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::, izda se psím sp ežením, let balonem nebo letošní
i hit, flyboarding, tedy let pomocí vodního proudu.
í Pokud chcete letos sqfrn blíz im darovat záĚitek, v
i nabídkách mnoha agentur jich najdete stovky. ,,Loni

'l-,,+,,o,,1,,,i' jsem pod stromečkem našel poukazku na indoor sky-
diving fiétani ve větrném tunelu).Zažitek jsem si vybral letos
v létě, byla to paráda - instruktor mě rrytahl až do l4metrové
v šky. Letos jsem ležíškovi napsal o prochénku s gepardem,
tak doufám, že to rryjde, už se nemrižu dočkat," íkáVilém
Obdržal. V seznamech jsou nejen zažitky adrenalinové, jako
t eba armádní dril, bungee jumping, projižďka ve ferrari či
jízďanazávodním okruhu, ale i ty relaxační, nap íklad masá-
že, či gurmánské - tedy degustace či va ení s kuliná slqflni
mistry. Některé agentury nabizeji let kluzákem, jiné zase
t eba práci pilota wtulníku či ošet ovatele v zoo na zkoušku.
Je možné darovat i ízení ponorky z druhé světové války
nebo bojového tanku. ,,Muži zpravidla ocení dárky adrenali-
nové, zatimco ženy rizné masáže či romantické pobyry,"
up esňuje Linda Vaťíková, majitelka společnosti, která

zažítky nabizi. Jedním zvelk,ch letošních hit pro muže je
podle ní skydiving, tedy voln pád v letové komo e. ,,Ženy si
zase oblíbily prochéaku s gepardem," dodává.

Pokud nevíte, co letos darovat, stačí si prohlédnout strán-
ky zážitkoqich agentur a inspirace se ihned dostaví. Řeše-
ním je i univerzáIní voucher v tiznych cenách. Mťrže b t

za tisíc korun i za deset tisíc. Voucherylze zprastdla uplat-
nit během následujících dvanácti měsícti.

Majitel další záňitkové firmy lan Hájek doporučuje vybí-
rat akci podle kaj . Mriže se totiž stát, že obdarovany
bude muset cestovat za svfrn zá ítkemi p es celou republi-
ku. ,,Navíc někde vyjdou některé zažitky levněji než jinde,"
zdůrazňuje Hájek. P i qiběru dárku je také t eba mít na
paměti, zda obdarovan nemá nějaká zdravotní omezení.

Některé společnosti p ed Vánocemi nabizejí zážitky se
slevou, a to t eba až 50 procent. Vyplatí se tedy nabídky
porovnat. Agentury většinou p edají voucher kupujícímu v
krabičce s vánočním motivem, takče vyreší i starost s bale-
ním dárkti. P ípadně voucher obdarovanému samy doručí.
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kalendá z vlastních fotek
Nechte si vyrobit z vlastních
fotek fotokalendár nebo fotok-
nihu. Takov dárek s fotkami
vnoučat ocení predevším babič-

ky a dědové. Někde takové
kalendá e vytvorí na fotopapí-
ru, kterli vypadá opravdu luxus-
ně. Zvolit si mťržete form át 

^4i A3. Stačí si jen vybrat vlastní
fotky a pres program HF
Designer, ktery si stáhnete do
svého počítače, si kalendár
objednat. Cena: A4 na v šku
492 Kč, A3 na v}išku 692Kč,
čtvercovli 30,5 x 30,5 cm za
592 Kč, Koupíte napríklad na
www.happyfoto.cz.
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