachytit atmosféru dané příležitosti a zůstat diskrétní pro zachycení cenných okamžiků a přirozeného výrazu. Když 
vytváříte kompozici snímku, fotoaparát EOS 1200D také analyzuje scénu na základě jasu, barev, pohybu a tváří. Tyto informace 
jsou využity k výběru nejvhodnějšího nastavení fotoaparátu pro danou scénu, ať je to krajina plná detailů nebo rychlá akce.  
Díky integrovanému průvodci funkcí a podpůrné aplikaci se toho o fotoaparátu dozvíte víc, kdykoli budete chtít. 
 K fotoaparátu navíc zdarma získáte brašnu EG 100 a 8GB SD kartu SanDisk Ultra.

Dotykový tablet 
Lenovo Yoga 2 10 FHD

Cena 6 999 Kč

Digitální fotoaparát
Canon EOS 1200D
+ 18 – 55 DC
Cena 9 990 Kč

Mobilní telefon
LG G4c

Cena 4 990 Kč
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Pohádkové Vánoce

Také máte rádi tu vánoční nostalgii, kdy krajina za okny je zasněžená, popíjí se svařák, balí 
dárky, odevšad voní cukroví a Ježíšek klepe na dveře? Přesně tohle je na Vánocích asi to 
nejkrásnější. A když konečně přijde Štědrý den, celá rodina se sejde u vánočního stromku, 
společně rozkrajují jablíčka, vyhlížejí zlaté prasátko, věští z olova nebo dělají jiné vánoční 
zvyky. Při takové atmosféře se pak člověk cítí jako v pohádce. A že pohádky k Vánocům 
opravdu patří. Také doma dodržujete některou z těchto tradic? Minimálně všichni udržujeme 
tradici vánočního stromku. Ale víme, odkud se k nám zdobení stromečku o Vánocích dostalo? 
Přečtěte si pár zajímavostí o vánočních tradicích a až budete letos s rodinou věšet baňky  
na borovici, tak jim u toho můžete povědět, proč se to dělá.
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Tradice zdobení stromečku

Z historie plyne, že vánoční stromy měly původně ochraňovat. 
Dokonce se zavěšovaly špičkou dolů nad štědrovečerní 
hostinu. Jinak ale zdobení stromečků, jak se to dělá dnes, 
sahá do dějin německých měst. I moderní osvětlení stromku 
hořícími svícemi pochází už z roku 1570, ačkoliv dnes  
už se zdobí ve většině domácnostech elektrickými světýlky. 
Ozdobený stromek se však objevoval zprvu v řemeslnických 
domech. Do domácností lidí stromeček pronikl  
až v polovině 17. století, přičemž se ujal nejdříve u měšťanstva  
a až poté na venkově. Dnes si snad ani Vánoce bez stromečku 
nedovedeme představit. Pamatujte, že stromeček dělá 
Vánoce těmi pravými a dodává jim atmosféru. A nemusí 
být ani nikterak velký, což ostatně potvrzuje i tento pěkný 
citát: „Nikdy si nedělej starosti s velikostí vánočního stromku.  
V očích dětí je vždy vysoký přes 30 stop.“ (Larry Wilde)

Tip na vánoční osvětlení pro váš stromeček. Ať je co 
nejzářivější!

Chceme vidět zlaté prasátko. Klidně 
i se zahnutými zuby nahoru

Také se na Štědrý den postíte, abyste spatřili 
zlaté prasátko? Jak roztomilá tradice. Předává 
se z generace na generaci a s nadšením ji dodržují 
i děti. V tom je právě ta roztomilost. Ale jestlipak 
víte, jak to celé se zlatým prasátkem vzniklo a proč?  
Praví se, že zlaté prasátko spatří ten, kdo dokáže 
celý Štědrý den nejíst, dokud se na nebi neobjeví 
první večerní hvězda. Pak teprve může začít hostina.  
V dřívějších dobách bylo prase považováno za symbol slunce, 
které se o zimním slunovratu a tedy i v období Vánoc ujímá 
vlády, a noci se začínají zase zkracovat. Díky tomu tedy vznikla 
tradice zlatého prasátka. To spolu s bytostí zvanou „svatý 
šprech“ dohlíželo na děti a na jejich prázdná bříška. Postit 
se celý den není ani z lékařského pohledu nic škodlivého. 
Naopak půst pomáhá našemu tělu, aby se pročistilo. 
Zvláště v období Vánoc, kdy máme hojnost dobrot. Chceme 
přece zůstat fit a udržet si figuru třeba na vánoční večírky.  
A že jich bývá v tomto období hodně. Punčový večírek  
s přáteli, firemní večírek, rodinný a kdoví, jaký ještě.

Perníčky. Prastaré cukroví, které provoní 
váš domov Vánocemi.

Víte, jak poznáte, že se opravdu blíží Vánoce? Přece tím,  
že se ze všech domácností line vůně vánočních perníčků. 
Je to u nás snad nejrozšířenější vánoční cukroví a přesto 
málokdo ví, odkud se k nám perníčky dostaly. Jejich tradice 
sahá až do 14. století k italským perníkářům, kteří dávali  
do perníků kromě dalšího koření a medu také pepř. Podle 
této ingredience jsou perníčky pojmenovány. Napéct  
a co teprve nazdobit kupu perníčků není žádná sranda. 
Musíte uhníst těsto, našlehat krém na zdobení, vykrajovat, 
tvořit a tak dále. Abychom vám práci značně ulehčili, máme 
pro vás vynikající novinku. Vylepšený kuchyňský robot  
Eta Gratus, který udělá většinu práce za vás. 

Robot ETA Gratus MAX – maximální pomoc
 ve vaší kuchyni NOVINKA

Toto je kuchyňský robot, který nepotřebuje nijak chválit. 
Vyzkoušejte jeho schopnosti a nedáte jej z kuchyně.  
Umí hníst, šlehat, krájet, mixovat, namlít maso i mák, 
strouhat, mísit, plnit uzeniny a má i tvořítko na cukroví.  
Pro každou hospodyňku tento robot představuje třetí ruku, 
která vám nejen ušetří síly, ale zejména čas. Vždyť většinu 
těch nejméně zábavných a zdlouhavých činností udělá za vás.  
Díky výkyvnému ramenu se s ním snadno manipuluje a jeho 
velmi silný motor zaručí systematické a hladké zpracování 
těsta. Chcete, aby vám pomohl i s přípravou krému? Pak byste 
měli vědět, že se k němu dá dokoupit i bohaté příslušenství, 
třeba flexi metla na krémy a lehká těsta. O kvalitě robotu  

Eta Gratus Max hovoří i prodloužená záruka 10 let na motor. 

Pořádáme vánoční večírek!

Poslední pátek před Štědrým dnem by měl patřit našim 
přátelům. S těmi si přece také chceme popřát „šťastné 

a veselé“, že? A aby byl večírek tip ťop, tak i my 
bychom se měli hodit do gala. Máme pro vás 
skvělé pomocníky, kteří z vás udělají vánoční 

hvězdu.

Posviťte si na chloupky s vylepšeným 
epilátorem Philips Lumea

Vyhlazená a dokonalá. Přesně taková budete díky epilátoru 
Philips Lumea nebo Philips Lumea Prestige. Každá žena chce 
mít půvabně hladké své nejcennější partie, aby mohla zazářit 
i v minišatech. No a jak už víme, s chloupky to jaksi není ono. 
A ani nikdy nebude. Chce se vám však kvůli tomu téměř 
nonstop holit? Nejspíš ne. Ale trpět bolestivé epilace, které  
z vás málem vyrvou kromě chloupků i duši, se vám po mnoha 
pokusech určitě také nezamlouvá. Proto přichází na řadu 
skutečná záchrana v podobě Philips Lumea, totální inovace 
mezi epilátory. Přesněji řečeno jde o bezdrátovou technologii 
IPL (intenzivní pulzní světlo). Philips Lumea vysílá do lůžka 

Vánoční LED
osvětlení  EMOS

Cena 499 Kč
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chloupků jemný pulz světla. Ten se vevnitř lůžka přemění  
na teplo, které má přirozenou tendenci tlumit růst chloupků. 
Vyzkoušejte jej, a vaše nohy tak i na vánočním večírku, 
kde bude spousta dalších lákadel, dostanou zaslouženou 
pozornost. 

Dopřejte si luxus, který ocení i topmodelky! 
Pozlacený fén Valera Metal Master Gold. 
NOVINKA

Máte rádi prvotřídní výrobky, které navíc vypadají luxusně? 
Pak by mezi vašimi pomocníky v péči o vlasy neměl chybět 
fén Valera Metal Master Gold, který je pozlacený 24 karátovým 
zlatem. A jeho novou tváří se stala známá topmodelka 
Andrea Verešová, která s Valerou nafotila exkluzivní 
fotografie. Ukázala, jak tento fén dokáže vylepšit účes každé 
ženy. Výrobky Valera používají slavní stylisté. Vyzkoušejte 
je i vy. Něžný. Přesně takový fén Valera Metal Master Gold 
totiž je. A právě díky tomu dokáže vytvořit tak precizní 
účes, díky kterému se budete na vánoční party vyjímat. Víte,  
že tento fén dokáže i uhlazovat? Je vyvinutý tak, že pomocí 
ionizéru vaše vlasy sametově uhladí. Také už vám nehrozí,  
že „zkrepovatí“. Naopak ionizace tuto nežádoucí vlastnost 
vlasů výrazně zmírňuje. Trpělivě o vás bude pečovat, takže  
si s ním klidně můžete dát načas. A co víc, nikdy se nepřehřeje. 
I při nejvyšší teplotě foukání zůstává na povrchu chladný.

Ať už budete kdekoliv, energie bude s vámi 
NOVINKA

Díky externí nabíjecí baterii Power Bank GoGEN 5000 
můžete být nejen o Vánocích stále připojeni. Udrží vaše 
smartphony, tablety, outdoorové kamery nebo fotoaparáty 
stále v provozu, neboť její USB port poskytuje proud 2,1 A. 
Pokud se tedy chystáte pořádat vánoční party na chalupě  
a nemáte elektrické sítě nazbyt, nezapomeňte  
na powerbanku. Powerbanka GoGEN 5000 vás však 
doprovodí i na večírek do restaurace, k přátelům či kamkoliv 
jinam. Je totiž jako stvořená pro dámské kabelky zejména 
slim provedením. Její metalický povrch v barvě zlata navíc 
vypadá velmi elegantně. 

Power Bank
GoGEN 5000 mAh

Cena 599 Kč
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Elegantní obal zkrášlí váš mobil

Nezapomeňte také zabalit svůj telefon do designového 
pouzdra GoGEN. Dokonale padne na váš mobil Lenovo, 
který je teď jedním z nejoblíbenějších. Pro Lenovo S90 je tu 
zlaté pouzdro a pro Lenovo P70 krásně bílé. Že Lenovo ještě 
nemáte, ale všichni vám jej doporučují? Pořiďte si jej nyní.  
K Lenovu P70 totiž dostanete dárek zadní kryt a fólii.

A pokud vás čeká i vánoční večírek v práci, dávejte si pozor, 
abyste si pak nemuseli říct tento citát: „Na vánočních 
firemních večírcích nejvíc nesnáším to hledání nové práce 
druhý den.“ (Phyllis Diller)

A konečně čas na rodinu, koledy a pohádky

Možná, že někomu už to klišé Vánoc může znít nepříjemně. 
Ale přece jen všichni o Vánocích nakonec roztajeme  
a užíváme si teplo rodinného krbu, které tyto kouzelné 
svátky přinášejí. Nic nenahradí tu láskyplnou atmosféru, kdy  
se všichni sejdou 
u jednoho stolu, 
poslouchají se koledy 
a pak se společně celá 
rodina dívá na tradiční 
pohádky. A aby byla nálada 
ještě „vánočnější“, chybí už snad 
jen  gramofon. Pustit si koledy pěkně 
z gramofonové desky, to má styl.  
Pro vaše blízké může být gramofon 
také skvělým dárkem, zvláště našim 
babičkám a dědečkům může 
oživit příjemné vzpomínky 
z mládí. Pokud byste však 
chtěli zůstat u něčeho 
moderního, pak by vaší 
pozornosti neměly 
ujít kvalitní soundbary  
a mikrosystémy. 

Ježíšku, panáčku aneb odkud se vzaly koledy?

Všichni dokážeme zanotovat minimálně jednu vánoční 
koledu, ale víme, odkud se koledy vzaly a proč je zpíváme? 
Třeba samotný název koleda pochází z latinského slova 
Calendae (kalendy), což má označovat první lednové dny, 
kdy se slavil slunovrat. A víte, komu vlastně koledy pějete, 
respektive, komu byly původně určeny? Vánoční koledy, 
zpívané v latinské i lidové řeči, nahradily předkřesťanský 
rituální zpěv oslavující o saturnáliích boha Saturna. Lidová 
víra připisovala vánočním koledním obchůzkám magickou 
moc. Měly přinést štěstí a blahobyt do každého stavení. 
Na koledu se o Vánocích chodilo o Štědrém večeru,  
na svátek sv. Štěpána, na Nový rok, o dni sv. Tří králů a někde 
i na Hromnice. V dnešní době koledy vyjadřují v podstatě 
lásku k betlémskému děťátku neboli Ježíškovi. Ten se pak 
stává obsahem většiny koled, což potvrzuje i nejznámější 
česká koleda Narodil se Kristus Pán, která vznikla z latinské 
duchovní písně. Tradice českých koled a koledování pochází 
až z doby předhusitské.

Za devatero horami byla jedna hezká pohádka

Jako malí jsme sledovali, četli a poslouchali pohádky každý 
den. Dnes, přestože už malí nejsme, si tu a tam nějakou 
pohádku pustíme. A o Vánocích snad všichni! Vždyť je to 
přece pohádkový čas. Víme však, co je na pohádkách, zvláště 
těch českých, tak úžasného a čím nás obohacují? Přinášejí 
optimismus do života. Kdy jindy načerpat pozitivní myšlení 
do dalšího roku než o Vánocích. České pohádky jsou navíc 
specifické tím, že zlo v nich bývá zpravidla napraveno  
a končívají „happy endem“. A kdo by neznal hloupého 
Honzu? Jeho postava je rovněž typická pro naše pohádky. 
Historicky se pohádky vyvíjí už od starověku. Původně  
se tradovaly ústní lidovou slovesností, a protože to 
každý vyprávěl jinak, často v nich docházelo ke změnám.  
V Česku je jedinou neautorskou pohádkou patrně pohádka  

O dvanácti měsíčkách. 

Pouzdro GoGEN
na mobily Lenovo

Cena 399 Kč

Gramofon Sony
PS-LX300USB

Cena 4 490 Kč
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Asi největší zajímavostí u pohádek je, že  
se objevují v odlišných světových kulturách, 
u kterých nemohlo dojít ke kontaktu, 
a přesto mají pohádky podobné rysy. 
Vzájemnou podobnost najdeme třeba  
v pohádkách indiánů, Arabů i Evropanů. 
Jsou úžasné, spojují svět. Také vám nyní 
sledování pohádek dává hlubší význam?  
Až budete společně s celou rodinou  
o Vánocích sedět u telky a na programu 
bude nějaká pohádka, jistě se rádi necháte 
vtáhnout do říše kouzel. Nezapomeňte  
se na to připravit  
a zajistit své rodině 
kvalitní sledování 
ve velkém obraze
chytré televize.

Internetová televize v moderním bílém 
designu s úhlopříčkou 102 cm nabízí 
dokonalou čistotu, ostrost a plynulost obrazu 
díky skvělé kombinaci vysokého rozlišení 

FULL HD (1920 x 1080) a zobrazovací frekvenci 
200 Hz CMP. Velkou výhodou je integrovaná 
WiFi, zajišťující bezvadný chod internetu  
a na internetovém připojení závislých aplikací. 
Díky funkcionalitě DLNA můžete televizor 
propojit prostřednictvím domácí sítě s ostatními 
přístroji, které také podporují DLNA. Funkce 
Miracast vám zase umožní zrcadlit obsah vašeho 
telefonu přímo na obrazovce televize Značka 
GoGEN si je jista kvalitou svých výrobků, a proto 
na televizi poskytuje prodlouženou záruku  
40 měsíců.

Svým vzhledem a zvukem nepochybně patří do rodiny 
Marshall. Odpojte kabely a rozjeďte show kdekoliv se právě 
nacházíte, v tom spočívá ojedinělost nového přírůstku. 
Kilburn jakožto nejhlasitější reproduktor ve svojí kategorii, 
nastavuje novou laťku pro své soupeře, je kompaktním 
hrdinou s houževnatým srdcem a dokonalým zvukovým 
projevem, který vyniká čistými středovými frekvencemi  
a výškami s rozšířeným rozsahem, všechny tyto vlastnosti 
garantují zřetelný a výrazný zvuk. Bluetooth kompatibilita  
a 3,5mm vstup, vytváří snadné připojení, zatímco konstrukce 
na bázi zesilovače s klasickým 
Marshall logem znamená, že je 
tak dobrý, jak se tváří na pohled. 
Zabudovaná baterie s výdrží  
až 20 hodin je tolik šťávy, že vydrží  
v provozu déle, než vy.

Televizor
Samsung UE55JU6652

Cena 44 990 Kč

Televizor GoGEN
TVF 40E550 WEBW

Cena 9 990 Kč

Přenosný reproduktor 
Marshall KILBURN

Cena 7 490 Kč
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Dětský dotykový tablet 
GoGEN MAXPAD9 G2

Cena 2 999 Kč

Dětský dotykový tablet s 4jádrovým 
procesorem, 9" displejem s rozlišením 
1024 x 600 a 8 GB operační paměti RAM. 
Integrované dětské prostředí SIMBA 
nabízí výběr mezi dvěma zobrazeními 
úvodního menu a to buď v dětském 
obrázkovém provedení, nebo v dlaždicovém 
uspořádání pro zkušenější malé uživatele. 
Samozřejmě vše kompletně v češtině. Navíc 
máte možnost ze stránek www.maxipes.cz 
stáhnout bezplatně zábavné výukové aplikace, 
které pomáhají dětem s poznáváním světa 
kolem sebe, navázání pozitivního vztahu  
k hudbě, rozšiřování slovní zásoby, abecedou, 
čísly a počítáním, angličtinou, orientací  
na silnici, při první pomoci nebo lépe procvičit 
úkoly z logopedie.

Externí zdroj (PowerBank) poskytuje energii pro přenosná zařízení, která 
je možné dobíjet z USB portu, takže udrží vaše smartphony, tablety, 
outdoorové kamery nebo fotoaparáty stále v provozu. Jsou přenosné, 
s velmi jednoduchým používáním a jejich vlastnosti oceníte zejména  
na pracovních cestách, při delších pobytech v přírodě, na horách, zkrátka 
všude tam, kde trávíte svůj čas bez možnosti přístupu k elektrické síti.

Nový model televizoru JVC se může chlubit 
ostrostí obrazu, která si nezadá s ostrostí 
samurajského meče. Díky zobrazovací 
technologii Clear Motion Picture s frekvencí 
200 Hz si vychutnáte čistotu, ostrost a plynulost 
obrazu. A to nejen v akčních scénách. Obrazová 
technologie DynaPix HD upravuje barvy, kontury 
a kontrast pro nejlepší obrazovou reprodukci. 
Majitelé televizorů JVC s úhlopříčkou obrazovky 
40“ (102 cm) a vyšší získávají možnost 
nadstandartního servisního zásahu 
přímo v pohodlí svého domova. Při 
případných potížích s televizorem tak 
bude o ně postaráno profesionálním 
servisním teamem u nich doma.

Oživte všechny své oblíbené filmy, zábavné televizní pořady, sportovní přenosy a hudbu 
prostorovým 2.1kanálovým zvukem o výkonu 320 W. Vylepšete zvuk svého televizoru také 
přídavným basovým reproduktorem. Automaticky vyvažuje zvuk pro 
všechny frekvenční rozsahy, takže výsledkem je zvuk dosud nepoznané 
kvality. Mějte svoji hudbu pod kontrolou a sdílejte ji podle libosti. 
Maximální volnost při poslechu získáte připojením až tří zařízení Bluetooth 
současně, mezi kterými můžete libovolně přepínat.

Power Bank
GoGEN 5000 mAh

Cena 599 Kč

Televizor
JVC LT-40V550

Cena 8 990 Kč

Sound Bar
LG LAS550H

Cena 5 990 Kč
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Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou 
IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané  
v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila 
pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Philips Lumea působí 

na kořínky chloupků jemnými světelnými záblesky. Tím  
se postupně snižuje počet chloupků, které vám  

na těle rostou. Opakované používání zanechá 
vaši pokožku nádherně hladkou a jemnou.

Kovový povrch pokrytý 24 karátovým zlatem, vysoká kvalita 
provedení, propracovaný design a patentovaný systém Rotocord 
proti zamotání kabelu. To vše společně tvoří exkluzivní profesionální fén 
značky Valera. Pokud si potrpíte na kvalitu zpracování a funkčnost zabalenou  
do exkluzivního designu, pak budete tímto profesionálním fénem Valera Swiss 
Metal Master Gold velice potěšeni. Fén Valera z chromované ušlechtilé oceli 
vybaven LONG LIFE DC pohonnou jednotkou nabízí celkem 6 kombinací proudění 
vzduchu a teploty a navíc funkci studeného vzduchu umožňující šetrnější fixaci 
účesu pouhým stiskem tlačítka COOL a vlnitá struktura topného tělesa 
mu zajišťuje dlouhou životnost. Dále je vybaven koncentrátorem vzduchu 
pro ještě lepší styling, takže si se svým účesem můžete pohrát. Potěšení 
budete také ionizérem, který výrazně eliminuje statickou elektřinu 
a upravuje i uhlazuje účes, takže výsledek je ještě lepší. Vysoce flexibilní 
napájecí kabel s dostatečnou délkou 3 metry vám poskytne volnost, 
takže nemusíte stát přímo u zásuvky.

Univerzální otočný / polohovatelný nástěnný držák značky GoGEN 
pro LED, LCD a plazmové televize pro nastavení ideálního úhlu  

k pohodlnému sledování TV. Držák nabízí 
rychlou a snadnou instalaci na zeď díky 
kompletnímu montážnímu příslušenství. 
Disponuje inteligentním systémem fixace TV 
panelu s VESA standardy až do hodnoty 400 x 400 mm a širokým 
rozsahem pohybu až 180° otočení, -20° až +10° naklopení  

a 60 až 473 mm vysunutí. Konstrukce držáku je testována pro panely o úhlopříčce až 55“ 
a o hmotnosti 50 kg.

Stylový mikrosystém pro přehrávání 
CD, CD-R/RW disponuje FM tunerem 
s 30 předvolbami. Navíc umožňuje 
přehrávat audio soubory i z mobilních 
zařízení díky zabudovanému Bluetooth  
a souborů z médií připojitelných přes USB  
a z audio zařízení připojitelných přes 
Line-in. Přehrává skladby ve standardním 
CD formátu i MP3 a WMA soubory. 
Výstupní výkon reproduktorů je 2x 5 W.  
Vylepšení idálního hudebního zážitku nabízí 
mikrosytém přednastavenými ekvalizéry. Také lze využít funkci 
automatického vypnutí po uplynutí nastaveného časového intervalu. 
Součástí příslušenství je i dálkové ovládání pro pohodlné využívání 
všech funkcí radiomagnetofonu.

Epilátor Philips Lumea 
Prestige SC2009/00

Cena 13 999 Kč

Fén Valera Swiss Metal 
Master Light 584.01

Cena 3 599 Kč

Držák TV GoGEN L 
polohovatelný

Cena 1 399 Kč

Mikrosystém Hyundai 
MS 132 DU3BL

Cena 1 999 Kč
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Zapomněli jste na dárek pro sestřenici? Nevadí. Máme extra službu, kterou oceníte 
zvláště tehdy, pokud potřebujete objednat dárek na poslední chvíli. Stačí na 
www.euronics.cz objednat zboží, které lze rezervovat ihned, vybrat nejbližší prodejnu
k osobnímu odběru a za 60 minut vám pošleme SMS, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

Objednejte dárek online a vyzvedněte 60 minutza
, kterou oceníte 

objednat zboží, které lze rezervovat ihned, vybrat nejbližší prodejnu
vám pošleme SMS, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

nut

MAXIMUM VÝHOD       pro naše online zákazníky

Chcete mít dárky  letos     opravdu včas?

Využijte naši komplexní službu Osobní odběr zdarma po celé ČR. 
Všechny dárky objednáte z pohodlí domova a vyzvednete na prodejně, 
kde o vás budeme maximálně pečovat i po nákupu. 

zdarma osobní 
odběr zboží 
objednaného online

odběr ve všech
100 prodejnách
po celé ČR

skladovky
k vyzvednutí
už za 60 minut

komplexní péče 
prodejny včetně 
vyřešení reklamací

do 14 dnů vrácení 
nevhodného dárku 
pořízeného v e-shopu

S EURONICS BUDOU DÁRKY 
POD STROMEČKEM VČAS!
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Vánoční čas v prodejně
Tentokrát s naší pravidelnou rubrikou Pozdrav zavítáme do zlínské prodejny Euronics, 
která od roku 2005 má své stálé místo v nákupním centrum Čepkov, takřka v centru Zlína. 
Prodejna od svého založení a prvního otevření prošla mnoha změnami, prošlo jí mnoho 
spokojených zákazníků, vystřídal se taktéž personál prodavačů i vedoucích. Nyní této naší 
prodejně Euronics šéfuje už 3 roky charismatický a vždy usměvavý vedoucí Petr Krištůfek.

Ahoj, Peťo, zastihli jsme tebe a tvůj tým zrovna 
na startu největšího pracovního shonu, v čase 
nákupů vánočních dárků. Jsme moc rádi, že sis 
udělal čas na tento rozhovor. Pojďme rovnou  
na to. Popiš nám v kostce, jak vypadá takový 
běžný pracovní den v prodejně s elektronikou 
v době vánočních nákupů? V čem jsou hlavní 
rozdíly oproti pracovním dnům mimo Vánoce?

Vánoční čas sám o sobě je velmi příjemnou událostí celého 
toho roku. Pro nás obchodníky začíná ale o hodně dříve. 
Už v listopadu je větší pohyb na prodejně, a to ne jen nás 
prodavačů v modrých tričkách Euronics, ale i zákazníků. Přes 
rok jich vidíme o něco méně. Běžný pracovní den v průběhu 
roku je trochu méně hektický.

Jsou i zákazníci v tento čas něčím jiní?
Mají jiné nároky, jiné kratochvíle oproti 
nákupům v průběhu roku? 
Je na nich poznat více nervozity a napětí?

Říká se, že přes Vánoce se prodá všechno. Není to v poslední 
době už tak úplně pravda, ale je skutečností, že od spuštění 
výdejny z e-shopu Euronics nám rukama projdou až mnohdy 
neuvěřitelné věci, které nás samotné pobaví. Ale ano, prodává 
se jinak. Zákazníci jsou nervózní, hlavně ti co „honí“ dárky  
na poslední chvíli. Ale jsou i tací, kteří i když nakupují až  
na poslední chvíli, nevnesou nervozitu do prodeje.

Odráží se tento pracovní stres a nápor také 
u tvého personálu? Nebo už jste proti tomu 
za ta léta imunní?

Snažíme se vnímat tento čas taky jako vánoční. Těšíme  
se na něj celý rok a nechceme si ho nechat kazit. I zákazníci  
od nás musí cítit klid a stále tu jistotu, že tady jsou správně. 
Tady jim poradí a odsud odcházejí spokojení s tím,  
pro co si vlastně přišli. Pevně věřím, že vždy spokojeni.

Je nutné v tento čas posílit 
počty zaměstnanců za pracovní den? 

Tento rok díky opravdu zvýšenému počtu výdejů přes 
náš internetový shop jsme museli posílit naše řady  
a máme letos čtyři pokladny a „pár rukou“ navíc.

Nicméně máš toto vánoční období rád 
a těšíš se na něj, že je to vlastně 
ten pravý prodejní „hukot“?

Přesně tak.  Je to úplně jiný prodej.  Pohyb, živo a i čas 
běží rovněž jinak. Den utíká, někdy až „strašidelně“ rychle.  
Ale zase potkáme i hodně svých známých, kteří se nám  
v tento čas vrací více než obvykle. Je to příjemné, že právě 
tady.

POZDRAV
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Jaký je dle tvé zkušenosti vůbec nejvíc vytížený 
den z hlediska náporu zákazníků? Opravdu to 
je až poslední pracovní den před Vánoci 23. 12. 
nebo Štědrý den je ten nej, takže to zákazníci 
opravdu nechávají, jak se říká na poslední den?

Je to poslední víkend před Štědrým dnem a ten den před 
ním. Ano, 23. 12. je silný den na prodej. Je to téměř ten den 
D pro ty, kteří na to doposud neměli čas. Jsme to někdy i my 
sami, když si vybíráme mezi regály co pro ty ratolesti, rodiny  
a přátele vybereme.

Takže i letos bude zlínská prodejna Euronics 
na Čepkově otevřena na Štědrý den? Do kolika 

hodin mohou zákazníci přicházet?

Jsme tady každý den od deváté ranní až do osmé 
večerní. Víkendy úplně stejně. Vánoční Štědrý den 
jsme pouze do 13. hodiny. A potom zasloužené dva 

dny volna pro všechny a od 27. 12. znova na plac  
ve stejném čase a stejném složení.

Jaké jsou nejvíce žádané vánoční 
dárky u zlínských zákazníků?

Listopad i prosinec jsou měsíce, kdy jdou 
především mobilní telefony, tablety a NTB. Ale 
 i hodně věcí z malých bílých spotřebičů. Pro pány 
holicí strojky, muži pro své polovičky berou fény 

a kulmy. Společně potom i věci do domácnosti,  
tj. kávovary, kuchyňské roboty, ale i televizory. 

Současná nabídka je opravdu velmi pestrá a zajímavá. 
Rozhodně je z čeho vybírat.

Jak vnímají zákazníci službu Euronics, osobní 
odběr zboží expres anebo možnost rezervace 
zboží právě v tento vánoční čas, kdy si mohou 
pohodlně z domu nebo z práce prohlédnout 
nabídku elektro zboží a spotřebičů v e-shopu 
www.euronics.cz a rezervovat si jej na prodejně 
a pak jen přijít na prodejnu bez stresů si své 
zboží vyzvednout? To vše beze strachu a stresu, 
že už výrobek nebude.

Z pohledu prodejny a myslím si, že i ze strany 
zákazníků výborný nápad.  Já sám  
u sebe nenosím velkou hotovost,  
a pokud mi v obchodě nějaký výrobek 
vnukne myšlenku, sednu k internetu, 
pročtu a objednávám tam, kde mi 
poradili, nebo kde to mám kousek 
od domu. Všechno během chvilky. 
Sedám do auta a jedu mnohdy 
ještě ten den pro svůj třeba nový 
mobil.

Zvyšuje se množství osobních odběrů 
a rezervací na prodejně ve vánoční dny 
oproti dnům v průběhu roku?

Je to nápor. Skutečně již listopad se posunuje v počtu 
rezervací přes den mnohdy o více jak 40 % a více, jen  
na naši prodejnu. S každým dalším dnem to sílí a roste. Jak jsem  
ale popsal, tuto možnost jsme uvítali. Jsme potěšeni,  
že se k nám vrací ti, kterým jsme rádi poradili.

Nyní řídíš největší prodejnu Euronics ve Zlíně, 
a zároveň jednu z největších prodejen 
v republice. Vzpomeneš si, jaké byly 
tvé začátky u Euronics? 

Nastoupil jsem do prodejny Euronics v OC Zlaté Jablko  
v roce 2011. Dostal jsem hned důvěru jako vedoucí prodejny. 
Později mi byl nabídnut post vedoucího na velké prodejně 
Čepkov. Nebudu tvrdit, že jsem neměl strach, ale šel jsem  
za tím. Jsem zde spokojený. Jsme opravdové hvězdy.

Na závěr nám prozraď, jaký vánoční zvyk 
se udržuje u vás doma, jestli nějaký 
udržujete? Může být klidně i netypický, 
prostě váš rodinný vánoční i (zlo)zvyk.

Asi bych nepřekvapil. Štědrovečerní večeře. Hrachová 
polévka je u nás tradicí, že budou v domácnosti peníze  
a samozřejmě kapr. Mám rád ryby a bramborový salát.  
Tak na to se těším celý rok.

Jméno:  Petr Krištůfek

Věk: 45 let

Znamení:  Střelec

Zájmy, koníčky:  Ženy, pivo, fotbal,
 filmy, sport, práce

Oblíbená barva:  modrá a černá

oblíbená hudba:  široký repertoár

Oblíbená činnost,
u které relaxuješ: film a sport

POZDRAV
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OTÁZKY A ODPOVĚDI

Ptáte se našich elektrospecialistů
Vybrali jsme vaše nejčastější dotazy spojené s nákupem vánočních dárků  
v náročném období měsíce prosince. Otázky vztahující se jak pro nákupy on-line přes e-shop  
www.euronics.cz, tak i pro nákupy v kamenných prodejnách. Odpovídal pro vás manažer 
Euronics, pan Pavel Mikoška.
Bude na vašich prodejnách prodloužená
 otevírací doba během prosincových dní? 
Který je poslední prodejní den?

Ano, bude v kamenných prodejnách sítě Euronics prodloužená 
otevírací doba, hlavně v posledních víkendových a pracovních 
dnech před Vánocemi. Standardně se prodejny umístěné 
v obchodních a nákupních centrech řídí prodlouženou 
otevírací dobou center a menší kamenné prodejny budou 
mít také prodloužené otevírací doby. Standardní prodloužení 
se pohybuje v rozmezí jedné až dvou hodin. Pro okamžitou 
informovanost o dané prodejně vám doporučujeme sledovat 
webové stránky Euronics v záložce Prodejny, vyhledat si vámi 
požadovanou prodejnu a u ní budeme uvádět prodlouženou 
otevírací dobu.

Posledním prodejním dnem ve většině našich prodejen 
Euronics bude Štědrý den 24. 12. Přesnou 

otevírací dobu prodejen opět pro jistotu 
sledujte na webových stránkách u dané 
prodejny, jelikož prodejní doba bude  
v tento den u prodejen různá.

Budete mít v období prosince 
dopravu zdarma pro nákupy 

přes e-shop?

Ano, doprava zdarma bude platit pro jakýkoliv nákup 
v e-shopu Euronics od minimální hodnoty nákupu 
2000 Kč. 

Který poslední den před Vánocemi si mohu 
zboží objednat přes e-shop, abych jej
 na Štědrý den měl?

Posledním dnem pro výběr zboží z e-shopu www.euronics.cz 
a rezervací zboží s osobním odběrem na prodejně bude 24. 12. 
Tedy ještě na Štědrý den můžete přes internet vybírat dárky 
pro své blízké. Vybrané zboží si můžete zarezervovat na vámi 
vybrané prodejně on-line a ještě týž den si je vyzvednout  
na prodejně. Zboží bude pro vás připraveno od jeho 
objednání za 60 minut. Nakupujete dárky na poslední chvíli, 
ale z pohodlí domova, bez stresů a obav, že již vhodný dárek 
neseženete. U nás ano.

Provádíte speciální dárkové balení 
pro objednané zboží přes e-shop?

Pro online objednávky se službou doprava až k vám domů 
nenabízíme doplňkové vánoční balení, ale na vybraných 
prodejnách Euronics se mohou zákazníci nově setkat  
se službou Dárkové balení od Euronics, v podobě výběru 
dárkové krabice s luxusním motivem opatřenou zlatou 
dárkovou mašlí. Personál prodejny vám doporučí nejvhodnější 
velikost krabice na váš dárek, do něj vám výrobek uloží, uzavře 
krabici a přidá vám na víko krabice zlatou mašli.

Když si objednám zboží přes e-shop a zjistím, 
že je to nevhodný dárek, mohu jej vrátit?

Ano, veškeré objednané zboží z e-shopu www.euronics.cz, 
můžete bez udání důvodu vrátit. Lhůta pro vrácení zboží 
je 14 dnů. Zboží musí být bez zjevných známek poškození, 
musí být vráceno spolu s průvodními doklady k výrobku, 
tedy s účtenkou, fakturou, návody, záručním listem, který 
byl součástí balení. Zboží objednané přes internet můžete 
poslat na adresu uvedenou na našich stránkách pro vrácení 
a reklamace zboží anebo je můžete vrátit i v kamenných 
prodejnách sítě Euronics.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI

     Tato služba vrácení zboží do 14 dnů se 
vztahuje na veškeré zboží objednané přes 

e-shop www.euronics.cz i s možností    
osobního vyzvednutí 
naprodejně.

Když si nejsem zcela jistý 
výběrem vánočního dárku, 
pomohou mi na prodejnách?

Náš profesionální personál určitě 
velice rád a s jistotou poradí, stačí 

mu pár základních indicií, pro koho 
by měl být dárek určen, jestli pro ženu, 

muže nebo dítě a v jaké cenové kategorii, 
popř. k jaké příležitosti, jestli k zábavě, 

nebo úpravě zevnějšku, kuchyňský šikovný spotřebič nebo 
nepostradatelné příslušenství, které navíc dobře vypadá. 

S výběrem dárků vám skvěle poradíme nejen na prodejnách, 
ale umíme to i na našem prodejním webu, kde je vytvořena 
speciální stránka s názvem Tipy na vánoční dárky s podtitulem 
Šťastné a veselé v Euronics www.euronics.cz/-tipy-na-
vanocni-darky/, kde podle jednotlivých týdnů a témat, které 
vás budou bavit, jsme připravili jednu možnost inspirace  
na výběr dárků a máte také možnost si na té samé stránce 
vybrat dárky podle cenového rozpětí a poté si můžete vybírat 
dárky pro ženy - Pro ni a dárky pro muže - Pro něj. Takže 
možnosti pomoci s výběrem dárků i pro vás nerozhodné není
u nás žádný problém jak 
v kamenných prodejnách, 
tak na internetu.

Odpovídal: Pavel Mikoška
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Vyluštěte správně tajenku zimního čísla Inspirace a vyhrajte jednu ze tří power banek 3v1 s funkcí stojánku, reproduktoru  
a power banky značky Gogen. 

Znění tajenky zasílejte do neděle 31. ledna 2016 na e-mail: inspirace@euronics.cz nebo poštou na adresu: Euronics ČR, a. s., časopis Inspirace, Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. 
Do předmětu zprávy nebo na poštovní obálku uveďte předmět „Křížovka zima 2015“. Uveďte prosím Vaše jméno, adresu, e-mailový a telefonní kontakt. V případě výhry 
a správného znění tajenky vás budeme o výhře informovat. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu Inspirace. Výherci z minulého čísla, jejíž tajenka zněla „UDĚLEJTE SI SVOU 
SELFIE“, jsou tito: Renáta Beranová, Litoměřice, Ivana Křenová, Zlín, Hanke Zdeněk, Chotěboř.  Těmto výhercům pošleme jeden ze tří univerzálních držáků značky Gogen na mobilní 
telefony nebo navigace určené do auta. Upřímně gratulujeme. Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.

Křížovka o 3 Power banky GoGEN s funkcí stojánku
a reproduktoru, 3v1, 4000 mAh v hodnotě 599 Kč
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Závěrem
Podzim ve znamení 5 nových prodejen Euronics
Přinášíme krátké ohlédnutí za měsíci října a listopad letošního 
roku. Oba dva měsíce byly bohaté na zrod nových prodejen 
sítě Euronics. V měsíci říjnu se ve stejný den ve čtvrtek 15. 10. 
otevíraly hned dvě prodejny na území Moravy. První z nich 
byla prodejna Kroměříž v nákupním centru U rejdiště, druhou 
byla prodejna v Kuřimi na ulici Legionářské v centru města. 
Prodejna Kroměříž přivítala nové zákazníky na své ploše 407 m2 
navíc s doprovodnou akcí s možností výhry projížďky v téměř 
kosmickém elektroautomobilu značky Tesla. I prodejna Kuřim 
byla bohatá na svou první otevírací návštěvnost. Dokonce zde 
byl i jeden čtyřnohý zákazník, který věrně čekal na svého pána 
venku po celou jeho nákupní dobu. 

V listopadu byly otevřeny další 3 nové prodejny. Opět ve stejný 
den na svatého Martina 11. 11. byly otevřeny dvě prodejny 
současně. Jedna v Hradci Králové na ulici Akademika Bedrny 
383 a druhá prodejna v Břeclavi v OC Tesco na ulici Lidická.  Tyto 
dvě nové prodejny byly otevřeny po plánované rekonstrukci, aby 
nabízely svým zákazníkům poslední trend a design, na který jsou 
zákazníci kamenných prodejen sítě Euronics zvyklí. Břeclavská 
prodejna je rozdělena na dvě části 505 m2 prodejní plochy 
zabírá sortiment elektroniky a domácích spotřebičů a zbylých 
130 m2 je věnován nabídce svítidel, osvětlení, příslušenství  
ke svítidlům. Zákazníci v tento den oslavy mladého vína  
dostávali k nákupům nad 5000 Kč láhev mladého 
svatomartinského vína jako poděkování.

Poslední otevíranou prodejnou v listopadu a poslední otevíranou 
prodejnou vůbec za rok 2015 byla 26. 11. prodejna Euronics  
v Olomouci, v nákupním parku Bělidla na ulici Pavlovická,  
se svými necelými 400m2 plochy. Jedná se tak v pořadí o již 
čtvrtou prodejnu elektro Euronics v Olomouci.  Všechny nově 
otevírané prodejny jsou nabídkou zboží a služeb srovnatelné 
a plno sortimentní.  Těšíme se na vaši návštěvu nejen v těchto 
zbrusu nových prodejnách, ale i ve všech stávajících jak  
v nastávajícím prosincovém čase, tak i v novém roce 2016.

Televizní reklama značky Euronics 
– pod pokličkou

Určitě řada z vás již zaregistrovala běžící novou sérii televizních 
reklam značky Euronics s podtitulem Pravými hvězdami jste 
u nás vy, naši zákazníci. TV reklamy vás začaly provázet již  
od října a budou následovat i v průběhu prosince na televizních 
kanálech Nova Group, Prima Group, TV Barrandov a TV Óčko.

Přinášíme vám pár momentů a fotek z natáčení, nahlédněte 
spolu s Inspirací do zákulisí tvorby letošní televizní reklamy. 
Točilo se přímo na prodejně Euronics ve Frýdku-Místku se všemi 
protagonisty. Není to ovšem práce na chvilku. Prodejna se musí 
řádně připravit pro dokonalé záběry, herci nalíčit, obléknout, 
aby k sobě ladili, nachystat potřebné rekvizity a kulisy,  
naistalovat vhodná světla, v neposlední řadě nejdůležitější věc 
kamera na pohyblivém rameni jeřábu a sehraný týmový štáb.
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