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

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

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

AKCE
DO 31. 3. 2016

Získejte poukaz na www.heluz.cz/akce

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

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

Co je potřeba udělat? 
Od 1. února a nejpozději do 31. března je potřeba se nezávazně 
zaregistrovat na webu www.heluz.cz/akce. Odborníci pak  
na základě vašeho projektu připraví zdarma kalkulaci stavebního 
materiálu a společně s ní pošlou do e-mailu slevový kód, který  
je potřeba uvádět při objednání cihel. Tato nabídka je nezávazná. 
Ale když zjistíte, že stavba z cihel HELUZ dýchá, chrání před hlukem, 
vytváří zdravé mikroklima uvnitř domu, má dlouhou životnost 
díky své konstrukci a navíc se nemusí zateplovat, ručička vah  
se rychle přikloní k rozhodnutí pro tyto cihly. Smůlu samozřejmě 
nemají ani ti, kteří už mají vypracovanou cenovou nabídku. V tom 
případě stačí na webu v registračním formuláři vyplnit číslo cenové 
nabídky. A je to. 
Dalším krokem je objednání stavebního materiálu u vašeho 
nejbližšího prodejce, kterému sdělíte slevový kód, který jste 
obdrželi e-mailem. Stavební materiál je potřeba objednat do 14. 
dubna 2016. Byla by škoda, kdybyste kvůli zaváhání přišli o dárkový 
poukaz a slevu na spotřebiče. Vámi vybrané cihly si pak necháte 
dovézt na parcelu plánovaného domu do konce dubna 2016. Není 
přeci důvod otálet se začátkem stavby. 

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

Ještě váháte? Z cihel HELUZ si postavila 
dům i Bára Špotáková
To, jaké bude vaše bydlení a jak se v něm budete cítit, je jedno  
z nejdůležitějších životních rozhodnutí. Přeci jen rodinný dům  
se staví většinou jednou za život. Aby vaše rozhodnutí bylo správné, 
připravili jsme pro vás devět důvodů, proč si vybrat cihly HELUZ. 
Je to tradiční, léty prověřený materiál, s moderní technologií, mají 
nejlepší tepelně izolační parametry na trhu, takže s cihlou Family 
2in1 už nemusíte zateplovat, stavba je rychlá a jednoduchá díky 
jednovrstvému zdění, cihly vytváří zdravé klima a jsou ohleduplné 
k životnímu prostředí, navíc stavba z cihel dýchá a brání proti 
hluku. A ten desátý důvod? Pro cihly HELUZ se rozhodla i oštěpařka 
Bára Špotáková. V loňském roce si z nich postavila rodinný dům 
nedaleko Prahy. 
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Milé čtenářky a čtenáři,

nezašlápněte sedmikrásku, přišlo s ní jaro!

Objevuje se první zeleň, pučení jarního kvítí, slunce se klube po zimě ven. Začínáme 
odhazovat mohutné teplé svršky, startujeme jarní očistu těla i ducha. Vše se po zimě 
probouzí a první jarní číslo letošní Inspirace také. Čím vás mile překvapí? Budeme  
se v něm věnovat jarní očistě a údržbě těla, ovšem těla mužského. Nahlédneme do světa 
mužů a jejich rozmarů, elektronických hraček, mužských pomocníků pro dokonalou 
údržbu tváře i těla. Detailně se zaměříme na rozbor pánských holicích strojků, 
vysvětlíme rozdíly mezi planžetovými a frézkovými strojky, představíme jejich vlastnosti 
a podrobíme je i důkladnému uživatelskému testu s garancí „testováno muži“.

Mužský svět nejsou jen elektrické strojky na úpravu vousů, vlasů a péče o tělo.  
Je to množství udělátek a vychytávek, svět chytrých technologií, posledních novinek, 
automobilových mazlíčků a všeho s čím se dá „vyhrát.“ Do tohoto světa s Inspirací 
nahlédneme. Vše za účelem toho, aby se mužští čtenáři co nejvíce bavili.

A aby čtení lahodilo i ženám, je celé číslo provázeno fotografiemi módních stylů 
a atraktivně upravených mužů. Navíc je číslo doplněno o speciální rozhovor  
se sympatickým sportovcem, olympionikem Ondřejem Synkem.

Nepřijdete v tomto čísle ani o oblíbené pravidelné rubriky, jako jsou vzkazy z vašich 
dopisů směřovaných naší redakci a přehled jarních novinek elektroniky a domácích 
spotřebičů. Chybět nebude ani poradna s elektrospecialisty, kteří odpovídají na vaše 
otázky, či pravidelná návštěva a pozdrav z naší prodejny Euronics, tentokráte z Prahy.

Přejeme vám příjemné jarní čtení, které, jak doufáme, probudí a nastartuje vaše smysly. 
Abyste byli již řádně rozpálení pro letní číslo, ve kterém se s vámi těšíme na viděnou.

Za redakci
Barbora Kursová
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Pište nám, odměníme vás!
V období trvání zimního vánočního čísla nám do redakce chodily hlavně dopisy a děkovné 
vzkazy a přání krásných pokojných Vánoc. Moc nás to potěšilo a zahřálo na duši. Vybrali 
jsme z vašich vzkazů již tradičně dva, oba od čtenářů mužů. Jelikož i odměna za jejich 
dopisy bude určena mužům. Dvěma vybraným pánům posíláme za jejich dopisy a přání, 
bateriový holicí strojek Braun M90, vhodný zejména při cestování díky jeho kompaktním 
rozměrům.

Pan Petr z Prahy nám poslal krásný 
vánoční podzrav do naší redakce

Dobrý den do vaší redakce,
předně bych chtěl popřát pohodové vánoční svátky, hlavně 
zdraví a elán do dalšího roku a dále bych chtěl vyjádřit,  
že jsem stálým čtenářem vašeho časopisu již po několik let 
a musím vám poděkovat za práci a zajímavé obsahy článků 
každého čísla. Jste vždy trochu tajemní a dopředu příliš 
nesdělujete obsah čísla dalšího, o to víc se těším a rozhodně 
jsem se u žádného nenudil. Také velmi oceňuji vaši ochotu 
a poslání výtisku poštou na mou adresu, pokud si jej zrovna 
nestihnu včas vyzvednout na jedné z vašich prodejen  
v Praze. Pokračujte takto skvěle ve své práci s časopisem 
Inspirace i do dalších let.

Děkujeme panu Petrovi i Zdeňkovi za jejich dopisy a přání do naší redakce a slibujeme, že v tomto čísle Inspirace se znovu objeví 
přehled novinek elektroniky a domácích spotřebičů, na který jste tradičně zvyklí. Opět se v čísle objeví i velký uživatelský test 
výrobků. Vánoční číslo bylo naplněno tolika informacemi, které k Vánocům patří, že jsme vás o ně nechtěli ochudit, proto jsme 
některé zaběhnuté rubriky pro vánoční číslo vynechali, aby se nám vše k Vánocům vešlo. 

Pan Zdeněk z Plzně vyjádřil svůj dík
nad posledním vánočním číslem
Inspirace v roce 2015

Zdravím vás do Inspirace,
vaše vánoční číslo se mi líbilo, byť jsem tentokrát nenašel 
pravidelný přehled novinek, který bývá na začátku každého 
čísla. Ale jinak mě celé naladilo vánočně a představili jste 
v něm průřez vánočními dárky. Bavila mě část hlavně 
o televizorech, dronech, počítačích a kamerách. Být 
zdatný kuchař a rozumět si s pečením, vyzkouším i vaše 
přiložené recepty. Jelikož nejsem, přenechal jsem tuto 
činnost povolanějším u nás doma a zastoupil skvěle roli 
ochutnávače. Ať se vám daří, Zdeněk, Plzeň.

Holicí strojek Braun battery M 90

Pohyblivý systém FreeFloat™
- plovoucí holicí planžeta kopíruje kontury obličeje
SmartFoil™ 
- zachytí vousy rostoucí různými směry
Plně omyvatelný
Bateriové napájení (2x AA)
Otočný uzávěr
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Bose: Špičková zvuková
technika nově v Euronics!
Dokonalé basy vás pohltí

Bose má basy na jedničku! Konečně můžete přidat 
hlasitost a užít si kvalitní hluboké tóny. Právě jsme 
rozšířili nabídku audio zařízení o americkou značku Bose, 
která se díky vlastním dlouhodobým výzkumům stala 
leaderem zvukových reproduktorů na trhu. Vyberete si zde  
z designových sluchátek, nadupaných PC reproduktorů 
i menších přenosných reproduktorů ideálních na cesty. 
Odolná povrchová úprava, vyšší kvalita materiálů  
a u některých zařízení dokonce patentované zpracování 
zvuku hovoří o výborné úrovni této značky. 

Zpestřete dění hudbou kdekoliv

Co byste řekli na kompaktní reproduktor, který si můžete 
vzít kamkoliv s sebou? Zvolte Bose SoundLink Mini II, který 
vypadá velmi seriózně a hezky zapadne i dámám do kabelky. 
Není to však žádné „tintítko“. Malý 
přenosný SoundLink se vyrábí  
v masivním hliníkovém provedení, 
aby byl pevnější. Součástí je také 
odolná baterie, která s vámi vydrží až 
10 hodin hudebního dobrodružství. 
Kromě poslechu songů můžete 
na SoundLinku uskutečňovat  
i tzv. hlasité hovory a párovat jej 
s chytrými zařízeními pomocí 
Bluetooth. Takže pokud hrajete na 
smartphonu napínavé hry, připojte 
Soundlink a teprve budete mít 
akustický zážitek. 

Buďte bosem se sluchátky Bose

Máte Apple iPhone, iPod nebo iPad, ale chybí vám  
k němu pořádná sluchátka? Nebo jste vyznavačem zařízení 
Samsung či Android a chcete stejně dobrá sluchátka? Pak 
jsou tu pro vás speciálně navržená náhlavní sluchátka Bose 
QuietComfort 25 Apple a Bose QuietComfort 25 Samsung 
Galaxy, která vás perfektně ochrání od nežádoucího rachotu. 
Dbáte také na komfort, který si jistě zasloužíte? Ovládejte 
Bose dálkovým ovládáním jako správný bos. Můžete si tak 
pouštět oblíbené hity a přijímat hovory jedním stiskem, 
aniž by bylo potřeba vytáhnout telefon z kapsy. 

Vsaďte na celosvětově uznávané ozvučení

Výrobky Bose jsou zvláště ve světě velmi uznávané.  
Již přes tři desetiletí v Bose vyvíjejí inovativní reproduktory, 
elektroniku a software i pro potřeby náročnějších 
profesionálů. Pokud občas cestujete do zahraničních 
končin, můžete si všimnout, že se ozvučení Bose vyskytuje 
po celém světě v uměleckých centrech, divadlech, 
kostelech, arénách, restauracích, obchodech, firemních 
budovách a mohli bychom jmenovat dále. Ozvučte  
si i vy domácnost takto kvalitními reproduktory, které  
se nemusejí ani chválit, protože jejich úspěch je vidět sám. 
Stačí se jen porozhlédnout kolem sebe. 
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Objevte plynulý multitasking 

K10 od LG je vymazlenou novinkou letošní zimy přinášející 
řadu chytrých vylepšení a podporující ty nejnovější 
technologie. Vložte do něj spolu s vaší nano SIM i důvěru 
a tento přizpůsobivý smartphone se bude vždy řídit 
vaší intuicí. K tomu získáte všechny výhody snadného 
multitaskingu díky 1,2 GHz Quad-Core procesoru, kterým je 
telefon poháněn. Objevíte řadu nových funkcí a rozmanitý 
vzhled s operačním systémem Android 5.0 Lollipop. Uložíte 
si 8 GB vzpomínek, zážitků a praktických aplikací. A to je 
teprve začátek. 

LG K10 LTE: Smartphone,
po kterém sáhnete všemi deseti! 

Gestem vyfotíte nejedno selfie. Doslova 4!

Přední 5Mpix kamera na selfička s bleskem! To je asi největší 
gró, pokud jde focení s K10. Lehce si tak pořídíte fotku  
i v horších světelných podmínkách. Kromě toho získáte 
řadu dalších vylepšení, aby se vám selfie fotky pořizovaly 
jedna báseň. Třeba focení pomocí gest. Stačí zvednout ruku, 
nasměrovat ji do rámečku na obrazovce, 2x sevřít v pěst a na 
světě bude série 4 vašich selfíček. A co takhle fotit na heslo?  
Namiřte na sebe foťák a vyslovte jeden z výrazů cheese, 
LG, Smile, whisky nebo kimichi. Na všechny to funguje  
a bleskurychle fotí.

Zaostřete konkrétní místo dotykem 

Pomocí zadního 13Mix fotoaparátu s automatickým 
ostřením se vám galerie nezaplní samými rozmazanými 
tvářemi. Dotknete se místa, které chcete zaostřit 
a je to. Výsledkem bude fotografie zaostřená 
přesně na té tváři, která se vám třeba nejvíc líbí.  
S přílišným slunečním zářením pomůže senzor okolního 
světla. A aby si fotoaparát nedělal, co chtěl, a nezačal například 
fotit ve vaší kapse, má LG K10 také tzv. proximity senzor, 
který zabrání náhodnému spuštění foťáku v tašce či kapse  
a navíc šetří baterii.  

Čistý, ničím nerušený design

Samozřejmostí je také čistý design. K ovládání 
vám totiž poslouží čistě dotykový displej  
o příjemné velikosti 5,3“, který neobsahuje žádná 
tlačítka. LG K10 má stejně jako jeho předchůdce 
LG K7 pouze jedno jediné tlačítko na zadní straně 
u fotoaparátu, jímž telefon vypnete, zapnete  
či restartujete. Na komfortní ovládání telefonu se mohou 
těšit také uživatelé s většími prsty, díky dostatečné velikosti 
146.60 mm x 74.80 mm x 8.80 mm.

Chcete se dozvědět, co o LG K10 LTE píší samotní uživatelé? 
Přečtěte si náš uživatelský test na www.euronics.cz. 
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Nové pračky Samsung
s unikátními dvířky AddWash
Přidání zapomenutého prádla v průběhu pracího cyklu: s novými pračkami Samsung 
WW6500 a WW5500 AddWash otázka několika vteřin. Zapomenuté ponožky na dně koše 
už nemusíte prát až v další várce. Pračky Samsung AddWash s předním plněním totiž 
umožňují vkládat prádlo i během pracího cyklu. Podle průzkumu společnosti Samsung  
by tuto funkci u své pračky uvítalo více než 85 % uživatelů.

Samsung přichází s revolučními pračkami WW6500  
a WW5500 AddWash, které umožňují přidat kusy oblečení, 
prací prášek či aviváž kdykoliv v průběhu pracího cyklu. 
Pračky jsou totiž vybavené speciálními dvířky, která jsou 
umístěna ve vrchní části hlavních dvířek. Podle průzkumu 
společnosti Samsung, který se uskutečnil na konci loňského 
roku, se už téměř 98 % uživatelů stalo,  že zapomněli vložit 
do pračky kus prádla, který původně chtěli vyprat*. 

Speciální dvířka ušetří čas

Celý proces vkládání prádla v průběhu cyklu je velmi 
jednoduchý. Stačí stisknout tlačítko Pauza a následně otevřít 
dvířka, která jsou dostatečně velká, aby bylo možné přidat 
 i svetr nebo třeba džíny. Vložit je možné i oblečení, které 
lze prát pouze v režimu ruční praní, nebo přidat extra dávku 
aviváže. Dvířka AddWash jsou vybavena dětskou pojistkou, 
která zabraňuje malým dětem, aby je samy otevřely. 

Pračka napojená na telefon – inovace,
která usnadní praní

Samsung WW6500 AddWash je vybavena chytrými 
funkcemi, které lze propojit jak s chytrými telefony se 
systémem Android, tak i se zařízeními iOS. Propojení pračky 
s telefonem považuje 55 % respondentů za příjemnou 
novinku, která by jim umožnila mít neustálý přehled  
o aktuálním průběhu pracího cyklu, aniž by jej museli přímo 
kontrolovat. Praktická je také možnost nastavit si telefon 
tak, aby uživatele upozornil těsně před začátkem nového 
cyklu. Mohou pak například vložit jemné prádlo pouze  
na cyklus máchání.

Nejrychlejší kompletní prací cyklus na trhu

Z průzkumu také vyplynulo, že více než polovina 
respondentů by u své pračky ocenila takový cyklus, který 
si s prádlem důkladně poradí za kratší dobu, než je jedna 
hodina. Model WW6500 Addwash vypere díky programu 
Samsung SuperSpeed až 5 kg náplně za méně než 
hodinu, což z něj činí nejrychlejší kompletní prací cyklus 
na trhu. Technologie SpeedSpray, která vstřikuje vodu  
do bubnu za pomoci trysek, pomáhá rychleji rozpouštět 

prací prášek a prádlo je rychleji čisté.  Z trysek poté proudí 
čistá voda, která prádlo zbaví zbytku pracího prostředku,  
a současně je ihned vypouštěna. 

Pro většinu uživatelů je 
při výběru pračky klíčová spotřeba energie

Spotřeba energie je při výběru pračky na prvním místě pro 
více než čtyři pětiny účastníků průzkumu.   Pračky Addwash 
disponují technologií EcoBubble™, která vytváří z prášku, 
vzduchu a vody aktivní pěnu, která proniká do tkanin 
40krát rychleji, než běžná směs prášku a vody. EcoBubble™ 
přináší šetrnou péči o obalečení a zároveň vynikající čistící 
schopnosti i při praní při nižších teplotách, čímž šetří 
energii. Všechny modely patří do energetické třídy A+++.

10letá záruka na motor

Pračky AddWash jsou také vybaveny digitálním 
invertorovým motorem, který šetří energii, minimalizuje 
hluk a zajišťuje dlouhou životnost spotřebiče. Samsung 
navíc poskytuje na motor 10letou záruku. 

Pračky budou u Euronics začátkem března 2016  
v modelových řadách WW6500 za cenu 18 490 Kč a WW5500 
za 15 990 Kč.

*Průzkum realizovala společnost Samsung Electronics Czech 
and Slovak ve spolupráci s portálem Žena-in.cz v období 
prosince 2015. Celkový počet respondentů 1705.
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Snadná cesta
k perfektním výsledkům
S novou řadou Bosch Serie 8 je život a práce v kuchyni ještě snadnější. Všechny vestavné 
spotřebiče v této výjimečné řadě byly navrženy tak, aby v každičkém detailu splňovaly ty 
nejvyšší požadavky na kvalitu, výkon, účinnost, praktičnost a dlouhou životnost. Kombinují 
nejmodernější technologii s přelomovým designem a nepřekonatelnou uživatelskou 
přívětivostí. Všechny modely této řady spojuje konzistentní design: veškeré prvky, jako 
je například panel z kvalitní nerezové oceli, integrovaný ovládací prstenec a využití skla, 
představují moderní provedení a kvalitu. Elegantní lemování z nerezu zajišťuje harmonický 
vzhled, a to zejména v případech, kdy jsou spotřebiče umístěny vedle sebe.

Technicky vyspělé funkce
jsou zárukou dokonalého pečení

Trouby Serie 8 nabízejí vždy dokonalé výsledky pečení 
díky celé řadě inovativních funkcí. Senzor PerfectBake 
neustále měří vlhkost pečeného pokrmu a automaticky 
přizpůsobí celý proces pečení. Trouba se navíc sama vypne, 
jakmile je dopečeno. Vše je dokonale připraveno, od koláčů  
a buchet až po chléb nebo francouzský quiche. Stačí  
si jednoduše vybrat požadovaný pokrm a stisknout „Start“. 
Trouba Serie 8 se o zbytek postará sama pomocí senzoru 
PerfectBake. Nedopečené, vysušené nebo dokonce spálené 
koláče jsou tak otázkou minulosti. Se sondou na maso 
PerfectRoast je dokonalá příprava masa, drůbeže nebo 
ryb mimořádně jednoduchá. Technologie značky Bosch 
zaručuje, že nedochází k chybám v měření, jelikož sonda 
sleduje vnitřní teplotu zároveň na třech místech, nejen 
v jednom bodě. Funkce Bosch Assist pomáhá s výběrem 
správného programu pečení sladkých a slaných pokrmů. 
Další přidanou hodnotou trub Serie 8 je nová funkce  
4D horký vzduch, která pomocí inovovaného ventilátoru, 
jenž dokáže za provozu měnit směr otáčení, rovnoměrně 
rozděluje proudící teplo do celého prostoru trouby. Pokrm 
tak můžete umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé 
dosáhnete perfektních výsledků.

Parní trouby – jemná 
a přesná příprava celého menu 

Další důležitou součástí Serie 8 je nová generace parních 
spotřebičů, v nichž lze díky možnosti využití až třech úrovní 
najednou připravit kompletní menu. Můžete tak současně 
připravovat nejrůznější pokrmy – rybu, brambory, zeleninu 
anebo dezert, a to na minutu přesně. Potraviny si v jemné 
páře zachovají přirozené vitamíny i aroma. Vlhkost vzduchu 
navíc zabrání prolínaní jednotlivých chutí. 

Čištění trouby nebylo nikdy jednodušší

Jednou z praktických funkcí trub je nepochybně systém 
EcoClean Direct. Díky němu je namáhavé a často neúčinné 
ruční čištění těchto domácích pomocníků otázkou 
minulosti. Speciální povrch EcoClean Direct, který může být 
buď jen na zadní stěně, nebo bocích a stropě spotřebiče, 
redukuje usazování nečistot během provozu spotřebiče  
a za pomoci oxidace je rozkládá. Trouba dané části 
spotřebiče sama vyčistí, a bude tak zářit čistotou a vypadat 
jako nová.Zásuvky, které dovedou mnohem víc, než jen 
udržovat jídlo v teple

Dalším pozoruhodným prvkem Serie 8 jsou ohřevné 
zásuvky, které jsou kromě uchovávání talířů a jídla v teple 
ideální pro pozvolnou přípravu masa, rozmrazování, 
rozpouštění čokolády nebo sušení ovoce. Vestavná výška  
14 cm umožňuje jejich samostatnou montáž nebo  
v kombinaci s jinými vestavnými spotřebiči Serie 8. Díky 
praktické technologii „Push & Pull“ je možné zásuvky velice 
snadno otevřít v jakékoli situaci.
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Cesta k úspěchu muže: 
Být sebevědomým chlapem, umět 
správně líbat ruku a vypadat dobře!
Není potřeba vždy vypadat jako ze škatulky. K úspěchu vás může dovést jen drobná 
dávka šmrncu. Kde se inspirovat? Stačí chvíli pozorovat úspěšné muže, aby vám 
došlo, co zabírá. A to není myšleno jen s ohledem na to, co zabírá u žen, ale i kdekoliv  
ve společnosti. Takoví muži se nikdy neztrapní neznalostí etikety, umí vypadat dobře 
klidně i v dělnických montérkách a v očích mají záblesk mužnosti. Chcete se i vy dát  
na cestu k úspěchu? Dokáže to každý! I ten, kdo má trochu nižší sebevědomí. Následující 
článek vás nasměruje a poradí vám, jak se na sebe sama dívat lepšíma očima. Naučíme 
vás stát se ztělesněním chlapskosti, galantnosti, a vkusnosti současně. 

Sebevědomý chlap se umí postarat o zábavu

Pokud vás sužuje nízké sebevědomí, pravděpodobně je 
to proto, že se příliš zaobíráte neúspěchy, porovnáváte  
se s okolím a málo pohlížíte do budoucnosti. Každým jistě 
zamává, když přijde o zaměstnání, žena je mu nevěrná, 
vlastní vzhled je neuspokojivý a peněženka zeje prázdnotou. 
Někoho dokonce trápí ti to, že má horší auto než soused. 
Rad, jak si zlepšit sebevědomí, je všude plno. Většina „rádců“ 
vám řekne, ať se zajdete podívat do nemocnice na nemocné 
a teprve potom zvážíte, jestli máte důvod naříkat. Jenomže 
to vám ve vaší mrzuté náladě moc nepomůže, že? 

Víte, co jediné snad může opravdu pomoct? Když si uděláte 
skvělý večer s přáteli. Je to osvědčená metoda snad všech 
lidí. Vezměte si například ženy. Ty zásadně léčí chmury 
zábavou. Když je jim mizerně, zajedou buď na nákupy,  
do wellness nebo si udělají dámský dýchánek. Tak proč byste 
nemohli i vy? Připravte večírek pěkně po chlapsku. Většina 
sebevědomých mužů si na zábavu čas najít umí a ještě lépe ji 
zvládne připravit. Vyzkoušejte třeba nevšední hotdogovou 
party – ideální nápad na večírek pořádaný mužem. Už kvůli 
tomu, že dobře najezený muž je nejspokojenější a o to nám 
jde především. 

A pokud pozvete i ženy, tak se před nimi rozhodně blýsknete 
nejen samotným originálním večerem, ale i zdravějším fit 
hot dogem. Kdybyste si nevěděli rady s přípravou, přečtěte 
si naše tipy a recepty. Uvidíte, že přátelé vaši snahu ocení  
a vám bude zase skvěle. A také se třeba s někým seznámíte, 
popřípadě získáte zajímavé kontakty. Pak ještě zapracujete 
na vzhledu a vystupování podle našich dalších tipů a vaše 
nové sebevědomé já bude na světě.

Tip: Pozvěte kámoše na hotdogovou party

Každý chlap rád pečuje o to, aby bylo jeho bříško dobře 
najezené. A protože většinu mužů jídlo zajímá opravdu,  
ale opravdu hodně, máme pro vás tip na degustační party 
plnou různých druhů hotdogů. Takovou party si jistě 
nenechá ujít nikdo z vašich kámošů. To vám pak hnedka 
povyroste sebevědomí, až se o vaší skvělé party začne 
mluvit. Tady jsou recepty:

FIT HOT DOG S KŘENEM

Ingredience
kuřecí párek s vysokým podílem masa,

celozrnná bagetka (nebo rohlík),

sýr gouda, strouhaný křen

čínské zelí, červená cibule,

dijonská hořčice

Postup
Do hotdogovače dáme vařit párky a na 

nástrčný trn dáme ohřát bagetku. Do ohřáté 

a naříznuté bagetky dáme následně plátky 

sýru gouda, který jsme vytáhli z lednice už 

dříve, aby nám trošku povolil. Poté přidáme 

kuřecí párek, kolem párku jemně nasekané 

čínské zelí a půlkolečka červené cibulky. 

Navrch nastrouháme libovolné množství 

křenu a zakápneme dijonskou hořčicí.
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PIVNÍ HOT DOG 
S NIVOVOU OMÁČKOU

Ingredience
párek s vysokým podílem masa, bagetka 
(nebo rohlík), olej, máslo, cibule, černé 
pivo, balzamikový ocet, třtinový cukr

Na omáčku: sýr niva, zakysaná smetana,
jogurt, ocet (nejvhodnější je bílý vinný)

Postup
Párky dejte ohřát do hotdogovače a 
bagetky napíchněte na nahřívací trn.  
Na pánvi rozpusťte olej s kostičkou másla a 
restujte cibulku dohněda. Poté přilijte cca 
2 dcl černého piva. Dochuťte balzamikovým 
octem, solí a třtinovým cukrem. Míchejte, 
dokud se neodpaří pivo. Měli byste získat 
lepkavou směs. U míchání si připravte 
nivovou omáčku. Rozdrolte nivu prsty  
do misky, přidejte malou zakysanou 
smetanu a malý jogurt. Zakápněte trochou 
octa (nejlépe bílého vinného) a opatrně 
párkrát promixujte ručním mixérem. Pozor, 
když to přeženete, omáčka může zřídnout. 
Do naříznuté bagetky vložte omáčku, na ni 
položte párek a zasypejte pivní cibulkou. 

HOT DOG SE ZELÍM
 
Ingredience
párek s velkým podílem masa,

bagetka (případně rohlík)

sýr ementál, nakládaná okurka,

kysané zelí, dijonská hořčice, kečup

Postup
V hotdogovači ohřejeme párky a na nástrčný 

trn dáme ohřát bagetku. Do ohřáté a 

naříznuté bagetky nejprve klademe plátky 

ementálu, aby se roztekl. Poté přidáme 

párek, kolem něj pár plátků nakládané 

okurky a nahoru hrst zelí. Nakonec 

zakápneme dijonskou hořčicí a dobrým 

rajčatovým kečupem.
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CHILLI HOT DOG SE SLANINOU
A FAZOLEMI

Ingredience
kvalitní debrecínský párek,
bagetka (případně rohlík),
fazole (namočené přes noc) nebo v konzervě,
anglická slanina, rajský protlak,
dijonská hořčice, česnek, cibule,
chilli papričky, špetka soli, špetka cukru,

červené víno nebo voda na rozředění

Postup
V hotdogovači si uvaříme debrecínské párky 
a na nástrčný trn dáme ohřát bagetku. 
Mezitím na pánvi osmahneme cibulku, 
přidáme na kostičky nakrájenou slaninu 
a chilli papričky. Chvíli restujeme, pak 
přidáme rajský protlak, asi lžičku dijonské 
hořčice a utřený česnek. To vše zředíme 
dle libosti červeným vínem nebo vodou a 
přidáme fazole. Pokud používáme fazole z 
konzervy, tak je nejprve scedíme. Dochutíme 
solí a pepřem a necháme směs projít varem. 
Poté jí můžeme plnit naříznuté bagetky. Na 
závěr do směsi hezky zaboříme debrecínský 
párek.

HOT DOG SÝROVÝ

Ingredience
párek s velkým podílem masa,

bagetka (případně rohlík),

sýr čedar, cibule, dijonská hořčice,

kvalitní kečup

Postup
Do hotdogovače dáme vařit párky a na 

nástrčný trn dáme ohřát bagetku a na pánvi 

osmahneme cibulku. Do ohřáté a naříznuté 

bagetky nejdřív klademe plátky čedaru, 

aby se trochu roztekl, poté párek, pokapeme 

hořčicí a kečupem a zasypeme orestovanou 

cibulkou.

A večírek může začít.
Dobrou chuť!

12   |   Inspirace 1 / 2016

TÉMA



Jak se stát gentlemanem?
Začněte reagovat na SMSky!

Opravdový gentleman nemusí být nutně ze staré školy.  
I dnešní svět internetu, SMSek, Facebooků, smartphonů  
a chytrých technologií si zaslouží své gentlemany. Někdo 
přece musí jít příkladem ve včasném odpovídání na SMSky, 
reagováním na e-maily či zprávy na sociálních sítích. 
 I to je totiž součástí pravidel slušného chování. Zde 
je několik základních a jednoduchých pravidel, které  
z vás udělají gentlemana:

•	 usmívejte	se	na	lidi,	když	je	zdravíte
•	 nebuďte	škrobený,	to	se	jděte	raději	schovat
•	 otevírejte	dveře	a	pomáhejte	s	taškami	maminkám,	
 které mají plné ruce práce s dětmi
•	 odepisujte	vždy	a	včas	na	SMSky,	e-maily
 nebo zprávy na chatu
•	 když	máte	důležitý	hovor,	nejprve	se	omluvte	
 svému okolí a poodejděte telefonovat bokem
•	 buďte	trpěliví,	když	žena	parkuje	nebo	musí	couvat
•	 ukažte,	že	máte	hrdost	a	neplaťte	nutně	za	ženu,	
 když se vám to nepozdává
•	 zapomeňte,	že	existuje	slovo	arogance
•	 nezapomeňte	na	„starou	školu“	–	chodit	včas,	
 pouštět starší, podávat ruku atd.

Ruku líbám, avšak ani se jí přitom nedotknu!

Aby se muž stal galantním gentlemanem a také dokázal 
dobře vystupovat ve společnosti, neobejde se bez 
nastudování alespoň základních pravidel etikety. Nebudeme 
se zde rozepisovat o podávání ruky, protože jistě už dávno 
víte, že nejdřív se má podat ruka dámě a dále, shrneme-li 
to, se podává ruka podle společenského postavení. Daleko 
zajímavější by mohlo být líbání ruky a dávání polibků  
na přivítanou, protože o tom možná víte méně. Na úvod je 
potřeba si říct, že ve skutečnosti o žádný polibek ani pusu  
v pravém slova smyslu nejde. Ústa se totiž při tomto „líbání“ 
ani nedotknou. 

Chcete-li dámě políbit ruku, uchopte ji za konečky prstů 
a pomalu otáčejte hřbetem ruky nahoru tak, aby poznala, 
že se jí chystáte ruku políbit, nikoliv pouze podat tu vaši. 
Jakmile se žena podvolí, nezvedejte její ruku až ke svým 
rtům, ba naopak, sami se skloňte a přibližte k její ruce.  
Dle etikety by měl muž polibek jen naznačit a ženiny ruky 
se ani nedotknout. Jeho ústa by se měla zastavit centimetr 
nad hřbetem ruky a oči by se přitom měly střetnout s očima 
dámy. Dejte však pozor ještě na jednu věc! Pokud políbíte 
ruku jedné z více dam v hloučku, měl byste pak políbit ruku 
i všem ostatním dámám. 
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Pusu na přivítanou?
Jen pokud vycítíte, že se to hodí

S líbáním na přivítanou je to trochu ošemetné. Většinou 
má každý již zavedený okruh lidí, se kterými je zvyklý líbat  
se na přivítanou na tvář. Pokud ale u dámy, se kterou se 
běžně líbáte na tvář, v širší společnosti vycítíte, že to není 
vhodné a že by jí polibek nemusel být za daných okolností 
příjemný, nahraďte jej potřesením ruky. Signál by měla dát 
dáma tím, že vám sama pohotově nabídne ruku, v dalším 
případě se nepatrně odtáhne. Stejně jako u líbání ruky, tak 
i u polibku na tvář se držte pravidla nedotýkat se. Polibek 
jenom naznačte gestem. V žádném případě nevydávejte 
mlaskavé zvuky! Bylo by to faux pas. 

Způsoby políbení tváře jsou dva. Prvním je podání ruky 
jako při klasickém pozdravu a poté se s dámou 
přiblížíte tvářemi. V druhém případě se můžete 
vzájemně uchopit za předloktí a naznačíte políbení 
na obě tváře. Nelíbejte na rty! Tento způsob je ve 
společnosti nevhodný a patří pouze do soukromí 
sobě nejbližších lidí. Pamatujte na to,  
že nejdůležitější je vždy první dojem. 
Druhou šanci udělat první dojem už nikdy 
nedostanete. Důstojné a sympatické 
vystupování je u každého muže cestou 
k úspěchu, proto se učte být maximálně 
empatičtí ke svému okolí.

I vzhledem uděláte dojem!
Ale pečujte o sebe s mírou

Metrosexuálové už nefrčí. Proto pánové, kteří chodí  
na manikúru, pedikúru, ke kadeřníkovi i do solárka by  
se možná měli zamyslet, zda to není až příliš. Nicméně pořád 
platí, že nejen pro první dojem je vzhled velmi důležitý. 
Upravení a dobře vypadající muži mají větší šanci vyhrát 
pracovní pohovor, uspět u ženy, uzavřít zajímavý obchod 
nebo získat nejrůznější výhody v běžném životě. Nemusíte 
si zrovna každý den holit nohy, ale když si sem tam oholíte 
podpaží, upravíte strniště nebo přikrášlíte intimní místa, 
jistě to nebude ke škodě a rozhodně to neznamená, že jste 
zženštilí. Ani stylovým drsňákem se nestanete, bez toho 
aniž byste tomu trochu pomohli například úpravou vousů, 
udržováním bílého úsměvu nebo pěstováním zajímavého, 
byť nedbalého účesu. Pak si teprve klidně otevřete lahváč  
a dejte nohy na stůl. 
Takovým dobrým příkladem, kdy o sebe muži pečují,  
ale nevypadá to přehnaně, ba dokonce byste to možná ani 

nepoznali je, když nosí do společnosti strniště. Jak jistě 
víte, mužné vousy jsou teď in, ačkoliv trvalo dlouho, 

než se vůbec staly společensky přijatelnými  
v některých profesích, jako jsou banky, právní 
služby atd. Dneska už se spousta bankéřů  
i advokátů honosí několikadenním strništěm. 

Avšak pozor! I u strniště se vyžaduje dodržovat 
pravidla. Strniště by podle holičů nemělo přerůst a je 

potřeba jej upravovat a pravidelně zastřihovat.
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Bujný vous! Dnes zvláště důležitá 
součást mužného vzhledu

Pro některé muže moderní doby jsou husté vousy přímo 
neodmyslitelnou součástí jejich zevnějšku. Dokonce se 
zakládají i spolky mužů se zarostlými tvářemi. Bodejť taky 
ne, když je to teď takový trend. Pozitivní je na tomto trendu 
to, že vychovává muže k tomu, 
aby o sebe vkusně dbali. Úprava 
plnovousu totiž není jen tak.  
O vousy je potřeba se starat, 
aby vypadaly hezky. Používají 
se k tomu zastřihovače, které 
zastřihnou, co čouhá, nebo 
strojky, které odstraní, 
co přebývá. Nicméně 
jedno je jisté. Takového 
vkusného vousáče 
asi nikdy nepotkáte  
s ponožkami v sandálech. 
Moderní „zarostenci“ jsou 
zkrátka šik. 

A jak jste na tom vy? Také pěstujete vousy nebo preferujete 
hladkou tvář? Pokud byste se chtěli také stát vousáčem, 
stáhněte si zdarma aplikaci Grooming: Shaving & Styling  
od Phillips, která nabízí profesionální poradenství a navíc 

vám umožní vyzkoušet si více než dvacet různých vousů 
nebo knírů přímo na vašem obličeji pomocí fotografie, 

kterou pořídíte do svého mobilu či tabletu. 
Doporučí vám styly, které se nejlépe hodí k vašim 
obličejovým rysům, vyhovují růstu vašich vousů 
a zapadají do vašeho životního stylu. A je toho 

mnohem víc. Dozvíte se nejnovější trendy  
a dostanete dokonce i doporučení na holicí 
strojky, které by pro vás byly ideální. 

Android

Aplikace Grooming: Shaving & Styling

iOS
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• Muži, který každý den věnuje odstranění vousů 
z tváře 5 minut, zabere holení dohromady 63 dnů 
jeho života.  

• Při běžném každodenním holení odstraní muži 
za svůj život z tváře skoro 8 a půl metru vousů.

• Blonďatým mužům rostou vousy zpravidla 
rychleji než brunetům. 

• Afroameričané s tmavou barvou pleti a také 
Mongolové včetně jejich potomstva mají 
geneticky dány řídké vousy. 

• Česko se chlubí fotbalistou s nejdelší bradkou, 
která má přes 100 cm.

• V současné době žije rekordman s nejdelšími 
vousy v Indii, jehož plnovous měří přes 2 a půl 
metru. Zajímavostí je i to, že se neoholil ani jednou 
v životě z náboženského přesvědčení. 

• Plnovous byl ve středověku zcela běžnou 
ozdobou mužské tváře, která však byla brána 
velmi vážně. Dotknutí se takového středověkého 
plnovousu mohlo být považováno za urážku, za 
kterou hrozila od majitele vousů až výzva k duelu.
 
• Akt pěstování a péče o vousy se nazývá 
pogonothrophy. Pogonotrhropihyí je nazýváno 
také úzkostné pečování o vzhled plnovousu. 
Trpí jí muž, který si nechává narůst vousy a velmi 
pravidelně až urputně o ně dbá.

• Existuje také fobie z vousů. Pokud někdo 
nemůže snést ani pohled na vousy, 
nebo v někom vyvolávají přímo paniku, 
pak nejspíše trpí pogonofobií, neboli úzkostným 
strachem z vousů.

• Alexander Veliký údajně 
svým bojovníkům zakazoval 
nosit plnovous. Důvodem je, 
že bez plnovousu neměli být při bitvě za co chyceni 
a tudíž ani strženi k zemi.  

• Velký počet amerických mužů ve věku od 35 do 55 
let si obarvuje vousy a kotlety, či přibarvuje knírek. 
Uvádí se, že jich je přes 6,1 milionů.

• Pokud američtí muži od roku 1993 do roku 2003 
utratili za barvení vlasů asi 60 milionů dolarů, tak 
několik desítek milionů dolarů přitom padlo také  
za vousy. 

• Novým ideálem ženských erotických představ je 
novodobý dřevorubec či ještě jinak řečeno moderní 
zálesák, který vystřídal nagelované a vyumělkované 
metrosexuály. 

• Protože jsou teď v módě bujné vousy, nechávají si je 
mladí američtí muži s hladkou tváří transplantovat, 
což v přepočtu stojí až sta tisíce korun. 

• Kuriozitou je, že v souvislosti s minulými trendy  
si někteří muži nechali laserem vousy odstranit, 
aby s novými přicházejícími trendy zjistili, že udělali 
chybu.  

• Vousy byly po mnoho století znakem mužnosti  
a hlavně plodnosti napříč kulturami po celém světe.  

• Ne každému muži zákonitě musejí v dospělosti 
růst vousy. Na světě najdeme i spoustu mužů, 
kterým z důvodů genetické dispozice nerostou 
vousy vůbec. 

• Naopak existuje spousta žen, kterým se tvoří knír 
nebo jim rostou vousy stejně jako mužům. Růst 

Zajímavosti i legendy o vousech

Každý běžný muž stráví 
holením přibližně 3 350 hodin 

svého života.

Nejdelší vousy světa pocházely 
z Norska a měřily přes 5 metrů.
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vousů u žen může souviset se štítnou žlázou,  
s nerovnováhou pohlavních hormonů nebo se 
může jednat o dočasný stav daný těhotenstvím.

• Ženy by si neměly odstraňovat vousy voskem, 
protože to způsobuje vznik pigmentových skvrn. 
Holení ženského knírku se však také nedoporučuje. 
Sice není pravda, že vousy začnou více růst,  
ale opticky budou vypadat hustěji. Nejlepší je 
stará dobrá pinzeta.

• Tvář zarostlá vousy dobře chrání 
pokožku před slunečním zářením  
a tudíž i před rakovinou kůže. 
Uvádí se, že vousy dlouhé 4 cm 
až 8 cm snižují vystavení pokožky 

škodlivému UV záření asi o třetinu oproti jiné části 
holé tváře. 

• Ženy přitahují vousáči dle stáří jejich vousů. 
Nejvíce žádaní jsou muži s desetidenním vousem.

• Za nejméně přitažlivé vousy se prý považují ty, 
které jsou staré pouze pět dní.

• Mrtvým vousy nerostou! Říká se, že lidem  
po smrti stále rostou vousy, vlasy a nehty. Jedná  
se však pouze o mýtus, který je vědecky 
(biologicky) snadno vysvětlitelný. Posmrtná 
dehydratace těla vede k vysoušení a smršťování 
kůže, což zase vede k následnému povystoupení 
vousů, vlasů i nehtů. Odtud pochází iluze, že tyto 3 
základní valstnosti lidského těla rostou i po smrti. 
Ve skutečnosti jejich růst vyžaduje komplexní 
hormonální regulaci, která se po smrti člověka 
zastaví.

• Kotlety jsou taky vousy! Patří k tzv. licousům 
neboli vousům rostoucím na lících. Kotlety jsou 
však více přistřihované. Nejslavnější kotlety 

patřily králi rokenrolu Elvisi 
Presleymu, který se jich 
vzdal, když narukoval k armádě a stal se tak i 
nejslavnějším odvedencem.  

• Především v 19. století nosívali někteří muži  
na obličeji i tzv. „křečky“ coby druh bujných 
licousů. Tento chomáč vousů na tvářích mohl 
přecházet přímo k bradě do plnovousu nebo i do 

kníru.  
• Není pravda, že vousy po stříhání a holení rostou 
více a rychleji! Stříhání ani holení nemá žádný vliv 
na jejich hustotu, délku ani tloušťku. Při holení 
odstraňujeme v podstatě jen mrtvou část vousů. 
Ta živá část, z níž vousy rostou, se totiž nachází 
pod povrchem kůže. Zkrácení 
vousů tedy nemůže nijak 
ovlivnit rychlost jejich růstu, 
hustotu apod. Může ovlivnit p o u z e 
jejich vzhled a vyvolat tak optický dojem.

• Druh vousu zvaný bradka vychází z toho,  
že jej muži nosí na bradě. Někdy se říká také 
kozí bradka. Možná 
proto, že anglický 
název pro bradku 
„goatee“ pochází od 
slova goat, což je  
v překladu koza 
nebo spíš kozel, 
neboť je zde 
značná podobnost 
s vousem, který 
je pro toto 
zvíře zcela 
přirozeným.    

Muži s plnovousem mají údajně 
nejlepší rodičovské schopnosti.

První knírek byl zaznamenán 
300 let př. n. l. u perského 
chovatele koní na jednom 

obraze.
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Texturovaný protiskluzový povrch tabletu Iconia One 7 se pyšní jedinečným 
tartanovým vzorem, který si svým vzhledem vysloveně říká o váš dotek. Když 
přidáte ještě tenké a lehké provedení, dostanete vskutku stylového společníka  
na cestu. Čtyřjádrový procesor zvládne hry, videa i procházení webu bez zadý-
chání a úžasný displej IPS vám zajistí dokonale jasný obraz ze všech úhlů. Navíc 
získáte také vyšší výkon nejnovější verze systému Android 5.0 Lollipop a kapaci-
tu baterie až na sedm hodin.

Lenovo TAB 2 A8 představuje do-
stupné multimediální centrum s širo-
koúhlým HD displejem, který zajiš-
ťuje dokonalé zobrazení, s nímž vaše 
hudba, videa i hry v systému Android 
doslova ožijí. Díky výkonnému čtyř-
jádrovému procesoru a dlouhé výdrži 
baterie vás při práci ani zábavě nebu-
de nic omezovat.

Karta UHS-I SDHC/SDXC třídy 10 společnosti Kings-
ton je navržena pro maximální rychlost se zkrácenými 
časy mezi dávkami dat, díky čemuž je vhodná pro pře-
nos HD videa a 3D videa ve filmové kvalitě. K dispozi-
ci je v několika kapacitách do 128 GB a poskytuje tak 
dostatek prostoru pro HD videa a fotografie ve vyso-
kém rozlišení. Je testována na maximální trvanlivost, 
takže ji můžete používat s jistotou pro ukládání svých 
fotografií, videí a dalších dat, která zde budou chráněna 
 i za nepříznivých nebo nestabilních podmínek. 

Toto ultra malé a tenké paměťové médium za-
jišťuje super rychlý přenos dat mezi jednotlivý-
mi médii. Nyní můžete bez problému přenést 
celý film až 10krát rychleji, jak se stadardním 
USB 2.0. Ultra Fit ja zároveň i vysoce spolehli-
vý, nikdy nedojde k přerušení přenosu, a vejde 
se do kapsy nebo na přívěšek klíčů.

Dotykový tablet Acer Iconia One 7, cena 2 599 Kč

USB Flash Sandisk Ultra Fit 16 GB, cena 299 Kč

Paměťová karta Kingston SDHC 16GB UHS-I U1, cena 279 Kč

Tipy na dárky pro opravdové chlapy

Dotykový tablet Lenovo TAB 2 A8-50F, cena 3 699 Kč
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Jste stále v pohybu, tomu by melo odpovídat i zařízení, které je s vámi kdykoliv a kdekoliv. 
Lenovo P70 obsahuje velkou baterii s kapacitou 4000 mAh funkci Quick charge software 
pro pokročilou úsporu energie a technologií OTG charging, se kterou ze smartphonu P70 
můžete napájet jiná zařízení. Díky 13 Mpx a 5 Mpx fotoaparátům si můžete naplno užít také 
pořizování a sdílení fotek. O plynulý chod zařízení se postará osmijádrový procesor Media-
Tek 4G LTE True8Core a 2 GB RAM, které vás rozhodně nebudou zpomalovat!

• 20,4MPx snímač CMOS Exmor R, procesor BIONZ 
X pro úchvatné detaily a redukci šumu, objektiv Sony 
G s 30x optickým zoomem a 60x zoomem s čistým ob-
razem, funkce uzamknutí automatického ostření vám 
pomůže udržet pohybující se objekty zaostřené, apli-
kace PlayMemories Camera Apps nabízí řadu tvůrčích 
možností. 

Smartphony Samsung Galaxy J jsou vybaveny displejem s technologií Super AMO-
LED, můžete se proto těšit na syté barvy a perfektní obraz, který vás ohromí. Boha-
té a věrné podání barev i výjimečně vysoký kontrast zaručující ještě hlubší černou 
oceníte nejen při prohlížení fotografií, ale také při sledování videa nebo hraní her. 
Modely řady Galaxy J využívají zadní fotoaparát s rozlišením 13 Mpx a objektivem 
se světelností f / 1.9. Přední fotoaparát nepostrádá blesk, takže umožňuje pořizovat 
kvalitní selfie i za horších světelných podmínek. A díky výkonným procesorům 
smartphonů řady Galaxy J si můžete vychutnávat také vyšší rychlost při prohlížení 
webu, hraní her nebo sledování HD videa a také zcela plynulý multitasking. Mode-
ly řady Galaxy J jsou vybaveny vysokokapacitní baterií. Můžete si tak užívat multi-
mediální zábavu, sledovat filmy, poslouchat hudbu, hrát hry a prohlížet web, aniž 
byste si museli dělat starosti o výdrž baterie. A můžete zůstat v klidu, i když úro-
veň nabití baterie poklesne, protože Galaxy J nabízí speciální režim vysoké úspory 
energie. Ten prodlouží výdrž baterie tím, že vypne některé aktuálně nepotřebné 
funkce telefonu a přepne zobrazení do úsporného černobílého režimu. Získáte tak 
drahocennou energii – v situacích, kdy ji budete potřebovat nejvíce.

Mobilní telefon Lenovo P70, cena 5 999 Kč

Digitální fotoaparát Sony DSC-HX60, cena 6 490 Kč

Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 Dual SIM, cena 4 990 Kč

Tipy na dárky pro opravdové chlapy
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Tipy na dárky pro opravdové chlapy

Vychutnejte si dosud nejlepší úroveň realističnosti 
domácí zábavy. Díky dvojnásobnému rozlišení v po-
rovnání se standardními HD televizory nabízí Sam-
sung FHD TV úžasný zážitek ze sledování, při 
kterém vás obraz doslova vtáhne do-
vnitř a naprosto vás pohltí. Jakmile 
poznáte ostrost a živé barvy Full 
HD obrazu, vaše oblíbené televiz-
ní pořady už nikdy nebudou stejné 
jako dřív. Objevte realitu ve skutečně 
vysokém rozlišení.

DAB vysílání představuje nejnovější rádiové vysílání, a to digitální. Důvod jeho 
vzniku je celkem prostý. Podobně jako se od analogových televizí postupem času 
přešlo k digitálním, tak i rozhlasové vysílání se začíná přesouvat do digitálního 
světa. Brzy bude standardní VKV-FM vysílání nahrazeno moderním DAB vysí-
láním. Posluchači tím získají další užitečné funkce a možnosti. Pořiďte si digitální 
rádio pro příjem analogových i digitálních radiostanic přes FM / DAB / DAB+ 
nebo internet.  Díky zabudovanému Bluetooth a Line-in vstupu pro 3,5 mm jack 
se rychle z radiopřijímače stane přenosný reproduktor pro vaše mobilní zařízení.

Bezdrátový stereo reproduktor GoGEN s Bluetooth je skvělý 
společník nejen na cesty. Díky své velikosti disponuje dostateč-
nou porcí výkonu na to, aby ve vašem okolí vytvořil uchu laho-
dící kvalitní zvukovou kulisu. Můžete ho umístit do kanceláře, 
ke stolnímu počítači, k notebooku, na pracovní stůl, ale díky 
váze pouhých 580 g stále ještě i vzít s sebou na cesty do každého 
zavazadla. 

Kvalitní, dynamický, basově založený 
zvuk. Specialitou jsou dvě opěrná místa 
(vlastní sluchadlo a molitanová opěrka 
nad ušima) a přepínač comfortZone, 
kterým lze vhodně rozložit tlak na uši a 
na hlavu. Sluchátka lze velmi jednodu-
še složit na minimální rozměr  
a přenášet v dodané brašnič-
ce. 

Televize Samsung UE40J6272, cena 11 989 Kč

Radiopřijímač s DAB GoGEN DAB 1471 BT, cena 1 699 Kč

Přenosný reproduktor GoGEN BS 213 B, cena 999 Kč Sluchátka Koss PORTA PRO Flame, cena 1 199 Kč
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Tipy na dárky pro opravdové chlapy
S tímto kompaktním fotoaparátem typu bridge zachytíte vše od mi-
mořádně detailních záběrů z velké vzdálenosti po krásné skupino-
vé fotografie a nádherné krajiny. Fotoaparát obsahuje 50× optický 
zoom v malém, lehkém těle, které lze snadno vzít kamkoli. Díky 
optickému stabilizátoru obrazu se již nebudete muset bát, že vaše 
snímky zničí roztřesený fotoaparát. Tento fotoaparát se automaticky 
přizpůsobí a zajistí ostré, detailní snímky a videa, i když fotografuje-
te při plném zoomu nebo slabém osvětlení z ruky.

Nová funkce „Doppio+“ pro vychutnání více než dvojité-
ho espressa s extra porcí aroma a energie a tlačítko LONG 
Coffee pro milovníky překapávané kávy. Intuitivní kont-
rolní panel se soft touch tlačítky a s dvou řádkovým dis-
plejem s 16 jazyky pro jednoduché a srozumitelní použití. 
Tryska na horkou vodu může být použita pro přípravu čaje  
nebo jiných horkých nápojů

Nejprodávanější výrobník domácí perlivé vody SodaStream Jet přichází v li-
mitované edici 8 pastelových barev + 1 sněhobílé. Vybírejte z jemných atrak-
tivních odstínů pampeliškově žluté, limetkové či mátově zelené, pomněnko-
vě modré, šeříková lila, sakurové růžové, korálově červené nebo broskvově 
oranžové.

Zvuk AKG kvality, výkonné 8mm 
měniče a speciálně zahnuté špičky 
sluchátek se silikonovými náušníky  
ve třech velikostech.

Digitální fotoaparát Canon PowerShot SX530 HS, cena 6 490 Kč

Sluchátka AKG Y20, cena 549 Kč

Espresso DeLonghi Autentica ETAM29.510.WB, cena 11 990 Kč

Výrobník sodové vody SodaStream Pastels JET WHITE, cena 1 499Kč

 Inspirace 1 / 2016   |   21

TIPY K NÁKUPU



22   |   Inspirace 1 / 2016

TÉMA



Nejčastější chlapské téma – mazel 
na čtyřech kolech! 
Pořiďte si komfortní výbavu
Pro téměř každého muže je automobil srdcovou záležitostí. Rádi se totiž oddávají rychlé 
jízdě, při které se konečně cítí volní. Není se čemu divit, vždyť někde musejí ventilovat 
tu tíhu, která jim jako hlavním živitelům rodiny často leží na bedrech. Rádi se však také  
o svůj vůz starají. Dělá jim radost, když své auto mohou opečovávat jako svého mazlíčka 
a neustále jej vylepšovat. A to jak z hlediska designu, tak i výbavy, která zase uspokojí  
potřebu maximálního komfortu. Ten pak na cestách ocení zejména jejich něžné polovič-
ky. Pojďme si tedy říct, jakými praktickými pomocníky se dá výbava do auta ještě doplnit 
a jak je správně vybrat.

GPS navigace pro nerušenou 
jízdu správným směrem

Není nad to posadit se za volant a patřičně si užívat 
projížďku za zvuku motoru. Velká část mužské populace se 
ráda pochlubí svou jízdou i kamarádům. Aby se však cesta 
nestala zdlouhavou a otravnou trasou plnou objížděk, je 
zapotřebí vybrat si správnou navigaci. Víte podle jakých 
parametrů ji vybírat, abyste se bez problému dostali  
z místa na místo? Určitě dbejte na výkon navigace. V 
dané cenové kategorii porovnávejte frekvenci procesoru  
a velikost operační paměti. Čím vyšší hodnoty navigace má, 
tím rychleji dokáže zpracovávat veškerá data a vy nemusíte 
zbytečně dlouho čekat.

Dbejte také na parametry displeje! Většina současných 
automobilových navigací má úhlopříčku displeje 4,3“, která 
je příjemná pro ty, kdo upřednostňují skladnější přístroje, 
tedy především ženy. Pro některé řidiče zase platí, že čím 
větší je displej, tím lépe. Pokud zastáváte tento názor, pak 
zvolte navigaci s displejem 5“, která poskytuje výbornou 
přehlednost. Navigace s větším displejem je také vhodnější 
pro řidiče s horším zrakem, kteří uvítají větší písmo. Pakliže 
se vám jedná hlavně o cenu přístroje, tak si jistě vystačíte 
 i s úhlopříčkou displeje 3,5“. Displej navigačního zařízení  
by také měl mít co nejvyšší rozlišení. Běžně se pohybuje 
okolo 480 x 272 pix, což je naprosto dostačující.

Čím víc jezdíte, tím víc map potřebujete

Samozřejmostí každé navigace jsou mapy. Je však velmi 
důležité, abyste se pečlivě podívali, jaké mapy jsou zrovna 
u vámi vybrané navigace. A lze tyto mapy doživotně 
aktualizovat? Základními označeními map, se kterými  
se dnes u navigací setkáme, jsou Europe Lifetime a Regional 
Lifetime. Jak už názvy napovídají, jedná se o podrobné 
mapy zaměřené buď na celou Evropu, nebo jen na některé 
její části. Podle toho, kolik zemí má paměť vaší navigace 
obsahovat, se také odvíjí výsledná cena. Zvažte tedy trasy, 
po kterých se pohybujete. 

Jezdíte-li například výhradně po Česku a jednou za čas 
vyrazíte na dovolenou k moři, vystačíte si s navigacemi 
označenými Regional Lifetime, jež obvykle obsahují okolo 
28 zemí střední a východní Evropy. Jestliže ale jezdíte 
pravidelně do Evropy třeba na služební cesty, bude pro 
vás vhodnější navigace označená Lifetime Europe45, která 
obsahuje podrobné mapy 45 zemí Evropy. Celou mapu 
Evropy najdete také pod označením Full Europe Lifetime. 
Dají se také samozřejmě pořídit i navigace s mapami více 
kontinentů současně, kupříkladu Evropa + Severní Amerika. 
Dobrou zprávou je, že většina výrobců moderních navigací 
již standardně k nákupu navigace nabízí bezplatnou 
doživotní aktualizaci map. 
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Nechte se provést turistickými 
zajímavostmi i upozornit na kamery

Chystáte se s navigací vydat i na turistickou jízdu? Chcete 
navštívit přírodní památky, oblíbené kempy nebo jiná 
zajímavá místa? Pak si pořiďte automobilovou navigaci, 
která kromě klasických map, zahrnuje i turistické mapy  
se zákresem turistických tras, vrstevnic či polních a lesních 
cest. Navigace vám navíc pomůže najít nejrůznější body 
zájmu, které se nacházejí ve vaší blízkosti. Nejedná se pouze 
o hrady, kostely, kina, přehrady, kempy, ale třeba i čerpací 
stanice. 

Z dalších navigačních funkcí, s nimiž se můžete u moderních 
navigací setkat, určitě oceníte následující. Asistenta řazení  
do jízdních pruhů, který vás včas upozorní, do jakého jízdního 
pruhu se máte pro plynulou jízdu zařadit; fotorealistické 
náhledy křižovatek s realistickým zobrazením složitějších 
dopravních uzlů; upozornění na povolenou rychlost, které 
zobrazuje maximální povolenou rychlost pro silnici, po níž 
jedete; dále upozornění na překročení povolené rychlosti, 
které červeně zobrazí aktuální rychlost v případě, že jedete 
příliš rychle a v neposlední řadě také upozornění na místa  
s měřením rychlosti.

Ptáte se na výdrž navigace? Dobrá otázka, pokud jste zvyklí 
nenechávat ji v autě, ale brát si ji raději s sebou na pěší 
pokračování vašeho výletu. Nabitá navigace vám po dobu 
vaší túry vydrží cca od 2 do 4 hodin. I když vám při občasném 
zapnutí pro ověření cesty jistě pomůže, pouvažujte v tomto 
případě raději o navigaci ve vašem mobilním telefonu. 

Stačí mít navigaci v mobilu?

Někdy ano, někdy ne. Na tuto otázku nelze jednoznačně 
odpovědět, protože lidé srovnatelně nakupují jednoúčelové 
GPS navigace, jako rostou nákupy držáků mobilních 
telefonů do automobilů.  Pojďme si tedy blíže rozebrat,  
kdy je možné vystačit si s navigací v mobilu a kdy nás 
naopak může tato varianta zradit. 

Trend navigací v mobilu přinesl nástup smartphonů,  
do kterých si můžete stáhnout řadu navigačních aplikací 
zdarma. Výborně však také fungují standardní Google 
Mapy. Jedinou podmínkou, abyste mohli navigaci v mobilu 
využívat, je připojení k internetu. Sice jde o jedinou, avšak 
velmi významnou podmínku. Protože, i když při průměrném 
připojení navigují aplikace plynule a vedou si velmi dobře, 
pokud ale dojde k výpadku internetu, zůstanete namydlení. 
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 I v takovém případě se ale najde záchrana. Google Mapy totiž 
naštěstí fungují i v off-line režimu, ačkoliv velmi omezeně. 
Znamená to, že si aplikace předem načte a uloží cíl. Pokud 
si například v místě, kde je wi-fi připojení, vyhledáte cíl  
a odpojíte se, aplikace vás tam zavede. Hrozí však, že vám 
v půli zamrzne, protože jste příliš vybočil ze zadané trasy. 

Důležitý je smartphone 
s vysokorychlostním internetem

Pokud jde o připojení, tak nejlépe jsou na tom vlastníci 
chytrých telefonů s LTE neboli 4G vysokorychlostním 
internetem. LTE internet totiž umožňuje stahovat data 
rychlostí až 225 Mb/s a uploadovat rychlostí 57,6 Mb/s 
v závislosti na kvalitě signálu a operátorovi, kterého 
používáte. Jedno je tedy jisté! S takovým připojením se  
v polovině cesty nezaseknete. Naopak hlavní výhodou je 
plynulost místo pomalého načítání. Chystáte-li se používat 
na svých cestách navigaci v mobilu, doporučujeme pořídit 
si nejprve smartphone s 4G/ LTE připojením. A přesto,  
že sekání a zatuhnutí hrozí daleko méně, používejte jej spíše 
na kratší vzdálenosti, abyste si nemuseli pokaždé zálohovat 
off-line mapu. Přece jen nevíte, kdy může nastat výpadek.  

Mobil v autě potřebuje praktický držák

Až vyrazíte na cestu s navigací v chytrém telefonu, 
nezapomeňte použít praktický univerzální držák. Podrží váš 
telefon, aby byla jízda bezproblémová. Při výběru držáku 
zvolte nejraději takový, který nabízí dvě vyměnitelná 
ramena pro telefon – s krátkou i prodlouženou variantou 
ramene. Můžete si tak přímo v konkrétním automobilu 
vyzkoušet, která délka vám bude více vyhovovat nebo si  
i během užívání rameno vyměnit. Kam si rameno upevníte, 
je na vás. Upevnění je variabilní, avšak nejčastěji se držák 
upevňuje na palubní desku nebo na čelní sklo. 

Vybírejte tak, aby při umístění do vyhovující polohy,  
ať už na palubní desce nebo čelním skle, držák nepřekážel 
bezpečnému výhledu a neomezoval přístup k ovládání 
palubní desky. Zajímejte se také, zda do držáku můžete 
umístit i přístroj v tvrdém krytu, s nasazeným silikonovým 
pouzdrem i připojeným USB kabelem na nabíjení. Ideální 
držák má roztažitelná ramena, kromě toho může být držák 
otočný o 360°, abyste mohli zvolit svislou i vodorovnou 
orientaci.
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Navigační aplikace promítne
trasu na čelní sklo

Mohla by vás zajímat i další, v současné době celkem 
populární možnost, jak sledovat navigaci v mobilu. 
Promítněte si displej vašeho chytrého telefonu přímo  
na čelní sklo vozu. Jak to udělat? Jednoduše, stačí si zdarma 
stáhnout a nainstalovat navigační aplikaci. Telefon pak 
položit do stojánku nebo na gelovou podložku co neblíže 
k čelnímu sklu tak, aby se na něj zobrazované informace 
odrážely. Konkrétních aplikací tohoto druhu najdete  
ke stažení více. Dobré možnosti nabízí například Aplikace 
Huway, která dokáže odrážet údaje v úrovni očí řidiče a navíc 
zobrazuje nejen nákresy silnice, ale také odpočet zbývajících 
metrů do případné odbočky i aktuální rychlost vozidla. 
Asi vám taková aplikace zcela nenahradí plnohodnotnou 
navigaci v držáku, ale tu a tam si s ní můžete vystačit.

Autorádio s DAB+ pro kvalitní 
poslech na cestách

DAB vysílání představuje nejnovější rádiové vysílání, a to 
digitální. Samotná zkratka DAB pochází od anglického 
spojení Digital Audio Broadcasting a pokročilejší verze 

těchto rádiových vln, která umožní přehrávat ještě větší 
množství programů, nese název DAB+. Důvod vzniku je 
celkem prostý. Podobně jako se od analogových televizí 
postupem času přešlo k digitálním, tak i rozhlasové vysílání 
se začíná přesouvat do digitálního světa. V současnosti již 
digitální rádia naladíte, ale jedná se o taková, která nemají 
svou FM podobu. Třeba stanice ČRo Plus, Jazz, Rádio 
Junior, Wave a D-dur, které jinak než v digitálním nebo 
internetovém vysílání plnohodnotně nenaladíte. K novým 
a čistě digitálním stanicím patří například křesťanské rádio 
Proglas, DAB Plus Top 40, SeeJay Rádio, Tip Rádio, BEAT atd. 
Hlavní myšlenka spuštění DAB však spočívá, podobně jako 
u televizí, v kompletní digitalizaci rádií.

Buďte i vy na vlnách digitálního rádia DAB+! Ptáte se 
proč? Třeba proto, že s digitálním rádiem zachytíte tisíce 
rozhlasových stanic. Snadno naladíte stanici, kterou chcete 
poslouchat, jen podle jejího názvu a zachytíte nejsilnější 
signál, který je v dosahu. Skvělá zpráva je i to, že na 
digitálních přijímačích chytíte rovněž analogové vysílání. 
S běžným FM přijímačem však digitální rádio nenaladíte. 
Neexistuje k němu totiž žádná obdoba set-top-boxů jako  
u televizorů. 
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Projeďte se za doprovodu lepších basů

Záhy poznáte, že DAB+ představuje budoucnost rádií. 
Už kvůli lepšímu zvuku. Také vám chrčení u starých rádií 
rve uši? DAB+ vysílání přes síť pozemních vysílačů zajistí 
brilantní zvuk. Jistě víte, že čistý a kvalitní zvuk dokáže velmi 
věrně přenést nízké i basové frekvence. Zkrátka s DAB+ to 
bude opravdu hudba pro vaše uši a rádi si jej obstaráte 
všude tam, kde chcete poslouchat. Dnes už jej najdete také 
u mobilních přístrojů, u kterých je toto vysílání nazváno 
DMB. Nezapomeňte však na auto! Při vašich cestách oceníte 
kvalitní a nepřerušovaný poslech snad nejvíce. 

Digitální vysílání v současné době už totiž podporují  
i autorádia. V autě vám zajistí velmi kvalitní zvuk a dokonce 
i propojení s internetem. Díky tomu můžete stahovat 
skladby, které právě uslyšíte v rádiu nebo se třeba zapojit 
do hlasování v různých hitparádách, anketách apod.  
DAB+ vysílání navíc umožní přenášet text s názvem právě 
poslouchané skladby včetně jejího žánru, ale i aktuální 
zprávy či dopravní informace. Vynikající autorádio na CD 
s DAB+ vysíláním najdete v naší nabídce například pod 
značkou Pioneer. A proč říkáme, že je vynikající? Třeba proto, 
že disponuje žádanou funkcí Timeshift, která vám umožní 
pozastavit vysílání a spustit jej se zpožděním. Svůj oblíbený 

pořad tak můžete poslouchat, třeba až pojedete zpátky  
ze svých cest.  Obecně je na autorádiích podporujících 
DAB+ vysílání perfektní to, že nemusíte stále přelaďovat 
stanice. Prostě to vůbec nechrčí, ale hezky hraje.

Před jízdou použijte alkohol tester

Prožili jste bujarou noc a teď se chystáte sednout za volant? 
Nejprve si dýchněte do alkohol testeru! Alkohol testery jsou 
v poslední době dost oblíbeným dárkem nejen pro muže. 
Jistě tyto alkoholové detektory občas využijí i ženy. Třeba 
po dámské jízdě zpestřené šumivým vínem s jahodami. 
Víte, jak a podle čeho takový alkohol tester vybrat? Pokud 
ne, tak pro vás máme pár rad. Nejdůležitější je pořídit  
si alkohol tester, který se dá kalibrovat. Kalibrace  
je v podstatě označení pro „přesné seřízení“. Kalibrování  
se provádí se na laboratorním zařízení, které simuluje 
přesné množství alkoholu v dechu. Alkohol tester si tyto 
hodnoty uloží a pak je používá k výpočtu ostatních hodnot. 

Velmi kvalitní alkohol testery, které lze takto kalibrovat  
a které jsou zároveň kompaktní, přesné, spolehlivé, snadno 
ovladatelné a také elegantně vypadající, najdete v naší 
nabídce pod značkou V-NET. Můžete si vybrat jak z testerů 
základních s polovodičovým čidlem, tak i z pokročilých 
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detektorů s Fuel cell senzorem. V čem se tyto dva druhy 
liší? Jednoduše řečeno, polovodičová čidla jsou vhodná 
spíše pro běžná osobní použití. Detektory tohoto druhu 
jsou určeny řádově pro stovky měření s přesností 10 %  
v hodnotách do 1 promile. Zatímco alkohol testery s Fuel 
cell technologií jsou uzpůsobeny také pro profesionální 
zátěž v řádech tisíců měření a přesnost je zachována  
v celém rozsahu měření.  

Dbejte na schopnosti 
testeru a vyhnete se pokutám

Pokoušíte se nejrůznějšími způsoby odbourat alkohol  
v krvi po prohýřeném večeru? Marná snaha. Ani mastným 
vývarem, silnou kávou či studenou sprchou neuspíšíte 
dobu, kdy budete moci sednout za volant. Jediné co vám 
pomůže je trpělivost, kvalitní alkohol tester a pár dobrých 
informací o tom, co pít, aby z vás alkohol brzy vyprchal. 
Pokud jde o trpělivost, tak k té vám můžeme poradit snad 
jen to, abyste si šli místo čekání dát ještě šlofíka. A až se 
probudíte, alkohol už možná bude z těla pryč. Tehdy 
přijde na řadu kvalitní alkohol tester s výbornými měřícími 
schopnostmi. Jak ale takový kvalitní alkohol tester poznáte? 
Jednoduše. Stačí sledovat rozsah měření, který mají kvalitní 
testery alespoň 0,00 – 4,00 promile. Stejně tak dbejte 
na přesnost měření! Máte-li přesný alkohol tester, pak 
máte i jistotu, že projdete u dechové zkoušky, když vás 
zastaví policejní kontrola. S velkou přesností se setkáte 

u profesionálnějších testerů, které konkrétně disponují 
přesností měření +/- 5 % a rozsahem měření 0,00 – 5,00 
promile.

Ať vás nezradí zbytkový 
alkohol! Který se drží nejdéle?

Nejdůležitější přitom je schopnost naměřit nízké hodnoty  
v rozmezí 0,10 – 0,20 ‰, protože právě díky této schopnosti 
vypátráte ve vašem těle zrádný zbytkový alkohol. Pokud 
vám alkohol tester dokáže naměřit i tak malé množství 
alkoholu v krvi, můžete se spolehnout, že budete přesně 
vědět, kdy jste schopen řídit. Některé testery s Fuel cell 
technologií, které najdete v nabídce Euronics zaznamenají 
alkohol v krvi už od 0,05 ‰. Takže i když si zajdete „jen  
na jedno“ půllitrové pivo, nebo si dáte dvě deci vína či  
půl deci rumu, odhalení vás nemine. V krvi budete mít  
asi 0,3 promile, které takový detektor hravě naměří.

Muži se mohou těšit aspoň z toho, že to jedno pivo vyprchá 
z jejich těla o něco dříve. Ovšem pokud se jedná o zdatné 
muže. Nejen na pohlaví, ale také na tělesné konstrukci 
totiž závisí to, jak rychle se alkohol z těla odbourá. U žen 
se zpravidla odbourá 0,085 gramu za hodinu a u mužů  
za stejnou dobu vyprchá 0,1 gramu alkoholu na 1 kg jejich 
hmotnosti. I samotné pití piva je výhodnější, pokud chcete 
rychle odbourávat. Půllitr dvanáctistupňového piva totiž 
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odbouráte v průměru za 3 hodiny, zatímco dvě deci vína  
z vás vyprchají asi za 4 hodiny. A kdybyste si dali deci rumu, 
tak nemůžete řídit ještě 5 hodin poté. Zajít si na jedno  
se tedy jeví jako nejlepší volba.

S kamerou do auta se jistíte i bavíte

Co byste řekli na to mít nekompromisní důkazy, kdyby  
se vám stala dopravní nehoda? Řeč je o záznamu z kamery 
do auta. Takový důkaz by vám nikdo vyvrátit nemohl. 
 A protože silniční provoz je stále hustější a tedy i rizikovější, 
uvědomuje si význam kamery do auta stále více řidičů. 
Záznamy z těchto kamer už zajisté pomohly k vyřešení 
nejednoho případu dopravních nehod a nyní mohou 
pomoci i vám.

Kamera do auta má široké možnosti využití. Může posloužit 
jako záznam krizových situací, třeba v případě vybržďování, 
nebezpečného předjíždění a podobně. Lze ji ale použít také 
pro bezpečí řidičů z povolání jako vnitřní bezpečnostní 
kameru. Díky pocitu bezpečí, který přinese, ji kromě 
taxikářů, řidičů autobusů atd. jistě ocení i pasažéři. Kamera 
do auta může být ideálním pomocníkem i pro žurnalisty, 
kteří s ní hravě zdokumentují automobilové sportovní 
zážitky, dobrodruhové zase nahrají zajímavosti ze svých 
dobrodružných jízd. Skvěle poslouží i jen tak – pro zábavu, 
třeba pouze k záznamu vašeho 
„domácího“ divočení s autem.  
Kam se kamera v autě připevňuje 
a jakým způsobem nahrává? 
Protože kamerka je prakticky 
malá, snadno ji umístíte za 
zrcátko předního skla. Napájena je  
z autozapalovače. Úhel jejího záběru 
je až 120° a nahrává nepřetržitě 
ve smyčce, což znamená, že  
po zaplnění kapacity začne nahrávání 
znova. Záznam se ukládá ve formátu 
AVI na paměťovou kartu SDHC, která 
může mít až 32 GB. Nahrávat můžete 
i večer nebo za snížené viditelnosti, 
protože mezi její užitečné funkce 
patří i noční režim kamery. Ten zajistí 
solidní nahrávku. 

Zabavte sebe i děti
přenosnou telkou do auta

Víte, co zabaví vaše děti na dlouhých cestách, 
aby se nenudily a nezačaly zlobit? Nebo se také vy 
sami chcete zabavit, když uvíznete třeba v koloně? Díky 
přenosnému DVD přehrávači můžete sledovat filmy, seriály, 

muziku, fotky na DVD nebo flash disku a televizní pořady i 
ve vašem autě! Nahradí vám telku a přitom zprostředkují 
multimediální zábavu kdekoli a kdykoli.

Kromě přehrávání všech médií na discích přehrají DVD 
přehrávače video, hudbu i obrázky a všechny běžné formáty 
jako JPG, BMP, MP4, MP3 atd. z vestavěného USB vstupu, 
čtečky na SD/MMC/MS karet či externího disku. Obzvláště 
díky výbavě, která v sobě zahrnuje vestavěný DVB-T,  
se dokáže přenosný přehrávač změnit v přenosnou televizi 
či po připojení nahradit set-top-box potřebný pro sledování 
starších televizorů bez digitálního tuneru. 

Většina přenosných DVD přehrávačů už je dnes vybavena 
užitečnými funkcemi, mezi které patří například oblíbená 
Record Ready. Tato funkce Vám umožní digitálně nahrávat 
pořady na externí HDD nebo flash disk. Díky funkci 
Timeshift si zase můžete od sledovaného pořadu odskočit 
a po návratu si ho opět pustit. Bude se vám přehrávat  
s časovým posunem. 

K přenosnému DVD často dostanete také bohaté 
příslušenství jako praktickou brašnu na bezpečné uložení 
přístroje s popruhem pro zavěšení na sedadlo automobilu, 
adaptér do auta, sluchátka, AV kabel, dálkové ovládání  
a anténu pro příjem digitálního signálu. 

DVD přehrávač se stane 
vám i vašim dětem 
ideálním společníkem 
na cestách. Jedete  
na delší pobyt a 
nechcete oblíbený 
seriál či film? Jistě byste 
také byli neradi, kdyby 
vaše děti promeškaly 
večerníček. Pořiďte 
pro svou rodinu tuto 
šikovnou malou telku 
a o zábavu bude 

postaráno. 
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Garmin nüviCam™ je prémiová přenosná autonavigace, kte-
rá unikátním způsobem spojuje funkce navigačního přístro-
je s čelní záznamovou kamerou. Čelní kamera je integrova-
ná do těla navigačního přístroje a v průběhu jízdy je schopna 
ukládat videozáznam se situací v dopravě, která se odehrává 
před vozidlem. Funkce záznamové kamery přitom nejsou 
omezeny na pouhý záznam. Pomocí vestavěných akcelero-
metrů je nuviCam schopen identifikovat nehodu a souvi-
sející videozáznam automaticky uložit na disk, v průběhu 
vyšetřování nehody je možné nuviCam použít jako digitální 
fotoaparát a pořídit o nehodě poatřičnou dokumentaci. Kro-
mě záznamových funkcí nabízí čelní kamera take bezpeč-
nostní funkce, pomocí kterých je schopna řidiče upozornit 

na riskantní situace, které mohou nastat při řízení automobilu. Kamera 
hlídá vyjetí vozidla z vozovky a jízdního pruhu a v podobné situaci akusticky a vizuálně řidiče 

varuje. Současně nuviCam neustále monitoruje vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi a při jejím zkrácení 
pod přípustnou mez varuje řidiče před hrozící čelní srážkou.

Navigace řady nüvi 44/54 nabízí jednoduché ovládání a základní na-
bídku navigačních funkcí. I přes svoji jednoduchost ale nabízí všechny 
navigační funkce, které jsou při cestování automobilem potřeba. Jsou 
schopné vyhledat konkrétní adresu nebo město a navigovat řidiče nej-
rychlejší nebo nejkratší trasou k cíli. Použité mapy jsou stejně podrob-
né a stejně kvalitní, jako je tomu u dražších modelů. V ceně navigací 
je zahrnuto vše, co je k používání navigace potřeba, včetně stojánku a 
napájecího kabelu do automobilu. Řada nüvi 44 obsahuje předehrané 
mapy 45 zemí Evropy z podkladů společnosti HERE ( NAVTEQ) s do-
životní bezplatnou aktualizací pomocí počítačového programu Garmin 
Express. Další mapy se do navigace dohrávají pomocí paměťových karet 
ve formátu micro SD, pro které má navigace k dispozici volný slot.

Špičková kamera do auta s označením TrueCam 
A5s je jako stvořená pro toho, kdo hledá profesi-
onální a špičkový výkon bez kompromisů. Záznam 
ve Full HD rozlišení nabídne skvělou rozeznatelnost 
osob či poznávacích značek a GPS modul současně posky-
tuje přesné informace o Vaší poloze a rychlosti s následnou možností 
zobrazení na mapě. Kamera je vybavena funkcí detekce rychlostních 
radarů a upozorní Vás i na úseky, ve kterých je třeba dbát zvýšené po-
zornosti. TrueCam A5s umožňuje velice kvalitní noční natáčení díky velkému svě-
telnému rozsahu. Špičkový G-senzor dokáže detekovat náraz a uzamkne tak 
aktuální videozáznam proti smazání. Pomocí velkého LCD displeje si ho lze 
navíc kdykoliv prohlédnout. Díky českému menu lze kameru snadno ovládat, 
a využít tak naplno její potenciál, který umožňuje třeba ruční zamčení zázna-
mů během natáčení, možnost fotografování v průběhu natáčení, nebo aktivaci 
detekce pohybu, která kameru automaticky zapne pokaždé, kdy je v jejím zor-
ném poli zaznamenán pohyb. 

Navigační systém GPS Garmin nüvi 44 Lifetime Europe45,  cena 3 490 Kč

Autokamera TrueCam A5S,  cena 3 190 Kč

Navigační systém GPS Garmin nuviCam Lifetime Europe 45, cena 9 990 Kč

Tipy pro pohodlné a bezpečné cestování
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Díky těmto autonabíječkám budete mít na cestách vždy dostatek energie pro vaši 
elekroniku. Autonabíječky GoGEN jsou skvělými pomocníky, které oceníte hlav-
ně při dlouhém cestování automobilem. Výhodou nabíječek je kromě rychlosti i 
naprostá univerzálnost, neboť zvládne automobilovou zásuvku i v karavanech a 
nákladních vozech (vstupní napětí 12 – 24 V). A dokáže dobít jakákoliv zařízení, 
která jsou běžně dobíjena z USB portu.

Praktický držák tabletů a elektronických knih GoGEN TCH 640 jehož 
předností je především velká univerzálnost se snadno a rychle upevní na 
opěrku hlavy, palubní desku nebo čelní či boční sklo vašeho automobilu. 
Ideálně poslouží pro sledování filmů pasažéry na zadním sedadle. Je kom-
patibilní se všemi tablety s úhlopříčkou displeje 7“ – 10". Stavba držáku je 
dostatečně pevná a spolehlivá. Silné úchytky zaručují snadnou a rychlou mon-
táž popřípadě demontáž bez použití nářadí. Tablet můžete do držáku upevnit 
horizontálně i vertikálně. Je otočný o 360°. Specialitou držáku TCH640 je navíc i 
uchycení přes diagonálu.

Sada Gogen Car KIT je tvořena ideální kombinací držáku, dobíjecího adapteru a 
krouceného nabíjecího kabelu Micro USB délky 1,2 m. Držák je kompatibilní pro 
většinu telefonů a navigací s úhlopříčkou displeje 4“ - 5,7“, otočný o 360°, můžete 
tak zvolit svislou i vodorovnou orientaci.

Autorádio s čelním vstupem USB, přehráváním MP3, 
WMA, WAV, FLAC, podpora iPod/iPhone. Maximální 
výstupní výkon MOSFET 4x 50 W.

USB autonabíječky GoGEN CH, cena od 99 Kč

Držák na tablet GoGEN univerzální na sklo i opěrku,  cena 499 Kč

Auto SET GoGEN 3 v 1,  cena 599 Kč

Tipy pro pohodlné a bezpečné cestování

Autorádio Pioneer MVH-180UI,  cena 1 590 Kč

 Inspirace 1 / 2016   |   31

TIPY K NÁKUPU



Chlapi z Euronics testovali holicí 
strojky. Který to vyhrál?

HODNOCENÍ KOLEGY VAŠKA: 
PLANŽETOVÝ BRAUN SÉRIE 3 VS. FRÉZKOVÝ PHILIPS SÉRIE 5000

V úvodu bych rád konstatoval, že mé hodnocení je nutno brát jako dosti subjektivní, neboť 
jsem se doposud řadil mezi typické „žiletkáře“. Tento fakt mě ale současně řadí mezi elek-
trickými strojky nedotčené jedince. Avšak zbaven zvyklosti na planžetový, nebo naopak 
frézkový strojek, mohu konstatovat poměrně neovlivněný pohled, jenž by mohl pomoci 
zejména těm, kteří se rozhodují pro přechod z žiletek na „elektriku“.  

Design a ergonomie ovládání

Z pohledu designu je má preference vcelku jednoznačná. 
Zatímco Braun je spíše klasikou, kde převládá účelnost nad 
vzhledem, tak Philips je opravdu už na pohled velmi pěkný a 
dokonale se bude vyjímat v každé koupelně jako designový 
doplněk. Být jeho součástí i nějaký stojánek, což bohužel 
není, tak jsem přesvědčen, že ho leckterý muž na místo do 
šuplíku vystaví někde na poličku. V tomto směru naopak 
Braunu ještě trochu ubírá jeho tělo, které je v poněkud 
„sportovní“ až chlapecké, jasně modré barvě. 
Zajímá vás, který strojek se mi lépe ovládal? Manipulace 

byla u obou strojků zcela bezproblémová. Tvar těla každého 
strojku předurčuje ke způsobu držení, ale ani v jednom 
případě to nevede k nějaké nepohodlné, nebo až křečovité 

manipulaci. Zatímco ploché tělo Braunu spíše vybízí k 
úchopu všemi prsty, případně celou dlaní, zakulacené 
trojúhelníkové tělo Philipsu nabízí i možnost držení strojku 
pouhými třemi prsty. Jak jsem ale uvedl, v obou případech 
je velmi snadné si na práci se strojkem v podstatě okamžitě 
zvyknout. 

Důkladnost oholení a šetrnost vůči pleti

Favoritem v holení se pro mě stal spíše Braun. Možná je 
to jen o zvyku, nebo určitém grifu při práci se strojkem. 
Nicméně zatímco u Braunu jsem se v žádném ohledu se 

strojkem netrápil, u Philipsu bylo vše bez problému až do 
momentu, kdy jsem se dostal ke složitějším konturám na 
krku. Strojek se sice díky výkyvným frézkám přizpůsobil 
konturám mnohem lépe než Braun, ale nalézt správný směr 

„Pokud jde o šetrnost vůči pleti, 
tak jsou oba strojky ‚bezbolestné‘.“

Všichni muži řeší vždy ráno stejnou věc. A nejedná se o žádné nepřístojnosti, ale o vousy! Do-
konce i ti, kteří nosí plnovous, občas sáhnou alespoň po zastřihovači pro dokonalou úpravu. 
Ke každodennímu holení pak muži volí nejrůznější způsoby. Někteří se holí po staru břitvou, 
další žiletkou a ti modernější elektrickým holicím strojkem. Strojků je ale celá řada, ať už jde 
o druh, nebo o cenovou třídu. Proto se chlapi z Euronics rozhodli strojky otestovat, aby vám 
mohli nabídnout nefalšovanou chlapskou zkušenost. Měla by vám pomoci se v holicích stroj-
cích lépe vyznat. Porovnávali strojky dvou cenových tříd. První test se týká strojků v hodnotě 
okolo 3000 Kč a druhý test se týká vyšší cenové kategorie kolem 6000 – 9000 Kč. Oba kolegové 
přitom testovali, jak planžetový, tak frézkový strojek. Přečtěte si, se kterým to šlo nejhladčeji. 
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„Pokud jde o šetrnost vůči pleti, 
tak jsou oba strojky ‚bezbolestné‘.“
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a úhel pro efektivní holení bylo výrazně složitější. Navíc v 
důsledku toho docházelo i k většímu podrážděni pokožky. 
Současně je ale nutné doplnit, že se obvykle neholím 
denně. Abych tedy byl objektivní, Braun si díky středové 
stříhací liště, umístěné mezi planžetami, dokáže citelně (a 
to doslova) lépe poradit i s delšími vousy. V momentu, kdy 
jsem se vyzkoušel oholit hned druhý den, byl už rozdíl mezi 
strojky v podstatě minimální. 

Ale kdo neusilujete o hladkou pleť každý den, nebo vám 
to nedovoluje třeba práce, osobně bych se přiklonil spíše 
k Braunu. Dokáže si totiž lépe poradit i s delšími vousy a 
hlavně rychleji, což trochu pocítíte, právě na své pokožce.

Holení na sucho, nebo na 
mokro? 

V tomto směru mohu hodnotit pouze 
Braun, neboť testovaný Philips holení 
na mokro neumožňoval. V první řadě 
musím říct, že manipulovat s čímkoliv 
na elektriku bez nějakého pořádného 
voděodolného futrálu, byl pro mě 
docela zvláštní pocit. Každopádně z 
pohledu kvality oholení byl výsledek 
za mokra a za sucha docela podobný. 
Jediným poznatkem, co možná stojí 
za zmínku, je fakt, že při mokrém 
holení se jemný prach z již oholených 
vousů strojkem trochu rozmazává po 
tváři. Pro zjištění kvality oholení je 
tedy nezbytné se vcelku pravidelně 
oplachovat, což mi trochu vadilo. 
Shrnu-li tedy tento „zážitek“, tak ze 
svého osobního pohledu bych asi 
zůstal věrný klasice „na sucho“. Avšak 
věřím, že někteří si mokré holení 
mohou oblíbit a strojek je pak v kvalitě 
oholení rozhodně nebude nijak 
omezovat.     

Hlučnost, údržba a výměna 
hlavic

Oba strojky se mi zdály úplně normální 
a nemohu říct, že 
by kterýkoliv 
z nich byl 
extrémně tichý, 
nebo naopak 

nepříjemně hlučný. 

Odpověď na otázku, jak snadná a 
intuitivní je údržba strojku se odvíjí 
také od toho, zda je strojek vybaven 
čistící stanicí. 

U Philipsu stačilo odklopit hlavici, 
vyklepat, trochu ofouknout a strojek 
byl vyčištěn. V případě potřeby 
opravdu dokonalého čištění se pak dá 
využít praktická možnost opláchnutí 
odklopené hlavice. U Braunu byl postup 
čistění v podstatě identický, za drobné 
plus pak považuji čistící kartáček jako 

„Ani jeden z mých strojků nebyl vybaven čistící 
stanicí, ale chtěl bych zdůraznit, že i tak jsem  

s čistěním neměl větší potíže.“
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součást balení a možnost propláchnutí kterékoliv části 
strojku díky jeho kompletní voděodolnosti. Výměna hlavic 
je u obou strojků snadná. Hlavice se mění intuitivně.

Přídavné nástavce – 
preciznost v úpravě knírů, kotlet

Porovnám-li nástavce pro zastřižení kotlet u strojků s 
klasickým zastřihovačem, tak je jeho preciznost určitě 

lepší. Avšak s ohledem na to, že tento přístroj byl právě pro 
tento účel konstruován, je toto vcelku logické. Na druhou 
stranu musím říct, že zastřihovače obou strojků jsou zcela 
dostatečné a nemusíte tak kupovat extra přístroj, což je 
bezesporu velké plus ve  prospěch strojků. 
Co bych rozhodně vyzdvihl, je fakt, že u 
Philipsu je navíc přiložen i zastřihovač 
chloupků v nose. To znamená, že získáte 
3v1. Proti tomu u Braunu je velmi praktické 
to, že zastřihovací nástavec je intergrovaný v 
těle strojku a stačí jej jediným pohybem prstu 
vysunout a rovnou použít. U Philipsu pak 
musíte vždy sundat celou hlavici (ale to jde 
velmi snadno) a nasadit příslušný nástavec, 
což manipulaci nijak nekomplikuje, ale přeci 
jen trochu zpomalí. 
  
Nabíjení, výdrž strojku, další 
užitečné funkce 

Jak se strojky nabíjí? Oba stejně. Skutečně 
se strojky nabíjí a vybíjí v podstatě identicky. 
Nabití trvá kolem hodiny a rozhodně se s plně 
nabitým strojkem dokážete holit každý den v 
týdnu. Avizovaných cca 15 oholení bych bral s 
lehkou rezervou, protože množství oholení bude 
mít vždy přímou úměru na rychlost holení a ta zase 
na délce a možná i tvrdosti vousů.
Pokud jde o nějaké speciální funkce, tak všechny další 
funkce, které by mohly být vnímány jako nadstandardní, 
jsem již vysvětlil v předchozích dotazech. Ale když to shrnu 
– Braun má na rozdíl od Philipsu integrovaný zastřihovací 
nástavec, proti tomu Philips má vedle zastřihovacího 
nástavce i nástavec na zastřihování nosních chloupků. 

Celkový dojem 

Budu se už hodně opakovat, protože jsem asi vše podstatné 
již zmínil, ale mám-li říct nějaké závěrečné resumé, tak bude 
následující:
a) Philips – vizuálně je to opravdu velmi pěkný kousek, 
který na první pohled zapůsobí. Holení je kvalitní, ale 
předpokládá, že bude na denní úrovni. Nástavec na 
zastřihování nosních chloupků je příjemným bonusem a 

zejména na cestách velmi potěší. Z pohledu člověka, který 
si úplně nepotrpí na každodenní hladkou tvář, bych strojek 
hodnotil na 90%.    
b) Braun – tento strojek mě na první pohled rozhodně tolik 

neosloví, naopak použitá jasná modrá není úplně 
můj šálek kávy. Za velkou výhodu považuji 
integrovaný zastřihovač a celovoděodolné 
tělo. Lehkým zklamáním je absence pouzdra. 

Nicméně právě snadnější oholení i delších 
vousů veškeré vnímané nedostatky snadno vyváží, 
protože strojek je nakonec hlavně o tom holení. Z 
toho důvodu dávám finální hodnocení nepatrně 
lepší než u konkurence, a to 91%.

Planžeta (Braun), nebo frézka (Philips)? 

Těm, co se holí denně, bych asi čistě pro větší 
estetickou zdařilost doporučil frézkový Philips. 
Přestože kvalita oholení obou systémů je dost 
podobná. A těm línějším, nebo těm, co mají velmi 
citlivou pokožku, a proto se každodennímu holení 
vyhýbají, pak planžetový Braun.

Takže holení zdar!!!
Váš Vašek

„Ani jeden z mých strojků nebyl vybaven čistící 
stanicí, ale chtěl bych zdůraznit, že i tak jsem  

s čistěním neměl větší potíže.“
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HODNOCENÍ KOLEGY LUKÁŠE:
PLANŽETOVÝ BRAUN SÉRIE 7 VS. FRÉZKOVÝ PHILIPS SÉRIE 9000

Přestože mé hodnocení jednotlivých technologií a strojků je čistě subjektivní záležitostí, 
musím přiznat, že jako zapřisáhlý „strojkař“ nemusí být zcela objektivní. Na druhou stra-
nu díky mnohaletému používání strojků je můj pohled vyvážen množstvím zkušeností, 
díky kterým dokáži dobře posoudit rozdíl mezi planžetovým a frézkovým strojkem a napo-
moci tak ke správnému rozhodnutí u zákazníků zvažující koupi „elektriky“. 

Chlapi z Euronics testovali holicí 
strojky. Který to vyhrál?

Design a ergonomie ovládání

Jednoznačně hezčí, líbivější design má Philips, nehledě 
na lepší ergonomické zpracování tvarování rukojeti. Je to 
ten typ holicího strojku, který chce mít chlap vystavený 
v koupelně na polici na viditelném místě, aby jej ostatní 
viděli. Krásně lesklé barvy, které se přitom nijak nešpiní od 
vousů, vody, nebo pěny. Přitom dobře padnoucí do ruky. 
Díky propracované ergonomii stačí strojek držet třemi prsty. 
Naproti tomu design holicího strojku Braunu působí 
staromódně. Klasika, která určitě neurazí, ale položený v 
koupelně na polici bude působit jako jiný běžný strojek 
s pořizovací cenou o řád nižší. Braun má klasickou 
neergonomicky tvarovanou rukojeť, kterou nemůžete jen 
tak držet lehce v prstech, ale je nutné jej chytit „chlapsky“ 
do ruky. Při samotném holení je ale Braun ten strojek, který 
se lépe drží. Tím, že je nutné strojek držet všemi prsty, 
pasuje v ruce lépe a poskytuje lepší pocit v holení díky 
jistotě úchopu a pohybu po obličeji. Vadou na kráse jsou 

lesklé stříbrné kryty pod planžetou, které mají tendenci se 
špinit vousy a kapky vody. 
Co do kvality zpracování je vítězem stojek od Braunu. Tělo 
Philips dává více znát plastové provedení oproti pevnějšímu 
kovovému Braunu, které dává majiteli pocit větší odolnosti 
v případě pádu na zem. 

Důkladnost oholení a šetrnost vůči pleti

Propracovanější ergonomické zpracování těla strojku 
poskytuje Philips, který lépe pasuje i do menší ruky, takže 
držení stojku třeba jen třemi prsty při holení není žádný 
problém. Stejně tak ovládání funkcí, nastavování intenzity 
holení, je pohodlnější díky větším a přitom vhodně citlivým 
tlačítkům. Změna intenzity rotace frézek v průběhu holení 
jednotlivých částí obličeje a krku je bezproblémová i jedním 
prstem.
 
Strojek Braun vyžaduje naproti tomu chlapskou ruku, která 
jej bude pořádně držet. Pevné tuhé tělo se přitom dobře 
drží, v ruce nijak neklouže. Ovládání intenzity holení je 
oproti Philipsu složitější, respektive menší tlačítka je nutné 
na strojku více hledat, nejsou tolik intuitivní jako u Philipsu. 
Chcete nejspíš vědět, se kterým strojkem se mi lépe holilo. 
Odpověď však není jednoznačná. 

Samotné holení je naprosto bezbolestné a velmi šetrné 
k pokožce obličeje. Ani jeden strojek za dobu testování 
nezpůsobil byť nejmenší podráždění pokožky. 

V přizpůsobení se a oholení jednotlivých kontur obličeje už 
je mezi strojky rozdíl patrný. Philips s frézkou je vhodný pro 

„Oba strojky jsou se svými systémy holení
na špici třídy a tomu také odpovídá

výsledné oholení tváře.“
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„Oba strojky jsou se svými systémy holení
na špici třídy a tomu také odpovídá

výsledné oholení tváře.“
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pravidelné každodenní holení, které pak zabere minimum 
času. Pokud se ale chce muž holit jednou za dva nebo tři 
dny, podrostou vousy natolik, že systém frézky bude mít 
potíže vousy oholit a část vousů může vynechat. Obtížněji 
oholitelné partie jako prostor pod nosem jsou pro frézku 
problém a pomocí systému frézky také pracné, má problém 
vousy zabrat. 

Braun je opakem Philipsu. Lépe zpracovává dva i tři dny 
neholené strniště, zato při každodenním holení hůře holí 
velmi jemné vousy. Systém dvou planžet a integrované 
střihací lišty se dokonale přizpůsobuje pokožce, kterou 
přitom není potřeba prsty druhé ruky napínat. S oholením 
pro Philips obtížněji přístupných partií Braun nemá problém. 

Holení na sucho, nebo na 
mokro? 

Oba strojky mi oholily tvář stejně 
kvalitně na sucho i na mokro, rozdíl 
jsem nevypozoroval žádný. 
Protože jsou oba strojky k pokožce 
velmi citlivé a nijak ji nedráždí, 
nevidím vůbec důvod k holení na 
mokro. K podráždění tváře nedošlo ani 
u jednoho ze strojků. 
V průběhu focení pro potřeby tohoto 
testu jsem se fotil před a po oholení. 
Fotografie byly pořizovány ihned 
po oholení, a to bez použití make 
upu. Sami si můžete všimnout, že 
podráždění nebylo nijak patrné. 

Hlučnost, údržba a výměna 
hlavic

Ani jeden z testovaných strojků nebyl 
doslova hlučný. Rozdíl v hlučnosti 
je dán použitím technologií frézky a 
planžety, kdy frézka od Philipsu vydává 
mnohem jemnější a decentnější zvuk 
než Braun. Ten se projevuje poněkud 
intenzivněji a na poslech je tvrdší, 
více podobný např. zastřihovačům 
vousů. Pocitově je důvěryhodnější 
Braun, který vydává sice tvrdší zvuk, 
ale zato kovový a řeklo by se poctivý. 
Dává majiteli více důvěry, že je strojek 
kvalitně zpracován. 

Pečují také o promazání nebo dobití a 
sušení. Intenzitu nabití ukazuje Braun na jednoduchém a na 
první pohled odolném displeji, který se ale k tak tradičnímu 
designu strojku příliš nehodí. Naštěstí je velmi jednoduchý 
a přehledný. Philips ukáže intenzitu nabití baterie až 
po spuštění, když se displej rozzáří. Dojem je ale velmi 
působivý. Systém nasazení do čistící stanice je jednodušší 
u Braunu. 

Zajímáte se o způsob výměny samotných hlavic? Co se 
týká holících hlavic, výrazně jednodušší obsluhu poskytuje 
Philips, kde lze hlavu snadněji odejmout a nasadit zpět. 
Oproti Braunu lze hlavu odejmout doopravdy jedním 
prstem. 
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Naproti tomu systém u Braunu 
vyžaduje podržení pojistky, a tedy 
větší spolupráci obou rukou. Přesto 
při sundávání a nasazování může 

hlava lehce drhnout a vyžaduje tak 
precizní nasazení. Plus pro Braun je 
kovové provedení hlavy, která je pevná 
a je možné na ni intenzivněji zatlačit. 

Přídavné nástavce – preciznost 
v úpravě knírů, kotlet 

S oběma strojky jde úprava „jako po 
másle“. Mohu podotknout, že Braun 
má menší výhodu, a to zabudovaný 
zastřihovač dlouhých vousů přímo 
ve strojku. Není tedy nutné nástavec 

nasazovat. Navíc má kovové provedení, 
což hodnotím jako velké plus pro přesnou 

práci. Avšak nasazení nástavce u strojku 

Philips je naprostá hračka a střih je s tímto strojkem rovněž 
precizní. 

Nabíjení, výdrž strojku, další 
užitečné funkce 

Strojky byly před testem nabíjeny společně 
a oba se nabily do hodiny čistého času (za 
mě fakt fofr). Oba výrobci garantují min. 
50 minut provozu bez síťového přívodu a 
tuto výdrž baterií mohu potvrdit. Za celou 
dobu testu jsem nemusel ani jeden strojek 
nabíjet. Přitom samotný pokles nabití 
baterie i přes holení každý druhý den byl 
minimální. 

Ptáte-li se na další užitečné funkce či nějaká 
specifika, tak zde není asi nic, co by chtělo 
více vyzdvihnout. Malým plusem pro Philips 
je například cestovní pouzdro (vážně dobré a 
kvalitní), které Braun nenabízí. 

Celkový dojem

Oba tyto strojky jsou špičkové stroje a ani jeden svého 
majitele nezklame. Přesto každý plní svou funkci odlišným 
způsobem. Braun odpustí svému majiteli nepravidelné 
holení, přitom to na kvalitě oholení není tolik znát. U 
Philipsu přece jen trochu ano. Avšak Philips je oproti Braunu 
pečlivější v detailním oholení a precizním zastřižení na co 
nejkratší délku vousů, kterým pak trvá delší čas povyrůst. 
Nepravidelné holení příliš netoleruje skrz horší kvalitu 
oholení. 

Braun nezklame žádného majitele. Jedná se o poctivě 
udělaný stroj, který svou práci splní rychle a precizně a 
přitom je tolerantnější k častosti holení. Philips je díky 
své jemnosti vhodnější pro velmi citlivou pleť, které se 
za vyšší cenu odvděčí excelentní péčí snad bez možnosti 
podráždění. 

Kdybych měl strojky ohodnotit procentuálně, tak Philips 
ode mne získá  90% a Braun 95 %.

Planžeta (Braun), nebo frézka (Philips)? 

Osobně bych zvolil systém planžety od Braunu, 
kdy za nižší pořizovací náklady získám lepší stroj 

pro náročného uživatele s běžným typem pokožky 
tváře. I pocitově na mě Braun působí kvalitněji a jako 
poctivý stoj, který si svou cenu obhájí. Nevýhodou je 
ale horší design neodpovídající cenové kategorii. 

Pro ty, kteří se holí pravidelně a vyžadují hladké 
oholení (které já nepreferuji), je ale vhodnější Philips. 
Je preciznější a poskytuje více „dokonalého“ oholení. 
Kromě pravidelnosti ale vyžaduje i o malinko více 
interakce při samotném holení.

Tak ať to jde hladce! 
Váš Lukáš.

„Údržba je s těmito strojky maximálně
jednoduchá díky čisticím stanicím

starajícím se nejen o čištění.“
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Braun Series 7-799-7
Clean&Charge (Wet&Dry)

Philips Série 9000
S9511/31

Braun Series 3-3040s 
Wet&Dry

Philips Série 5000
S5520/45

Typ strojku planžetový frézkový planžetový frézkový

Napájení akumulátor (Li-ion) akumulátor (Li-ion) akumulátorový (Ni-Mh) akumulátor (Li-ion)

Použití a údržba voděodolný omyvatelný voděodolný omyvatelný

Doba provozu 50 min. 50 min. 45 min. 50 min.

Doba nabíjení 60 min. 60 min. 60 min. 60 min.

Zastřihování

Čistící jednotka

LED kontrolky

Typ planžety / frézky OptiFoil Trojitý holící systém SensoFoil Třífrézkový

Cena 7 999 Kč 10 499 Kč 3 199 Kč 2 999 Kč

Porovnání holicích strojků
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Od dress codu pro gentlemany
po styling lumbersexuálů
Snaha o nejoslnivější módní styl v západní kultuře stále roste. U žen zcela přirozeně, avšak 
není žádným překvapením, že i muži dnešní doby se snaží vyniknout pomocí módy. Množ-
ství stylů, které můžeme každý den střídat, nám dává obrovskou svobodu a umožňuje za-
křičet: „Tohle jsem já!“ Avšak nezapomeňme, že občas má móda i vyšší hodnotu. Může 
demonstrovat nejrůznější názory a postoje. Již dlouho móda slouží k neverbální komuni-
kaci a pomáhá nám zapadnout do společnosti, zvláště v situacích, kde se musejí v oblékání 
dodržovat určitá pravidla, neboli dress code. Gentlemani jistě tato pravidla znají. Přesto si 
v tomto článku zkusíme rozšířit obzory o módě a celkovém stylingu mužů.

Ovládám dress code – stoupám v očích všech

Muž, který ovládá dress code se nachází na nejvyšší příčce 
zejména v očích žen. Stává se tak gentlemanem, ke kterému 
mohou vzhlížet. Ovládá-li totiž pravidla v oblékání, bude 
také vědět, jak se má nejen ve společnosti chovat ke své 
partnerce. Podrží jí dveře, pomůže do kabátu, zasune židli.  
A tím pochopitelně zastíní všechny ty, kteří se na společenskou 
událost neumí ani obléct. Kam byste se zařadil vy? Možná 

tak trochu k oběma typům mužů. Každý jistě někdy vyrazil 
nevhodně oblečený, protože ani nevěděl, že by měl oblečení 
na společenskou akci nějak důkladně řešit. Dokud v pozvánce 
na večírek neuviděl například pravidlo black tie. Pojďme  
si oprášit, co podobná pravidla včetně black tie znamenají, 
aby se vám už nikdy nestalo, že budete na plese vypadat jako 
nevkusný mafián v černé košili, bílé kravatě a v nejhorším 
případě ještě s příliš dlouhými nohavicemi. 

Black tie 
Výraz black tie v doslovném překladu znamená černá 
kravata. Bude-li to uvedeno v pozvánce na společenskou 
událost, pak se od vás vyžaduje, abyste přišel ve smokingu. 
Znamená to smokingový oblek, bílou košili, černé lakýrky  
a černý motýlek, nikoliv černý oblek s kravatou. Vhodný 
není ani barevný motýlek. Naopak vítaný je smokingový pás 
a pro oživení si můžete dát bílou květinu do klopy. Pokud 
bude na pozvánce uvedeno creative black tie můžete si vzít 
smoking s netradičním prvkem. 

White tie
Pokud se chystáte na událost, kde se předepisuje white 
tie, pak se připravte na velmi formální akci v honosném 
oděvu. Vyžadován je frak s bílou košilí, bílou vestou a bílým 
motýlkem. Na nohou byste měl mít černé lakýrky. White tie 
se rovná také ultra-formal.

Formal
Jak název napovídá, očekává se od vás formální oděv. 
Obvykle platí totéž, co u black tie. Můžete si dovolit odlehčit 
váš outfit smokingem s černou košilí bez kravaty, bude-li  
to pro danou příležitost vhodné. 

Semi-formal
Zde je více možností, jak se obléci. Co si oblečete,  
se však bude odvíjet od času konání společenské události. 
Pokud začíná po 18. hodině, měl byste mít tmavý oblek, 
košili, kravatu, nebo motýlek. Začíná-li akce dopoledne  
či odpoledne nemusí být váš oblek nutně černý, zvolte 
klidně tmavě modrý.

City look
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Coctail attire  
Z názvu je jasné, že se bude jednat o koktejlový večírek.  
Na ten se hodí oblek, kravata a košile. Můžete být kreativní 
a obléct si třeba modrý oblek. 

Business casual
Pro business casual můžete zvolit košili i polo tričko, 
chinos kalhoty, což jsou v podstatě bavlněné kalhoty 
různých barev, které se hodně podobají kalhotám k obleku.  
K tomu si vezměte blazer (námořnicky modré sako) nebo 
jakékoliv sportovní sako. Na nohou můžete mít mokasíny  
bez ponožek. 

Red carpet
Red carpet neboli červený koberec. U celebrit je oblíbenou 
kombinací na červeném koberci černý oblek, bílá košile  
a černá (slim) kravata. Můžete však zvolit také modrý 
smoking, bílou košili a černý motýlek. 

Móda a styl muže

Například nošením „depešácké módy“ jste se přihlásili 
nejen ke své oblíbené kapele, ale rovnou k životnímu stylu, 
který vyjadřoval také váš společenský postoj. Dnes se 
doba trochu posunula a styly můžete měnit klidně ze dne  
na den. Nyní jste ve sportovním, zítra vyrazíte ve formálním. 
V současném oblékání vládne velká svoboda, která zároveň 
představuje drobné dilema. Jak nejlépe demonstrovat 

svou osobnost? Co si vzít na sebe, aby to nejlépe vystihlo,  
že tohle jsem opravdu já? A jak to udělat, abych přitom 
působil tak, jak chci působit? V současné době si čím dál více 
mužů uvědomuje, že nejen jejich chování, ale i styl zvoleného 
oblečení ovlivňuje to, jak působí na své okolí. To, co máte  
na sobě, totiž může vaši pozici na žebříčku úspěšnosti stejně 
tak posílit, jako podkopat. Občas je tedy potřeba zvolit 
kompromis mezi vaším já a mezi oblečením, v němž budete 
úspěšný. Nejlepší inspirace je u módních návrhářů. Na výběr 
máte spoustu stylů, kde je popsáno, kam se hodí a také  
co se k čemu hodí, abyste nemohli udělat chybu. Zde jsou 
vybrány ty nejznámější.

Casual look/Casual wear
Takto oblečení se budete cítit pohodlně. Jde o ležérní 
a neformální oblečení pro volný čas. Pro tento styl jsou 
typické džíny, široké volné kalhoty, košile a ležérní bundy. 
Casual look je nejrozšířenější styl dnešní doby a tvoří velkou 
část produkce mnoha známých módních značek.

Business look
Zde je hlavním znakem formální, uhlazeně působící oděv 
jako se nosí například v bankovnictví nebo managementu. 
Tento styl sluší každému muži, protože jeho základem 
je klasický oblek s košilí a kravatou. Pro business look  
se nehodí křiklavé barvy, naopak převládají spíše decentní 
odstíny. Oživovacím prvkem může být barevná kravata.

Casual look

Business look
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City look
Jde o oblečení městského volnějšího stylu. Varianta mezi 
business look a casual wear.

Country look
Asi každý ví, co si má pod tímto pojmem představit,  
ale málokdo ví, že vychází ze sportovně laděného oblečení 
vyššího stylu britské šlechty. Pro country look jsou typická 
tvídová saka, jemné vlněné svetry a kožené prvky, které 
jsou zde žádoucí. Reprezentativními vzory tohoto stylu jsou 
tartan či káro.

Dandy look
Název dandy look vznikl od přezdívky dandy, jak se říkalo 
mladým mužům 19. století, kteří byli extravagantně 
oblečení a okázale dbali na svůj vzhled. Výrazným prvkem 
tohoto stylu jsou detaily jako nápadně vzorované vesty, 
motýlky nebo široké kravaty. 

Grunge look
U tohoto stylu je důležité vrstvení a zanedbaný vzhled. 
V základu jsou neodmyslitelně prodřené a roztřepené 
kalhoty, široké kostkované košile, těžké boty a neupravené 
až mastné vlasy. V dnešní době se však podoba grunge 
looku dostala do trochu jemnější podoby, takže to s tím 
zanedbáváním nemusíte přehánět.

Military styl
Někdy označováno také jako army styl. Jde o sportovně 
laděné oblečení, které vychází z vojenských uniforem. 
Typickými jsou nárameníky, nakládané kapsy či sklady 
na zádech. V rámci military stylu jsou velmi oblíbené 
maskáčové vzory.

A protože stylů je opravdu hodně, tak z těch ostatních 
alespoň zmiňme ghotic look, etno styl, folklorní styl, 
námořnický styl, retro look, hippie look a tak dále.

Vítězí lumbersexuálové s iPadem
v batohu a motýlkem na krku

Už delší dobu se jako idol žen drží na prvním místě tzv. 
lumbersexuál, který k nám dorazil z amerických ulic  
a vystřídal nagelované metrosexuály i „selfíčkaře“ 
vysvlečené do půl pasu. V podstatě je to novější verze 
tzv. hipstera, jehož kořeny sahají k americkým jazzovým 
hráčům 40. let. Image lumbersexuála se podobá dřevorubci 
či zálesákovi a má demonstrovat chlapskou přirozenost. 
A protože jsou tito moderní zálesáci svalnatí a často mají 
potetované paže, jsou velmi obdivováni ženskou populací. 
V jejich šatníku vždy najdete flanelovou košili, mohutné 
farmářské boty, dýmku a batoh nebo koženou brašnu,  
v níž však nenosí sekeru, nýbrž iPad či nejnovější Macbook.  
Ale abyste nebyli překvapení. Takový potetovaný 

Grunge look

Country look
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lumbersexuál se umí hodit i pěkně do gala. A to teprve 
stojí za to! Do společnosti si bere oblek, jen si na krk 
neuvazuje kravatu. Zásadně to musí být motýlek.  
Jste-li lumbersexuálem, pak jste jím tělem, duší i žaludkem. 
Pochutnáváte si na tofu burgeru a u toho posloucháte 
staré vinylové desky. A víte, co je pro lumbersexuála 
nejcharakterističtější? Přece pěstěný plnovous, na který 
nedá dopustit!

Rady pro dokonalého vousáče

Jak je vidět u lumbersexuálů, vousáči jsou v kurzu. Chtěli 
byste si také vypěstovat přitažlivý plnovous, knír, bradku  
či strniště, ale nejste si jistý, zda vám to bude slušet? Zkrotit 
vousy a vytvořit z nich přitažlivý tvar je pro mnoho mužů 
tvrdý oříšek. Co muž, to jiný obličej, a proto jiný styl vousů. 
Chtěli byste poradit, jaké vousy padnou vašemu obličeji 
nejlépe? Naše rady pro vousáče by vám mohly pomoct. 
Jediné, co byste měli nejdřív udělat, je zjistit, jaký tvar  
má váš obličej. K tomu stačí pohlédnout do zrcadla. A 
protože holení, jak jistě budete souhlasit, nepatří zrovna k 
nejoblí-benějším činnostem mužů, potřebujete také kvalitní 
holicí strojek, který vousy upraví za vás a rychle. Abychom 
nezapomněli. Pro experimentování s vousy se alespoň dva 
týdny neholte, aby bylo co upravovat.  

Oválný obličej
S oválným obličejem máte vyhráno a máte prostor k expe-
rimentování. Klidně střídejte všechny typy vousů. Hezky 
na vás bude vypadat plnovous, bradka i knír, protože  
váš obličej má ideální tvar.  

Kulatý obličej
U kulatého obličeje je podle vizážistů nejlepší nechat  
si vyrůst bradku a tu pak zastřihovat do potřebné délky. 
Prodlouží váš obličej a bude vám slušet. Pokud však bradka 
není to pravé ořechové, nechte si alespoň vousy střední 
délky, které si pěstujte. Vašemu kulatému obličeji totiž příliš 
nesedí hladké oholení, které kulatost ještě více zvýrazní.

Podlouhlý/Obdélníkový obličej
Zvolte krátce střižený plnovous a budete vypadat skvěle. 
Obdélníkový obličej je dost výrazný, což plnovousem lehce 
zmírníte. Co se k vám naopak příliš hodit nebude, je knír.  
Váš obličej je výrazný sám o sobě, není potřeba jej ještě 
opticky zvětšovat knírem. Zde platí, že více vousů znamená 
více atraktivity.

Srdcový obličej
Máte-li srdcový obličej, pak neexperimentujte s bradkou. 
Není to vhodný tvar vousů pro vás, protože by podtrhl 
špičatost, kterou u vás již není potřeba zdůrazňovat. Krátce 
střižený vous! To je ten pravý „přítel“ pro váš srdcový obličej. 
Doladí jeho tvar k dokonalosti. 

Trojúhelníkový obličej
Vyzkoušejte spojení knírku a bradky, jistě vám to bude hezky 
sedět. Navíc odvede pozornost k přednostem obličeje. 
Na trojúhelníkovém obličeji by měl perfektně vypadat  
i moderní, krátce střižený plnovous, který vyrovná asymetrii. 

Čtvercový obličej
Máte-li čtvercový obličej, je vaše čelo širší a váš obličej 
celkově dost výrazný. Zde není třeba ostré rysy zmírňovat, 
protože vám sluší. Naopak ještě více jim pomůžete atraktivní 
bradkou, kterou roztáhnete do šíře rtů, tedy co nejvíce  
do stran.  

Diamantový obličej
Váš obličej má vskutku výrazné lícní kosti, širší než brada 
a čelo, na které můžete být po právu hrdý. Pokud byste 
však chtěl své ostré rysy zjemnit, zvolte krátké vousy, nebo 
jemný, ne příliš výrazný knírek.

Dandy look
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Ondřej Synek
Nejlepší český skifař sbírá medaile na mistrovstvích a dvakrát získal stříbrnou medaili na 
olympijských hrách. Poslední skvělý výkon předvedl v září na Mistrovství světa ve veslo-
vání 2015, kde se stal znovu mistrem světa a obhájil zlatou medaili. S Ondřejem jsme se 
potkali v době, kdy zahajoval přípravu na olympijské hry, a zajímali jsme se nejen o jeho 
sportovní úspěchy a plány, ale o běžné věci, které denně řeší každý z nás.

Začal jste s přípravami na olympiádu v Brazílii, 
co vše to obnáší? Je zima, a to asi na vodu 
nevyjedete.

S přípravou jsem začal zhruba před měsícem a půl. Veslování 
je sport, kdy se musí hodně trénovat hlavně v přípravném 
období. Přes zimu je to hodně o posilování na trenažéru, 
klasickém běhání a běhu na lyžích. Co člověk natrénuje přes 
zimu, tak z toho pak těží na jaře. Pak už je to otázka jednoho 
konkrétního dne, kdy musíte během 7 minut podat nejlepší 
výkon z celého roku. Není to jednoduché, ale já se na to 
pokaždé moc těším. 

Čeká vás Brazílie, v září jste byl na mistrovství 
ve Francii, hodně cestujete. Pořizujete si  
z končin, kde zrovna závodíte, nějaká videa 
jako památku na ta místa?

Snažím se čas od času zaznamenat nějaké video, ale přiznám 
se, že na to v poslední době není tolik času. Akční kamery 
využívám hodně při veslování. Kameru si připevním na loď  
a pak se zpětně dívám na záznam. Na videu je vše dobře 
vidět. Je to dobrý způsob k vyhodnocení tréninku. Podle 
toho se pak snažím zdokonalit i svou techniku. 
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A jak je to s hudbou? Pomáhá vám např. poslech 
hudby při tréninzích a přípravě na veslařskou 
sezonu?

K hudbě mám velmi kladný vztah. Dobíjí baterky a je to forma 
odreagování v tom smyslu, že teď celou zimu trénujeme na 
veslařských trenažérech. Na trenažéru si pustím přenosný 
reproduktor, na který si připojím telefon s oblíbenou hudbou. 
To teď hodně využívám. Před závodem mám pak zpravidla 
sluchátka na uších, abych unikl ruchu okolního světa a mohl 
se lépe soustředit. 

Moderní technologie nás obklopují ze všech 
stran. Jako vrcholový sportovec jste velmi 
vytížený a máte hodně fanoušků. Propadl 
jste novodobým trendům, jako je internet  
a Facebook?

V oblasti sportu jsem mediálně známá osoba, proto sociální 
sítě využívám převážně kvůli mým fanouškům. Beru to jako 
způsob určité prezentace mé osoby jako sportovce. Nejsem 
ale otrokem sociálních sítí. Čas od času sdílím něco vtipného 
nebo zábavného. Soukromý profil mám spíše kvůli kontaktu 
s kamarády. 
Já jsem ta generace, kdy internet vůbec nebyl a pak  
se postupně začal propracovávat do všech možných sfér 
a života běžných lidí. Dnes jsou už lidé tak trochu polapeni 
internetem, ale jsem přesvědčen, že existuje nějaké 
procento lidí, kteří se dokáží obejít nejenom bez internetu,  
ale i mobilního telefonu. Já internet vnímám jako 
samozřejmou součást života většiny z nás. 
Nedávno jsem si pořídil televizi GOGEN, která má i připojení 

na internet. Internet v televizi je skvělá vymoženost. Často 
si pouštím na obrazovce přes připojení oblíbenou hudbu  
a zábavná videa. 

A co dnes velmi populární selfie?
Pořizujete si je ze svých cest?

Nepovažuju se za žádného selfie maniaka, ale musím  
se přiznat, že občas se rád vyfotím, když jsem někde  
na cestách. Tento trend hodnotím pozitivně, je to součást 
fotografování. Když se se mnou chtějí fanoušci vyfotit, tak 
u nich často vidím selfie tyč. Když se ale zrovna fotíme 
společně např. jen telefonem, tak sloužím jako selfie tyč  
já sám. Jsem hodně vysoký a mám dlouhé ruce, takže aby 
bylo na fotce něco vidět, vezmu focení do „svých rukou“.

Procestoval jste na závody už velký kus světa. 
Je nějaké místo, které byste chtěl jednou 
navštívit? 

Láká mě Himálaj, ale mám před ním respekt. Nejsem ten 
typ člověka, který by se na takové místo vydal bez jakékoli 
průpravy. Takže je to zatím spíš takový sen. Z míst, která jsem 
měl doposud možnost vidět, se mi nejvíce líbil Nový Zéland. 
Tam je zelená barva ještě zelenější než zelená.

Jaké jsou vaše momentální plány do budoucna/
sny?
Snem je samozřejmě vyhrát olympiádu. Rád bych ve veslování 
pokračoval. Baví mě to. Když sportovec skončí se sportem, 
tak už se nemůže vrátit. Razím heslo, že dokud to jde, tak by 
člověk měl dělat to, co má rád.
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Namixujte jí zdravý životní 
styl se snídaní do postele
Každá žena čas od času ocení překvapení. Pokud jí připravíte snídani do postele, bude 
vás milovat. A pokud to bude snídaně v duchu zdravého životního stylu, už se od vás ani 
nehne. A přitom je to tak jednoduché – stačí pár surovin, šikovný multifunkční pomocník 
Vital Blend a z muže se rázem stává odborník na snídaně do postele.

Správný pomocník do kuchyně 

Mixér Vital Blend od značky ETA je multifunkční pomocník, 
který mixuje, míchá, seká, drtí. Výborně se hodí na přípravu 
řídkého těsta na palačinky či lívance. Vždy nejprve přidáváte 
všechny tekuté suroviny, poté sypké nebo tuhé ingredience. 
Těsto můžete navíc ozvláštnit například oříšky či semínky. 
Mixér je dokonale rozemele, čímž do těla dostanete mnohem 
více živin a vitamínů.

Růžové smoothie
Malinové smoothie pro dobrou náladu

Ingredience:
1 banán, 1 hrnek malin, 1 mrkev, 1 zelené jablko, 1 menší 
oloupaná řepa, 1 – 2 hrnky vody, 1 hrnek jablečného džusu

Postup:
Do mixéru nalijte vodu, vložte suroviny a mixujte dohladka. 
Pokud chcete, aby bylo smoothie osvěžující, použijte 
mražené maliny.

Superzdravé bezlepkové palačinky
Dezert pro mlsné jazýčky

Ingredience:
špetka soli, ½ lžičky prášku do pečiva, 1 lžíce předem 
namočeného lněného semínka, 1 hrnek pohankové mouky, 
špetka skořice, 3 čerstvé nebo sušené datle, ¼ hrnku kešu 
ořechů, 1 lžíce konopného proteinu, 1 lžička vanilkového 
extraktu, ¼ lžičky jedlé sody, 1,5 hrnku vody

Postup:
V mixéru nejprve rozmixujte kešu ořechy s datlemi. Poté 
přidejte všechny ostatní suroviny a rozmixujte do hladka. 
Palačinky opečte na olejem vymazané pánvi.
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Vybírejte, porovnávejte
a rezervujte z pohodlí 

domova na 
www.euronics.cz.

Už za 60 minut 
můžete mít zboží* 

zdarma připravené k 
vyzvednutí.  

* pokud bude na prodejně skladem.

Vybírejte k vyzvednutí 
jednu z našich
100 prodejen.

Při odběru si zboží 
nejprve důkladně 

prohlédnete a až poté 
zaplatíte. Zákazníkům registrovaným 

na e-shopu schováváme 
elektronické účtenky.

Do 14 dnů můžete 
zboží pořízené

v e-shopu vrátit.

Případnou reklamaci 
můžete řešit na jakékoliv 

naší prodejně.

1

2

3

4

5

6

7

NAKUPTE NA WWW.EURONICS.CZ 
VYZVEDNĚTE NA PRODEJNĚ

www.euronics.cz

Návod na rezervovaného na e-shopuOSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ 

 UŽ ZA 60 MINUT! 
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Rozhovor z jarní Prahy
S naší pravidelnou návštěvou vybrané elektro prodejny Euronics jsme se vydali do hlavní 
metropole naší republiky, do Prahy. Právě zde se můžeme chlubit již 6 prodejnami Euronics. 
Najdete nás v samém středu města na náměstí Republiky v OC Palladium, nedaleko  
na Národní třídě v nově otevřeném centru Quadrio, dále na Praze 4 v OD DBK, Praze 9  
v OC Fénix, Praze 10 Štěrboholy NC Europark a šestou prodejnu Euronics  naleznete  
v Praze 13 Stodůlky OC Lužiny.

Pozdrav posílá vedoucí z prodejny NC Europark Praha 10, slečna Petra Petrusová. A třeba 
právě proto, že vedoucích žen není v našich prodejnách mnoho, je nám potěšením vám 
představit právě Petru, která je již na této pozici třetím rokem. Nejprve začínala v Obchodním 
domě.cz jako vedoucí pražské pobočky. Poté již ale převzala otěže vedoucí prodejny  
v Liberci ve značkové prodejně Samsung, které šéfovala od otevření v roce 2009. A od roku 
2013 řídí svůj tým v pražské prodejně Euronics ve Štěrboholech.

Ahoj Peti, ačkoliv se výčet tvých pracovních 
zkušeností může zdát dlouhý, ty sama jsi pořád 
mladé děvče. Můžeš nám prozradit, v kolika 
letech jsi nastoupila do světa maloobchodního 
prodeje elektroniky pro značku Euronics? 
A kolik let celkem působíš ve funkci vedoucí 
prodejny?

Hned po škole jsem nastoupila do Obchodní-dům.cz, kde 
jsem pracovala jako logistik a později jako vedoucí pobočky. 
V elektru tedy pracuji 15 let a jako vedoucí 10 let.

Takže se dá směle říci, že jsi již ostřílená 
vedoucí. Jestli mám ale správné zdroje, 
zároveň i nejmladší vedoucí žena z celé sítě. 
To si zaslouží smeknout. Navíc máš za sebou 
více než někteří, od tebe věkově starší, muži. 
Jaké je to pro ženu? Dali ti to někdy kolegové 
najevo? Nebo k tomu nebyl důvod?

Ani u podřízených, ani u nadřízených jsem se s tím nesetkala. 
Necítím to jako deficit. 
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Kde se s tím setkávám, jsou zákazníci – muži, kteří nevěří,  
že bych jako žena mohla rozumět televizi, tabletu, telefonu  
a chtějí zavolat kolegu.

A co tvůj prodejní tým? Je složen jak z žen,  
tak i mužů.  Jaké to bylo v tvých začátcích 
vedoucí? Brali tě mužští podřízení? Věřím,  
že postupem času se to výrazně změnilo  
a prvotní nervozita opadla. 

I na dřívějších pozicích jsem měla v týmu pouze muže. 
Na Europarku je to velmi podobné. Ale jak jsem již říkala, 
nesetkala jsem se s tím, že by mne moji podřízení nebrali.

Chtělo to z tvé strany nějakou speciální taktiku 
a tvrdý trénink, nebo stačil šarm, charisma a tvá 
osobnost? Protože to tak často bývá, že to má 
mladá žena na vedoucí pozici složitější. 

Na začátku je to vždy těžší, pro mne to bylo navíc nové 
město, takže k tomu i zajištění bydlení a stěhování.  Pracovně 
jsem měla štěstí. V době, kdy jsem začínala na pozici vedoucí, 
proběhl velký školící kurz, který mi pomohl.

Opustíme již tyto otázky genderového 
postavení žen a mužů a otočíme pozornost 
jiným směrem, a to k jarním nákupům. Co tě jako 
první napadne, když si řekneš „jarní nákupy“? 
Vyrážíš ty sama na jarní nákupy? Děláš si na jaře 
něčím radost?

Ať je jaro nebo zima na nákupech je vždy prima. A teď vážně. 
Na jarní nákupy nevyrážím. Když si chci udělat radost, nemusí 
být jaro. Pracuji v poměrně velkém obchodním centru, kde  
je spousta obchodů, a tak mám docela dobrý výběr. 

A co jarní nákupy v elektroprodejnách? 
Frčí na jaře nějaký sortiment spotřebičů 
více než v jiných obdobích roku?

Praha je stále rájem chatařů, víc prodáváme vybavení  
pro chaty, zejména televizory menších úhlopříček, antény, 
rádia. Pro ženy začíná sezóna krátkých sukní, takže dámské 
holicí strojky, epilátory.

Ty nejsi rodilá Pražačka, ale v Praze žiješ již 
několik let. Jaké je tvé oblíbené místo v Praze, 
kam se ráda vracíš, kde je ti dobře? Dáš nám 
osobní typ, kam v rámci jarní Prahy vyrazit,  
co stojí za to vidět nebo prožít?  

Ráda navštěvuji přírodní rezervaci Divokou Šárku. Je to místo 
na klidnou procházku krásnou přírodou kousek od centra 
Prahy.  Pak jsou to známá místa v historickém centru Prahy, 
Staroměstské náměstí, kde se pořád něco děje, Karlův most 
a Pražský hrad.

Jméno:  Petra Petrusová

Věk: 34 let

Znamení:  Váhy

Oblíbený film?
Láska nebeská

Nejoblíbenější jídlo?
Při cestování ráda ochutnávám místní 
kuchyni

Jsi spíš introvert nebo extrovert?
Extrovert

Nejkrásnější místo, které jsi navštívila?
Thajsko

Raději zimní nebo letní sporty?
Rozhodně letní sporty, hodně času 
trávím na inline bruslích

Oblíbená činnost, u které dobíjíš 
aterky a nabíráš novou energii? 
Odpočívám při saunování, když chci více
dobít, tak si zajdu na rockový koncert, 
aktuálně se moc těším na AC/DC.
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Ptáte se našich elektrospecialistů
Nyní jsme se v naší poradně zaměřili na otázky týkající se tématu hlavně v oblasti elektric-
kých holicích strojků, jejich údržbou a čištěním, dále pak na otázky rozdílů zubních kartáč-
ků a další doplňkové péče o ústní dutinu. Na jednotlivé otázky odpovídal elektrospecialista 
v oblasti péče o tělo, pan Pavel Janů.

Musím po každém čištění svého holicího 
strojku s čistící základnou odpojit jednotku  
od sítě, nebo ji mohu nechat stále zapojenou 
do síťového zdroje?

Čisticí jednotku můžete nechat stále zapojenou, 
doporučujeme ji ale nechávat zapojenou do síťového zdroje 
v případě, že v něm není umístěn holicí strojek.

Jak poznám, kdy je třeba vyměnit čisticí kazetu 
a jak dlouho čisticí kazeta vydrží?

Na čisticí jednotce je kontrolka, která indikuje, když v systému 
zbývá zhruba posledních 5 čisticích cyklů. To by mělo 
spotřebiteli poskytnout dostatek času pro nákup náhradní 
čisticí kazety.

Vyčistí skutečně jednotka vnitřní část planžety 
a okolí břitového bloku i bez sejmutí planžety? 
V případě frézkového systému bez sejmutí 
holicí hlavy a frézek? 
Pokud ano, jak se dostanou ven zbytky vousů?

Ano, čisticí jednotka vyčistí vnitřní část planžety a okolí 
břitového bloku. To samé platí i pro frézkový systém. Čisticí 
směs se vstřikuje do holicí hlavy. Tím se naruší veškeré 
mastné zbytky, které jsou uvnitř nalepené a ty se uvolní  
do čisticí kapaliny. Vousy a zbytky pak doslova „odplavou“.

Jaký je rozdíl mezi elektrickým zubním 
kartáčkem rotačním – oscilačním a sonickým?

Elektrické zubní kartáčky rotačně-oscilační fungují  
na principu půlrotačního pohybu – oscilace (stírá plak) 
a jemných pulzačních pohybů (narušuje plak). Někdy 
označována jako 3D technologie. 3D technologie je velmi 
účinná pro odstraňování plaku a nežádoucího zabarvení 
z povrchu zubů, což ocení milovníci kávy, čaje či vína  
a samozřejmě kuřáci. Předním výrobcem rotačně-oscilačních 
kartáčků je značka Oral-B. Tyto kartáčky mohou dosahovat 
až 8 800 oscilačně-rotačních pohybů za minutu a až 40 000 
pulzací za minutu.

Naproti tomu sonické kartáčky fungují na principu sonických 
vibrací, které ve vysoké rychlosti rozkmitají štětiny a vytvoří 
dynamický proud směsi vody, slin a zubní pasty. Dochází 
tak ke kombinaci stíravého pohybu – podobnému jako  
u manuálních kartáčků a k silnému proudění tekutiny – 
cirkulaci. Pulzace naruší a stíravý pohyb odstraní zubní 
plak nejen na povrchu zubů, ale díky cirkulaci čistí i několik 
milimetrů za dosah štětin, v mezizubních prostorech. Mezi 
přední výrobce sonických kartáčků patří Philips s řadou 
Sonicare.

Oba systémy nabízejí i řešení pro uživatele s citlivými zuby  
a dásněmi, pro něž jsou v nabídce vždy i speciální koncovky.

Používám-li elektrický zubní kartáček, poté již 
nemusím používat cokoliv dalšího, například 
dentální nitě, je to tak?

Určitě ne. Používání elektrického zubního kartáčku a správně 
zvolená technika čištění zubů ještě neznamená, že celá vaše 
ústní dutina je dokonale vyčištěna. I sebelepší zubní kartáček 
se nedostane do všech prostor, hlavně těch nejužších 
mezizubních. Proto doporučuji používat tzv. ústní sprchu, 
která dokonale vyčistí mezizubní prostory a poskytne péči 
vašim dásním. Ústní sprcha funguje na principu tlakového 
vypláchnutí mezizubních prostor prostřednictvím vody, 
která je pod tlakem do těchto prostor vstřikována a zajistí tak 
jejich dokonalé vyčištění. Pro toto čištění může být použita 
i ústní voda, díky které dosáhnete ještě důkladnější péče  
a skvělých výsledků.

Používání elektrického zubního kartáčku v  kombinaci s ústní 
sprchou vám zaručí kompletní a dokonalou péči o vaše zuby.

Existuje nějaká aplikace na správné čištění 
zubů pro elektrické kartáčky?

Ano existuje a je jich na výběr více. Toto řešení nabízejí 
značky Philips i Oral-B. Já vám představím a doporučím jednu 
z nich pro zubní kartáčky Oral-B. S touto aplikací si zuby 
čistíte chytřeji. Aplikace Oral-B App funguje s elektrickými 
zubními kartáčky Oral-B s rozhraním Bluetooth®, která vám 
pomůže vylepšit si návyky v ústní hygieně. V reálném čase 
dostáváte pokyny k čištění, zpětnou vazbu a upozornění, 
když na kartáček příliš tlačíte. Můžete si také zvolit svůj vlastní 
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program a oblasti, na které se chcete v dentální hygieně 
zaměřit, i detailní statistiky. 

Aplikace Oral-B App je dostupná zdarma pro telefony 
se systémem Apple i Android. Funguje na telefonech  
s rozhraním Bluetooth® 4.0 a připojuje se k elektrickému 
zubnímu kartáčku Oral-B se zapnutou funkcí Bluetooth®. 

Mezi její funkce patří:

Funkce rozpoznání zvuku
Aplikace Oral-B kromě toho používá mikrofon vašeho 
chytrého telefonu, kterým rozpozná zvuk jakéhokoliv 
elektrického zubního kartáčku Oral-B, a umožní vám tak 
používat aplikaci i bez připojení přes rozhraní Bluetooth®.

Časovač
Zvolte vizualizaci časovače a my vás provedeme čištěním 
celé ústní dutiny rovnoměrně a po dobu 2 minut, které 
doporučují pro čištění zubů zubní lékaři.

Pokyny od zubního lékaře/hygienisty 
Obraťte se na svého zubního lékaře nebo hygienistu, aby 
vám pomohl vytvořit speciální program zaměřený na oblasti, 
které byste si mohli zlepšit. Kromě naprogramování delší 
doby čištění konkrétních zón můžete také při čištění sledovat 
speciální pokyny svého zubního lékaře/hygienisty.

Cesty zubní péčí
Rozhodněte se pro svou osobní „cestu zubní péčí“, která 

se zaměřuje na jeden z několika nejběžnějších cílů v ústní 
hygieně. Při „cestě zubní péčí“ budete v závislosti na svém 
cíli procházet po určenou dobu svým osobním programem 
čištění. Každá „cesta zubní péčí“ je uzpůsobena tak, aby 
uživatelé dosáhli svých cílů, kterými mohou být například 
bělejší zuby na chystanou svatbu nebo čistější rovnátka.

Čištění a výsledky čištění
Sledujte své každodenní výsledky čištění, rutinu si upravujte 
podle týdenních nebo měsíčních souhrnů a zlepšujte si tak 
ústní hygienu. Za dobré výsledky získávejte „trofeje“!

Sdílení aktivit
Sdílejte svou aktivitu se svým zubním lékařem/hygienistou  
a společně tak sledujte vaše výsledky a zlepšujte váš postup 
v péči o ústní dutinu.

Produkty doporučené zubním lékařem/hygienistou 
Prohlédněte si výrobky péče o ústní dutinu, které doporučuje 
váš zubní lékař/hygienista.

Nakupování prostřednictvím aplikace
V obchodě aplikace si prohlédněte nejlepší výrobky 
péče o ústní dutinu a nakupujte prostřednictvím svého 
preferovaného prodejce online. Aplikace Oral-B vás také 
upozorní, jakmile bude čas vyměnit kartáčkovou hlavu.

Novinky, návštěvy zubního lékaře, počasí 
Začněte svůj den správně s aktuálním zpravodajstvím  
a předpovědí počasí, zkontrolujte si svou pracovní náplň  
v kalendáři. Všechny tyto informace při čištění zubů uvidíte.

Fotografie National Geographic
Užijte si při čištění prezentaci krásných fotografií National 
Geographic. Aplikace je dostupná pro Android OS, verze 4.X 
a novější.

Odpovídal Pavel Janů

Android

Aplikace Oral-B App

iOS
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Inzerce DODAT

Planžetové holicí strojky Braun Series.
Dokonale hladké oholení  
    a komfort pro pokožku.

7-799cc Wet&Dry
Nejpokrokovější planžetový 
holicí strojek od Braun

Holicí strojek Braun Series 3. 
Hladké oholení, perfektní komfort 
pokožky. Rychleji než kdy dřív

Inteligentní technologie Sonic
Opisuje kontury vašeho obličeje.

3 režimy osobního nastavení
Pro různé partie vašeho obličeje.  
S novou technologií TurboMode.

ActiveLift™
Stříhací lišta nadzvedne a oholí vousy
přiléhající k pokožce.

OptiFoil™
Nejpokrokovější holicí planžeta.

Plně flexibilní holicí systém
pro maximální přizpůsobivost.

+ Rychločištění
+ Wet&Dry pro použití  

ve sprše
+ Indikátor stavu baterie
+ Tlačítko pro precizní 

oholení
+ Kožené ochranné 

cestovní pouzdro

Systém Clean & Charge™
Automaticky čistí, suší, nabíjí  
a promazává.

Wet & Dry
Je možné používat s pěnou  
a gely ve sprše.

+ Pouze akumulátorový provoz

Systém Triple Action FreeFloatTM

Přizpůsobí se konturám obličeje a účinně 
oholí krátké i dlouhé vousy.

SensoFoilTM

Optimalizovaná planžeta holí vousy rychleji 
a nedráždí pokožku.

Trojitý holicí systém Triple Action
Dvě planžety a středová stříhací lišta  
se zabudovaným hřebínkem MicroComb.

3-3040 Wet&Dry
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Vyluštěte správně tajenku jarního čísla Inspirace a vyhrajte jeden ze tří přenosných Bluetooth® reproduktorů Gogen BS074. 
Můžete si užívat svou oblíbenou hudbu kdykoli a kdekoli, party může začít. Prostřednictvím Bluetooth® V2.1 streamuje muziku 
do vzdálenosti až 9 m. Skvěle se hodí k tabletům a smartphonům Android i Apple (iPhone, iPad). Díky kompaktnímu designu  
a nízké hmotnosti se reproduktor snadno přenáší. 

Znění tajenky zasílejte do neděle 8. května 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 jaro 2016“. Uveďte prosím Vaše jméno, adresu, e-mailový a telefonní kontakt. V případě výhry 
a správného znění tajenky vás budeme o výhře informovat. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu Inspirace. Výherci z minulého čísla 4/2015, jejíž tajenka zněla „PO SVATÉ 
BARUŠI STŘEZ NOSU I UŠÍ“, jsou tito: Marta Komůrková, Praha, Radka Hečová, Olomouc, Dalibor Zásměta, Tábor.  Těmto výhercům pošleme jednu ze tří power bank GoGEN s funkcí stojánku  
a reproduktoruv hodnotě 599 Kč. Upřímně gratulujeme. Soutěžící zasláním odpovědi souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely značky Euronics.

Křížovka o 3 přenosné bezdrátové reproduktory
GoGEN s Bluetooth® v hodnotě 299 KčPlanžetové holicí strojky Braun Series.

Dokonale hladké oholení  
    a komfort pro pokožku.

7-799cc Wet&Dry
Nejpokrokovější planžetový 
holicí strojek od Braun

Holicí strojek Braun Series 3. 
Hladké oholení, perfektní komfort 
pokožky. Rychleji než kdy dřív

Inteligentní technologie Sonic
Opisuje kontury vašeho obličeje.

3 režimy osobního nastavení
Pro různé partie vašeho obličeje.  
S novou technologií TurboMode.

ActiveLift™
Stříhací lišta nadzvedne a oholí vousy
přiléhající k pokožce.

OptiFoil™
Nejpokrokovější holicí planžeta.

Plně flexibilní holicí systém
pro maximální přizpůsobivost.

+ Rychločištění
+ Wet&Dry pro použití  

ve sprše
+ Indikátor stavu baterie
+ Tlačítko pro precizní 

oholení
+ Kožené ochranné 

cestovní pouzdro

Systém Clean & Charge™
Automaticky čistí, suší, nabíjí  
a promazává.

Wet & Dry
Je možné používat s pěnou  
a gely ve sprše.

+ Pouze akumulátorový provoz

Systém Triple Action FreeFloatTM

Přizpůsobí se konturám obličeje a účinně 
oholí krátké i dlouhé vousy.

SensoFoilTM

Optimalizovaná planžeta holí vousy rychleji 
a nedráždí pokožku.

Trojitý holicí systém Triple Action
Dvě planžety a středová stříhací lišta  
se zabudovaným hřebínkem MicroComb.

3-3040 Wet&Dry
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Závěrem
Malé ohlédnutí za vánočním časem

Bylo nám velkou ctí a potěšením v čase vánočním předat 
finanční dar středisku rané péče Educo Zlín. Středisko Educo 
Zlín si může díky finančnímu daru vzít pod křídla dalších 
deset rodin s handicapovanými dětmi.

Středisko Educo Zlín, které pomáhá rodinám  
s handicapovanými dětmi, může rozšířit svou kapacitu 
o dalších deset rodin. Stalo se tak díky finančnímu daru 
ve výši přes 368 tisíc korun. Šek v této hodnotě převzala 
 z rukou generálního ředitele pana Večeři osobně předsedkyně 
Sdružení rané péče Educo Zlín Dagmar Machová den před 
Štědrým dnem, tedy ve středu 23. prosince 2015.

Peníze pro rodiny s postiženými dětmi se rozhodla 
poskytnout zlínská firma HP Tronic. Iniciativu vyvinuli  
i samotní zaměstnanci. Uspořádali vánoční tombolu,  

aby z jejího výtěžku pomohli Středisku Educo rozšířit své 
služby. „Věříme, že tímto darem zkvalitníme život rodinám  
s handicapovanými dětmi v našem kraji. Do sbírky se zapojili 
také někteří naši obchodní partneři.“ konstatoval generální 
ředitel firmy Daniel Večeřa. 

Celkem se podařilo vybrat částku 368 100 korun. „Vůbec 
jsme tak velkou sumu nečekali a jsme za ni velmi vděční. 
Díky daru můžeme zvýšit kapacitu střediska o dalších deset 
rodin, kterým pomáháme. Doposud jsme pečovali celkem 
o sto rodin s obzvlášť těžkou životní situací. Učíme rodiče, 
jak pracovat s handicapovanými dětmi a radíme jim, kam  
se mohou odvolat s nejrůznějšími záležitostmi. Nyní budeme 
moci pomáhat ještě více,“ dodala předsedkyně sdružení 
Educo Dagmar Machová.
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MDŽ
3.999,-

2.699,-

www.euronics.cz

Už vím, v e-shopu euronics.cz mají široký výběra hlavně si zboží mohu vyzvednout na nejbližšíprodejně u nás ve městě, zcela zdarma! Skvělé!

Překvapím svou milou
ke dni žen a koupím jí ten

holicí strojek, co tolik chtěla.

8. 3. 2016   MDŽ

O HODINU POZDĚJI

Ale miláčku, já si přála holicí
strojek a ne epilátor 

          Ááá, už vím, výměna výrobku
zakoupeného v e-shopu Euronics

je snadná a bez udání důvodů
do 14 dnů, zajdu tam hned!

A co teď?  

Nic se neděje, vrácení není žádný problém.
Máme širokou nabídku holicích strojků

přímo zde na prodejně, určitě si vyberete
ten nejlepší pro vaši přítelkyni.

Pojďte, pomohu vám s výběrem.

Potřeboval bych jej vrátit, přítelkyně
chtěla holicí strojek a já koupil epilátor.

Je to tentokráte
ten správný?

Ano miláčku,
je to on! 

O PÁR MINUT POZDĚJI



OSOBNÍ ODBĚR

EXPRES

SPĚCHÁTE?

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

PLATÍ PRO VÝROBKY SKLADEM NA PRODEJNĚ

www.euronics.cz

Euronics ČR

60
za

min


