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V b!"né domácnosti musíte denn! pamatovat na spoustu drobností. 
Zapnutá sv!tla, hork# sporák nebo otev$ené okno vám mohou 
po návratu p$ipravit spoustu nep$íjemn#ch p$ekvapení. Nemluv! 
o situacích, kdy n!jakou drobnost nezapomenete vy, ale t$eba va%e d!ti. 
Jak se pak dostanou dom& bez klí'&? Zlep%it si po takovém dni náladu 
m&"e b#t obtí"né, zvlá%t! kdy" ve své sbírce hledáte jedno konkrétní 
cédé'ko. Dálkové ovlada'e na%t!stí ná% "ivot zjednodu%ují, pokud 
zrovna víme, kter# je kter#... Pokud stavíte nov# d&m 'i byt nebo d!láte 
kompletní rekonstrukci, chytrá domácnost je tou pravou volbou.

Díky technologickému pokroku v posledních letech se to, co se d$íve 
ozna'ovalo jako bydlení budoucnosti nebo inteligentní bydlení, stalo 
realitou. Se systémem inHome AMX dosáhnete energetick#ch úspor, 
a tím %etrnosti k "ivotnímu prost$edí, vysoké úrovn! bezpe'í, díky 
ovládání p$es chytré telefony a tablety naprostého pohodlí, zábavy 
v té nejvy%%í kvalit! a v neposlední $ad! v#znamného zhodnocení celé 
nemovitosti.

Spole'nost Insight Home a.s. je lídrem na trhu chytrého bydlení. 
V sou'asné dob! p&sobí krom! (eské republiky je%t! na Slovensku 
a v Rusku. Jejich systém inHome AMX pat$í k nejspolehliv!j%ím na sv!t! 
a pou"ívá se nap$íklad v Bílém dom! nebo v americké armád!.

Chcete-li se o chytrém bydlení dozv!d!t více, 
stáhn!te si zdarma publikaci Chytré bydlení 

na: www.insighthome.eu/Chytre-bydleni

Ovládejte sv!j d!m iPadem

K O M E R ( N Í  P R E Z E N T A C E

Luxusní romantika 
nad Prahou

Silvestrovská oslava je jen jednou za rok,, a proto by m!la 
b#t opravdu ve velkém stylu. P$esn! tak pojali 31. prosi-
nec v restauraci Zlatá Praha.  Ta se rozhodla p$ivítat nov# 

rok slavnostním gala ve'erem, kter# bude provázet swingová 
kapela. Zda ve'er protan'íte, nebo si ho dop$eje v sed! 
u archivního vína, je jen na vás. A proto"e poslední noc v roce 
by m!la b#t opravdu siln#m zá"itkem, je pro vás p$ipraveno 
i speciální %estichodové menu.
T!%it se m&"ete u" na za'átek menu, které je zahájeno carpa-
ccio ze zauzeného candáta s medu)kou a citrónem podáva-
n#m s pe'enou brio%kou. Jako druh# chod je bisquit z $í'ních 
rak& a ta%ti'ka pln!ná rag& z ra'ích ocásk&. Na své si p$ijdou 
i milovníci delikates jako jsou grilovaná husí játra s ka%tany 
nebo teplá pa%tika foie gras marinovaná v ko)aku. Absolut-
ním vrcholem silvestrovského menu je v%ak Sous vide medai-
lonek ze sví'kové, jemná hov!zí klobása a krém z pe'en#ch 
brambor a lan#"&. 

Velkolep! oh"ostroj

Pokud se rozhodnete pro silvestrovskou oslavu ve Zlaté 
Praze, ne'eká na vás jen elegantní galave'er v luxusním 
stylu, ale p$edev%ím jedno z nejromanti't!j%ích p$iví-

tání prvních vte$in Nového roku, proto"e na p&lnoc je 
na panoramatické terase restaurace p$ichystán nejen slav-
nostní p$ípitek ale také velkolep# oh)ostroj. A jako ka"d# rok 
se hosté silvestrovské párty ve Zlaté Praze mohou t!%it na tra-
di'ní ob'erstvení po p&lnoci v podob! pe'eného selete. To 
v%e v cen! 9 990 K# za osobu. l

Slavnostní gala ve"er 
v rytmech swingu

KDE: Restaurant Zlatá Praha, InterContinental 
Prague, Pa$í%ská 30, Praha 1

REZERVACE: tel.: 296 630 914, e-mail: prague@icprague.com


