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VÝBĚR DÁRKŮ PODLE OSOBNOSTI
Kvíz vám pomůže správně rozhodnout

Jak na muže
o Vánocích
Vánoce, čas klidu, míru, lásky a dárečků, se kvapem blíží. Pokud stále nevíte, čím o Štědrém večeru obdarovat
svůj protějšek, syna, tatínka či děda, neházejte flintu do sněhu! Náš e-book má jediné vánoční přání – pomoci
vám vybrat ty nejlepší vánoční dárky pro všechny vaše chlapy.
Těšit se můžete na rozhovor s paní Magdou, která

Momentálně obdarovávám chlapy ve věku 6, 12,

nám prozradí recept na to pravé pro muže, tipy na

45, 67 a 72 let. Z toho je třeba vždycky vycházet.

dárky – 3 NEJ pro NĚJ, rady jak na dárek podle věku,

Dál hlavně nikdy nesmíte zapomenout na to, že

rozhovor s Petrem, který nám prozradí, jaké triky

každý muž celý život miluje hračičky, jež se

muži používají při „naznačování“ svých vánočních
přání a na závěr jsme připravili jedinečný kvíz, který
vám pomůže vybrat dárek pro vašeho miláčka podle
typu osobnosti.

Hned na začátek se tedy podívejme na recept na to
nejsladší cukroví – na miláčkovu vánoční radost!
se

o

něj

s námi

podělí

zájmech, zaměstnání či celkové zručnosti.

nějaké vlastní zkušenosti?

hračky"

Magda

každý muž má rád jiné hračky v závislosti na jeho

Můžete nám tenhle postup popsat v praxi, na

Paní Magda radí: "muži celý život milují

Paní

v průběhu let liší pouze mírou složitosti. A pak –

v

krátkém rozhovoru.

Tak třeba výběr dárku pro mého staršího syna,
manžela a tchána. Syn je ve věku (12), kdy prokládá
hraní PC her lítáním někde po venku s kamarády.
Ideální je tak USB myš ve tvaru sportovního auta

Magdo, kolik chlapů vlastně doma máte
k obdarování?
Celkem pět. Přímo doma teda jen tři – manžela a dva
syny, ale dárečky samozřejmě kupuji i dědečkům -

USB myš ve tvaru sportovního auta a třeba svítící LED

tátovi a tchánovi.

tkaničky, s kterými určitě v partě pěkně zazáří.

A jak jste na tom s úspěšností? Slíbila jste nám
recept

na

mužskou

vánoční

spokojenost,

podělíte se o něj?
Samozřejmě. Sliby se přece mají plnit, a hlavně o
Vánocích!

Můj manžel má zase rád cestování. V televizi si

Petr nám svěří, jaký dárek ho minulé Vánoce nejvíc

nenechá ujít žádný cestopisný dokument a dovolenou

potěšil, co by si přál letos a mnoho dalšího. Tak čtěte

na další rok plánuje pomalu ještě před odjezdem na tu

a nechte se inspirovat!

aktuální. Takže dárek, který zaujímá jeho čestné
místo v pracovně je stírací globus. Ten našel pod
stromečkem vloni.

Ahoj Petře, nejdřív nám prosím řekni něco o
sobě, ať si Tě čtenářky můžou líp představit.
Ahoj. Tak pro představu – je mi 38 let, mám krásnou
ženu, krásnou dceru a psa křížence, který moc krásy
nepobral. Podnikám, pracuji rukama i hlavou, takže
mám docela málo volného času. Když už se ale
skulinka najde, rád fotím, koukám na fotbal, a světe

A ideální hračka pro tchána? Žádná návštěva u

div se, rád občas vařím.

manželových rodičů se neobejde bez partičky žolíka

Jaký je tvůj vztah k Vánocům? Když se Ti dárek

s dědou. Ten svoje hráčské umění využívá i s přáteli
z jinošských let, takže automatická míchačka karet,
kterou jsme mu nadělili minulý rok, je teď prý na
seznamu pro Ježíška u všech jeho přátel karbaníků.

nelíbí, předstíráš radost? A jaký nejlepší dárek
jsi vlastně dostal loni na Vánoce?
Vánoce mám rád, nejsem žádný mrzout. Rád dárky
dávám i dostávám. Když se náhodou Ježíšek úplně
netrefí, raději předstírám radost. Ono kolikrát se i
stane, že se mi ten dárek po čase dost zalíbí, takže mi
přijde o to zbytečnější někomu kazit Vánoce kyselým
výrazem.

Moc Vám, Magdo, děkujeme za recept! Pevně
věřím, že nejedné z nás milujících žen ukrátí a
hlavně zpříjemní výběr dárků pro ty naše
vybíravé chlapy 
Rádo se stalo. A nezapomeňte – smíchejte věk s
hračkou a zájmy, a dostanete pěkně vypečený
originální vánoční dáreček.

JAK TO VIDÍ ON?
V rozhovoru s paní Magdou jsme čerpaly vánoční

A nejlepší dárek? V podstatě jakékoliv příslušenství

inspiraci z ženských mouder a rad, ale není nad to

k mým koníčkům, takže vloni třeba termohrnek pro

zjistit, jak to vlastně vidí muži samotní. Do hlavy těm

fotografa, který mi byl, naplněn grogem nebo

našim krasavcům nevidíme, tak nás nenapadlo nic

svařákem,

menšího, než jednoho takového vyzpovídat.

zimních přírodních krás 

skvělým

asistentem

při

zvěčňování

set na víno nebo chladící půllitr.
A moje žena mi vlastně tvrdí, že sem tam taky něco
plácnu a ona pak dostane nějaký super nápad na dárek.
Takže moje rada zní – pozorně své manžele celý rok
poslouchejte, dámy!

A teď poslední otázka. Co by sis přál letos?
Jak už jsem zmínil, rád občas něco uvařím. Taková
vyloženě chlapská práce je grilování. Nerad bych dámy
urazil, ale gril a ovladač na televizi by měl mít v režii
jedině chlap. Takže by se mi hodila do krámu třeba zástěra
s grilovacím náčiním. A když už jsme u toho ovládání
televize – neurazil by mě ani ovladač ve tvaru fotbalového
míče

Naznačuješ nějak, co by sis přál najít pod
stromečkem?
Postrádám ten dar, který máte vy ženy - umění

Tak Ti, Petře, moc děkujeme, za tvůj ryze

„nenápadného“

se

chlapský pohled na štědrovečerní nadílku!

s blížícími se Vánoci zvyšuje. Ale třeba můj brácha už od

Přejeme šťastné a veselé a ať pod stromečkem

naznačování, jehož

frekvence

malička nemá problém si přes rok jen tak povzdechnout,
že by se mu hodil nějaký ten

najdeš ten ovladač a grilovací náčiní 

Tipy na hit

letošních Vánoc

Teď, když už víme, jak se na Vánoce dívají chlapi, a známe i zaručený recept na postup při výběru toho
pravého vánočního dárku, podívejme se na 3 NEJ pro NĚJ, ať je z čeho vybírat. Těšit se můžete na tipy na ty
NEJprodávanější, NEJoriginálnější a NEJpraktičtější vánoční dárečky.
O stříbro se zasloužila pivní helma. Ještě aby ne,
v tomhle státě pivních labužníků. Na výběr je
z mnoha jejích variant (fotbalová, bílá s lebkou,
apod.).

Přikoupíte

pár

lahví

pivních

speciálů,

brambůrky a máte dárkový set, o jakém se mužům
zdá v těch nejsmělejších snech!

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Začneme hezky od třetího místa, na kterém se
umístila Newtonova houpačka. Její moderní a
elegantní design udělá neobyčejný dojem na každého,
kdo ji na pracovním stole vašeho nejdražšího spatří,
včetně jeho samotného!
Tak, a je to tady! Zlato v kategorii nejprodávanější
získává skládač triček! Ideální dárek pro každého
muže, který není rozmazlován svou manželkou,
případně pro každého single chlapa, kterého se
chystáte obdarovat. Tento gadget určitě ocení i každý
vysokoškolák, který se rozhodl udělat další krok
k dospělosti a prát si bez maminčiny pomoci.

NEJORIGINÁLNĚJŠÍ

A který dárek v zemi zdejší že je absolutně
nejoriginálnější? Na to se raději posaďte. Číslem

Bronzem v této kategorii je ověnčeno termo tričko,
které mění barvy na základě kouzla jménem teplota.
Uznejte, že přijít na párty v modrém tričku a odejít
v bílém, je opravdu originální! K dostání je i varianta
fialového trika, které se mění v růžové.

Na druhém stupínku se umístilo antistresové prso
mega, protože vás váš miláček určitě nemá po ruce
vždy, když je vystaven nějaké té stresové situaci nebo
když má splín. Originální dárek pro každého muže,
především pak pro čerstvé tatínky, na které se pro
všechnu tu drobotinu už často prso „live“ nedostane.

jedna v této kategorii jsou mankini! Takzvané
Boratovky dokonce ve vánočním stylu, ty nesmí
chybět ve výbavě žádného milovníka legrace a
pozornosti.

NEJPRAKTIČTĚJŠÍ

USB HUB. Máme tedy co do činění s gadgetem 2v1!

Konečně jsme se dostali ke kategorii pro muže, kteří
před originalitou upřednostňují spíše praktické
využití vánočního dárku. Do světové trojky se
probojovala kniha – sejf. Každý mužský má potřebu
chránit svoje teritorium a tak mu tahle vychytávka
zajistí klidnější spaní. Není nad to ukrýt cennosti či
hotovost tak mazaně, že ji neobjeví ani nejmazanější
lupič.

A na nejvyšším stupínku se skví sada pro milovníka
vína. Jestli čekáte sadu pro amatéry, tak to jste vedle
jak ta vánoční jedle. Tohle je dárek pro profesionála
– a tím chtějí být všichni muži. Sada obsahuje
pumpičku, otvírák na víno s nožíkem, 2 zátky,
Druhé místo patří chladící podložce pod notebook
s větráky. Ta si svou stříbrnou pozici zasloužila mimo
jiné i proto, že obyčejné chladící podložky strčí do
kapsy díky čtyřem USB portům, jež ji pasují i do role

kroužek pro odkapávání vína a aerátor neboli
provzdušňovač pro rychlé dekantování. Ve výbavě
pravého muže prostě nesmí chybět.

Nápady na dárky

PODLE VĚKU

Jak už zmínila paní Magda v rozhovoru na začátku, věk při výběru vánočního dárku pro muže hraje důležitou
roli. Není chlap jako chlap, jiné dárky jsou ideální pro syny, jiné pro manžu a jiné pro dědečky. Nápady na
dárky podle věku vám pomohou rozklíčovat, co komu pod stromeček naložit.

SYNÁČKOVI

HLAVĚ RODINY

Máte doma zvídavého potomka?

Žádný táta nemá rád, když mu záhadně mizí

Pro malé i velké vědátory bude tím

drahocenný obsah lahve s whisky, vínem či jiným

nej vánočním dárkem antquarium,

kvalitním pitím. Těmto záhadám učiní přítrž

neboli

zámek na lahev se čtyřmístným kódem. A pokud

Akrylový

mravenčí
kontejner

akvárium.
je

naplněn

výživným gelem, který poskytuje
mravencům dostatek potravy. A aby
to

byla

ještě

větší

zábava

–

mravence si musí synáček pochytat
sám, třeba s tátovou pomocí.

Malého nezbedu určitě dál potěšíte třeba originální
tužkou s prakem. A většímu nezbedovi pak nadělte
rubikovu kostku iCube, aby si namísto vymýšlení
klukovin lámal hlavu nad stylovým hlavolamem.

dárek doplníte i o lahvinku, možná váš drahý
štěstím opět uvěří na Ježíška. Pro ostré chlapy
pak doporučujeme darovat grow me – pekelně ostré
chilly.

doma

Další trefou do černého by mohla být sada pro

vypěstované chilly papričky. A protože živitele

rybáře. Ta se výborně hodí i pro začátečníky, proto

rodiny kromě tepla domácího krbu čeká i pěkně tuhá

jestli děda rybaření dosud nepodlehl, třeba ho k tomu

zima venku, vybavte ho gigantickou placaticí o

svým vánočním prezentem inspirujete.

Pravý

gurmán totiž ví, že

není

nad

objemu 1,9 litru. Malá placatka holt někdy nestačí.

PRO DĚDU LEBEDU
Dědečkové si rádi lebedí v klidu a pohodě a tomu
uzpůsobují své koníčky. Vánoce dědovi rozjasníte
dárkem jako je například houbařský set, který
obsahuje

vše,

na

co

si

houbař

houbařských situacích může vzpomenout.

v rozličných

KVÍZ
Výběr dárku podle typu osobnosti
Průvodce výběrem toho nejlepšího vánočního dárku pro chlapa se dostává do finále. Na závěr vám
pomůžeme odhalit pravou tvář vašeho nejdražšího! Udělejte si kvíz a až zjistíte, s jakou osobností máte tu čest
strávit Štědrý den, podívejte se na tipy na tu pravou štědrovečerní nadílku právě pro něj.
Jak nejraději tráví volný čas?
a) Lepení modelů, dílna, muzea.
b) Hospoda, kino, PC hry.
c) Sport, výlety, společenské události.
d) Televize, zahrádka, knihy.
Na jaký koncert by šel nejraději?
a) Folk, pop-rock.
b) Pop, RAP, D‘n‘B, metal.

Jaký vztah má k vánočním svátkům?
a) Těší se jako malý kluk.
b) Prostě jsou, nijak je neprožívá.
c) Má je moc rád, ale koledy od listopadu
neposlouchá.
d) Vnímá je spíš negativně.
A výsledek?

KUTIL TIM

c) Vážná hudba, jazz, swing.

Pokud u vás vede odpověď a), nepopiratelně máte

d) Cimbál, dechovka.

doma kutila. Dárkem, kterým mu vykouzlíte úsměv

Je pátek večer. Kde svého miláčka najdete?

na rtu, budou dozajista 3D puzzle. K mání je varianta

a) Něco kutí a pak spolu jen tak odpočíváte.

Big Ben, úchvatný Chrám Vasila Blaženého, Bazilika

b) Doma určitě ne.

Sv. Petra či světoznámá Eiffelova věž. Tenhle vánoční

c) Po vašem boku – společná večeře, posezení

dárek vašeho kutila potěší, zabaví na celé svátky

s přáteli.
d) Doma u televize nebo v posteli s knihou.
Jaký filmový žánr preferuje?
a) Animáky, komedie, prostě oddychovky.
b) Šílené komedie, horory, blockbustery.
c) Thrillery, westerny, kultovní snímky.
d) Filmy pro pamětníky.

vánoční a až bude dílo dokonáno, stane se
překrásnou dekorací vašeho domova.

FRESH PRINCE
Jestli u vás převažovala odpověď b), tak se musíte
poprat s otázkou, co dát k Vánocům zamrzlému
puberťákovi. Jsou tři kategorie vánočních dárků,
ze kterých můžete volit – hodně šílené, středně
šílené a skoro normální.

BOND, JAMES BOND
Čím obdarovat sexy gentlemana? Na tohle se ptáte,
pokud vyhrálo písmeno c).

Do první skupiny spadá třeba golf na WC, při jehož hře
se váš miláček perfektně zabaví i ve chvílích
soukromí,

které

snad

jinde

než

na

záchodě

nevyhledává.
Druhou kategorii může reprezentovat například
alkoholová ruleta, která se bezvadně hodí na party,
na nichž je váš andílek jako doma. A skoro

Tomuhle mužskému se nejlíp zavděčíte praktickými

normálním dárečkem by mohla být pokladnička

či nóbl dárky, jako je třeba kouzelný stojan na víno,

Darth Vader. Třeba toho vašeho puberťáka nakonec

nebo luxusní kůží potažená placatka se schránkou na

dovede ke spoření a nedozírné zodpovědnosti.

cigarety, která se postará o to, aby měl pan dokonalý
po ruce vždy vše, po čem zatouží.

Lásku k Vánocům v něm probudíte dárkem jako je
deka s rukávy DELUXE, která mu zajistí pohodlné
čtení či sledování televize i v těch nejstudenějších
měsících.
Deka se kromě rukávů pyšní i praktickou kapsičkou
na ovladač. A aby relax dosáhl dokonalosti,
přibalte k ní taky pohodlný antistresový polštářek za
krk.

Tento zcestovalý sympaťák se také bezesporu rád pyšní
svými trofejemi, dárkem par excellence je proto
nádherná stírací mapa DELUXE, kam si může zaznačit
všechny navštívené země. K mání je široká škála
stíracích map, například stírací mapa Evropy, mapa XL
nebo stírací mapa cestovní.

GRINCH
Pokud

převažuje

písmenko

d),

máte

doma

roztomilého bručouna. Pan Grinch má rád teplo
domova a pohodičku.

A aby relax dosáhl dokonalosti, přibalte k ní taky
pohodlný antistresový polštářek za krk.

Hezké Vánoce vám přeje

