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Originální značka mléčných
produktů postavená na tradičních

recepturách a kvalitní výrobě.

    To si
musíte vypít ...

novinky
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Co se vlastně skrývá pod značkou ECG? Tuto značku do Čech  
dováží tradiční český distributor elektroniky. Ten velice pečlivě 
vybírá špičkové výrobky asijských výrobců, které přináší právě 
pod vlastní značkou ECG. Jaké to má pro Vás výhody? Máte 
díky tomu jistotu, že pod značkou ECG najdete vždy jen to 
nejlepší z dané oblasti. ECG – to jsou vždy kvalitní produkty 
s maximálně výhodnou cenou!

www.ecg.cz
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Malí, 
Jaro Je doBou znovuzrození a daLšího růstu. Proč 

tedy maLou inovaci nedoPřát i vaší kuchyni? nemusí 

Jít o komPLetní faceLift, stačí Pořídit Pár droBností, 

a hned se vám Bude vařit LéPe.

ale šikovní
Ruční 
akumulátorový 
vysavač šetří 
váš čas i životní 
prostředí 
a problémy mu 
nedělá ani mokré 
vysávání

Kuchyňský robot 
Philips HR 7605
zvládne až  
15 činností. 
všechny součásti 
snadno uložíte 
do nádoby, a tak 
zabere v kuchyni 
minimum místa. 
GLoBus, cena  
1 590 kč

Toustovač Philips 
HD2623 má 
nastavitelnou šířku 
otvorů, takže ho 
můžete přizpůsobit 
tloušťce toustu. 
díky tomu bude 
rovnoměrně opečený. 
můžete v něm 
i rozpékat pečivo.  
GLoBus, cena  
1 190 kč  

Povrchová úprava 
pekáče s víkem 
neobsahuje nikl, takže 
je vhodný i pro alergiky. 
víko je opatřeno drop-
systemem pro pečení 
se šťávou. GLoBus, 
cena 1 299 kč

Pomocníci 
značky Philips 
šetří energii

maximálně výkonný 
600W tyčový mixér 
hravě zvládne  
sekání i šlehání

trendSilikonový vál výborně nahradí klasický dřevěný 
a zdaleka nezabere tolik místa. navíc se k němu 
těsto nelepí, a i kdyby, jednoduše ho umyjete 
v myčce nádobí. rozměry 58x48 cm.  
GLoBus, cena �29 kč

Silikonové  
nářadí  

nepoškrábe 
nádobí a odolá 

teplotám od 
-40 do +2�0 °c, 

snadno se udržuje  
a skladuje. GLoBus, 
cena mašlovačky je 

�9,90 kč

Silikonové formy jsou 
vhodné pro pečení, 
těsto se nepřipaluje 
a lze je snadno 
vyklopit. GLoBus, 
cena 129 kč
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Velikonoční menu
IngredIence
✱ 145 g mletých kuřecích řízků ✱ 250 g rychle se vařících brambor  
(například odrůda nicolai), oloupaných a nastrouhaných ✱ 2 lžíce strouhanky  
✱ 1 lžíce čerstvé nasekané petrželky ✱ 1 lžička sušeného tymiánu  
✱ 1 lžička hnědé ústřicové omáčky ✱ 2 rozšlehaná středně velká vejce  
✱ 1 malá cibule nakrájená nadrobno ✱ slunečnicový olej na vymazání

Krémová omáčka:
✱ 1 lžíce zakysané smetany ✱ ½ lžičky hořčice  
✱ 2 lžičky nastříhané čerstvé pažitky

PŘÍPrAVA
Nejprve připravíme omáčku. Smícháme zakysanou 
smetanu, hořčici a pažitku. Směs uložíme do chlad-
ničky. Gril předehřejeme na nejvyšší stupeň. Na rošt 
dáme alobal lehce pomazaný olejem. Smícháme 
kuřecí maso, strouhanku, tymián, ústřicovou omáčku 
a polovinu rozšlehaných vajec. Opepříme a vytvaruje-
me do osmi vajíček. Pečeme na grilu 5 až 10 minut 
dohněda. Mezitím uděláme hnízda. Z nastrouhaných 
syrových brambor vymačkáme vodu a smícháme 
je se zbytkem vajec a cibulí. Dochutíme. Ze směsi 
vytvoříme dvě placky, které na velké pánvi smažíme 
5 až 6 minut po obou stranách dozlatova. Uprostřed 
každého hnízda uděláme důlek. Usmažená hnízda 
vysušíme utěrkou a položíme na talíře. Do každého 
dáme trochu omáčky a 4 grilovaná vajíčka.

IngredIence
✱ 8 plátků bílého toustového chleba ✱ asi 4 lžíce másla ✱ 4 silnější plátky 
dobré šunky ✱ 8 silnějších plátků sýru gruyère (případně goudy nebo 
ementálu) ✱ 3 vejce (na dámskou verzi 7 vajec)

PŘÍPrAVA
Croque-monsieur je jednoduchý smažený sendvič. Chceme-li být věr-
ni originálu, budeme potřebovat sýr Gruyère, neboť právě on vytváří 
typickou chuť celého pokrmu. Existuje i dámská verze, 
tedy croque-madame, kdy se na hotový sendvič položí 
volské oko, které připomíná dámský klobouk. 
Plátky chleba potřeme máslem. Na polovinu z nich 
položíme plátek sýra, šunky a zase sýra. Přiklopíme 
zbývajícími chleby a přimáčkneme k sobě. Rozšleháme 
tři vejce se 2 lžícemi vody a v této směsi obalíme send-
viče, trochu vaječného obalu necháme nasát dovnitř. 
Pokud chystáme dámskou verzi, usmažíme na lívaneč-
níku na másle čtyři volská oka. Nesmažíme je příliš 
dlouho – jakmile bílek ztuhne, jsou hotová. Necháme 
je někde v teple, než dokončíme sendviče.
Rozehřejeme na pánvi zbytek másla. Jakmile začne 
pěnit, dáme na pánev jeden nebo dva sendviče a asi 
dvě minuty je opékáme při střední teplotě, až spod-
ní část zezlátne. Stejně je opečeme i z druhé strany. 
Sendvič je dobře připravený, když se sýr uprostřed zač-
ne rozpouštět. Na každý sendvič položíme klobouček 
z volského oka (máme-li) a ihned podáváme – jak jinak 
než s čerstvým zeleninovým salátem.

Bramborová vajíčka

Croque

Sedlácká 
šunka  

globuS

Smažený 
sendvič 

francouzského 
původu 

Předkrmy
   a svačinky

Kysaná 
smetana

Plnotučná 
hořčice

Variace na 
mleté maso
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Toustový chléb
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VelIKonoce jSou jIž TéměŘ zA dVeŘmI. nAše domoVy Se PomAlu zAčÍnAjÍ zbArVoVAT VelIKonočnÍ 

Výzdobou A nA STolech Se objeVujÍ PrVnÍ KráSně nAzdobená VAjÍčKA. PorAdÍme Vám, co během 

SVáTečnÍch dnů PŘIPrAVIT nA SlAVnoSTnÍ STůl.

Smažený 
sendvič 

francouzského 
původu 

Velikonoční hlavička
IngredIence
✱ 500 g vepřové plece ✱ 200 g uzené kýty nebo pečeně  
✱ 100 g čerstvých špenátových listů ✱ 300 ml mléka  
✱ 6 rohlíků ✱ 6 vajec ✱ 1 lžíce sádla ✱ sůl

Kopřivy 
nahraďte 
špenátem

Ve velikonoční nádiv-
ce neboli hlavičce 
se schovávají mimo 
jiné mladé kopřivy. Ty 
jsme v našem recep-
tu nahradili špená-
tovými listy – jejich 
nabídka totiž nepod-
léhá vlivu počasí.

ti: 
rychlejší 
varianta

Velikonoční nádivka z globuSu 
Nestíháte? Snadná pomoc. Velikonoční 
nádivku koupíte v aluminiové 
vaničce, ve které  
ji i upečete. 

PŘÍPrAVA 
Ve dvou různých hrncích uvaříme maso. K ple-
ci přidáme lžičku soli. Uzené maso vaříme asi 
30 minut, vepřové zhruba hodinu a půl. Oba 
vývary můžeme použít třeba na polévku. Maso 
necháme vychladnout. Rohlíky nakrájíme na 
kostičky. Vajíčka rozdělíme na bílky a žloutky 
– bílky přikryjeme potravinářskou fólií a odloží-
me do lednice. Žloutky promícháme s mlékem, 
osolíme a zalijeme jimi nakrájené rohlíky.
Zchladlé maso nakrájíme na kostičky velikos-
ti lískového oříšku, přidáme namočené rohlí-
ky a celé vyprané špenátové lístky. V případě 
potřeby osolíme a opepříme.
Z bílků ušleháme sníh a opatrně jej vmíchá-
me do směsi. 
Sádlem vymažeme pekáček o velikosti zhru-
ba 20x30 cm. Nádivkové těsto do něj narov-
náme a v troubě předehřáté na 180 °C peče-
me dozlatova 45 až 50 minut. Necháme chvíli 
chladnout ve formě a pak vyklopíme a krájíme 
na plátky. Podáváme s čerstvým hlávkovým 
salátem. Výborná je teplá i studená.

špenát Vepřová plec bez kosti globuS mléko
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IngredIence
✱ jehněčí kýta nebo ramínko o hmotnosti asi 2 kg (včetně 
kosti) ✱ 6 stroužků česneku ✱ 100 g uzeného špeku nebo 
boku ✱ 3 snítky rozmarýnu

PŘÍPrAVA
Zapneme troubu na 150 °C. Česnek nakrájíme nahru-
bo, lístky rozmarýnu stáhneme z větviček a nasekáme 
je, špek nakrájíme na kostičky. V kuchyňském robotu 
všechny tyto ingredience rozmixujeme na pastu. 
Maso umyjeme, osušíme a odřízneme viditelný tuk 
i zbytky kůže. Na několika místech uděláme asi centi-
metrové zářezy a vetřeme do nich pastu. Zbytkem směsi 
potřeme maso ze všech stran a dáme ho do pekáčku. 
Pečeme nejprve čtyři hodiny přikryté a pak ještě hodi-
nu odkryté. Po vytažení z trouby necháme asi 10 minut 
odpočívat a teprve pak odkrojíme z kosti přibližně centi-
metr silné plátky. Vypečenou šťávu přecedíme přes sít-
ko a lžící z ní sebereme vrchní vrstvu tuku. Šťávou pře-
léváme maso na talíři. Podáváme s bramborovou kaší 
ochucenou česnekem, vařenými bramborami smícha-
nými ještě zatepla s čerstvým listovým špenátem anebo  
s fazolkami z dalšího receptu. 

Zvolna pečené jehněčí
Jednoduché, 
ale výborné

rozmarýn

jehněčí kýta  
s kostí

IngredIence
✱ 400 g mražených fazolek ✱ 100 g slaniny ✱ 1 cibule ✱ 1 čerstvá snítka 
rozmarýnu ✱ 2 lžíce olivového oleje ✱ 1 lžíce citronové šťávy ✱ sůl

PŘÍPrAVA
Přivedeme k varu 2 litry vody, osolíme a vložíme fazolové lus-
ky. Jakmile voda začne znovu vřít, vaříme ještě 4 minuty, pak  
ihned slijeme a bleskově propláchneme studenou vodou. Přeru-
šíme tím var a zabráníme nehezkému zešednutí lusků. Nechá-
me vychladnout. 
Slaninu nakrájíme na špalíčky a zprudka zahře-
jeme na pánvi. Jakmile začne pouštět tuk, zmír-
níme teplotu a s občasným promícháním smaží-
me 6 až 8 minut, než zezlátne. Přendáme na 
papírovou utěrku k vychladnutí a z pánve slije-
me téměř všechen tuk, až na jednu lžičku. 
Oloupeme cibuli a nakrájíme ji nadrobno. Z roz-
marýnu stáhneme lístky a posekáme je najem-
no. Cibuli a rozmarýn dáme do pánve a na zbý-
vajícím tuku za občasného míchání 2 minuty 
podusíme. 
Do pánve s cibulí přisypeme vařené fazolky 
a promícháme, aby se fazolky obalily směsí 
cibule a tuku. Dochutíme olivovým olejem, cit-
ronovou šťávou a špetkou soli a necháme při 
mírné teplotě asi 3 minuty prohří-
vat. Servírujeme posypané ope-
čenou slaninou.

Teplý salát ze zelených fazolek a slaniny

olivový olej

Anglická slanina 
globuS

Hlavmí jídla
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Fazolky  
musí důkladně 

přejít varem, jinak 
v nich zůstanou 
škodlivé látky



Ořechový beránek
IngredIence
✱ 250 g polohrubé mouky ✱ 200 g cukru krupice ✱ 1 vanilkový cukr  
✱ 140 g hery nebo másla ✱ 4 vejce ✱ 2 lžičky prášku do pečiva  
✱ velká hrst rozinek ✱ 250 ml mléka ✱ 100 g vlašských ořechů

PŘÍPrAVA
Těsto na beránka se připravuje v podstatě stej-
ným způsobem jako těsto na bábovku, jediný roz-
díl je v oříšcích. Nejprve vařečkou nebo pomo-
cí šlehače rozetřeme máslo, až změkne, přidáme 
cukr a pokračujeme ve tření, až hmota výrazně 
nabyde na objemu. Postupně zašleháme všech-
ny žloutky. Mouku smícháme s práškem do pečiva 
a nastrouhanými ořechy. 
Tuto směs postupně a na střídačku s mlékem 
zapracujeme již jen vařečkou do máslové hmoty.  
Z bílků ušleháme tuhý sníh a opatrně ho zamíchá-
me do těsta. Pak těsto opatrně nalijeme do vyma-
zané a vysypané formy.
Beránek se peče zhruba stejně dlouho jako bábov-
ka – při 150 °C to bude asi hodina. Po vychladnutí 
už stačí jen pocukrovat a uvázat mašli. 
Pokud milujete čokoládu, můžete ji použít i na 
beránka. Nejsnazší to budete mít s hotovou 
polevou z GlOBUSU. 

Dezert IngredIence
Ovečky:
✱ ½ šálku strouhanky ✱ 1 malý květák rozdělený  
na růžičky ✱ trochu vlažného mléka nebo vody

Omáčka:
✱ 1 lžíce másla ✱ 1 lžíce mouky ✱ ¾ šálku plnotučného 
mléka ✱ ½ lahve jablečného džusu ✱ 115 g zralého 
nastrouhaného čedaru ✱ 1 šalotka nakrájená najemno

PŘÍPrAVA
Troubu předehřejeme na 200 °C. Strouhanku pro-
mícháme s mlékem či vodou a vypracujeme lepivěj-
ší těsto. Na pomoučeném vále ho rozválíme a vhod-
ným vykrajovátkem vykrojíme 8 až 10 tělíček oveček 
o průměru 5 cm a stejný počet hlaviček o průměru  
3 cm. Proužky široké 2,5 cm použijeme jako nožičky. 
Vše potřeme mlékem, slepíme k sobě a pečeme asi  
10 minut, dokud nezhnědou. Necháme vychladnout. 
V pánvi rozehřejeme máslo, přidáme mouku a za stá-
lého míchání vaříme asi 1 minutu. Stáhneme z ohně, 
stále mícháme a pomalu vlijeme mléko. Vrátíme 
na oheň a 3 až 4 minuty mícháme, dokud omáčka 
nezhoustne. Pomalu přilijeme jablečný džus a za stá-
lého míchání necháme povařit ještě 2 minuty. Přidá-
me sýr a mícháme, dokud se nerozehřeje. Omáčku 
osolíme, opepříme a udržujeme teplou. 
Růžičky květáku vaříme asi 5 minut, dokud nezměk-
nou. Omáčku nalijeme do misky a posypeme nakráje-
nou šalotkou. Podáváme s květákem a ovečkami.

Ovečky s omáčkou

Strouhanka

jablečný džus 
globuS

Pro děti

lehká 
svačinka pro 
malé i velké

| � 

hera

Forma na 
beránka

Jednoduchá 
klasika 

s barevnou 
mašlí

Recepty jsou z knihy Veselé vaření s dětmi,  
nakladatelství REBO, Ëwww.rebo.cz   
a z knihy Kuchařka pro dceru, nakladatelství 
Smart Press, s. r. o. 2009, Ëwww.smartpress.cz.
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Šunka globus
kategorie: šunka nejvyšší jakosti

Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 25,8
Bílkoviny (g/100 g) 18,6
Tuk (g/100 g) 3,1
Sacharidy (g/100 g) 0,�
Energie (kJ/100 g) 446

Debrecínská pečeně globus
Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 26,7
Bílkoviny (g/100 g) 18,7
Tuk (g/100 g) 1,7
Sacharidy (g/100 g) 3,0
Energie (kJ/100 g) 432

Moravské uzené Maso 
globus
Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 28,6
Bílkoviny (g/100 g) 21,4
Tuk (g/100 g) 3,6
Sacharidy (g/100 g) 0,7
Energie (kJ/100 g) 50�

lyonský žaMpionový saláM
globus
Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 31,8
Bílkoviny (g/100 g) 18,6
Tuk (g/100 g) 14,5
Sacharidy (g/100 g) 2,4
Energie (kJ/100 g) 7�0

cikánská pečeně globus
Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 25,6
Bílkoviny (g/100 g) 20,5
Tuk (g/100 g) 1,2
Sacharidy (g/100 g) 1,0
Energie (kJ/100 g) 411

osTravská klobása globus
Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 32,8
Bílkoviny (g/100 g) 16,2
Tuk (g/100 g) 13,3
Sacharidy (g/100 g) 0,1
Energie (kJ/100 g) 76�

JáTrový sýr globus
Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 34,3
Bílkoviny (g/100 g) 12,�
Tuk (g/100 g) 16,7
Sacharidy (g/100 g) 2,5
Energie (kJ/100 g) 880

Tlačenka svěTlá globus
Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 31,1
Bílkoviny (g/100 g) 17,6
Tuk (g/100 g) 12,0
Sacharidy (g/100 g) 0,2
Energie (kJ/100 g) 747

lyonský Šunkový saláM
globus
Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 28,�
Bílkoviny (g/100 g) 15,�
Tuk (g/100 g) 10,4
Sacharidy (g/100 g) 0,3
Energie (kJ/100 g) 660

Šunkový nářez globus
kategorie: šunka standardní

Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 22,2
Bílkoviny (g/100 g) 14,7
Tuk (g/100 g) 2,5
Sacharidy (g/100 g) 2,1
Energie (kJ/100 g) 378

seDlácká Šunka globus
kategorie: šunka výběrová

Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 37,1
Bílkoviny (g/100 g) 18,6
Tuk (g/100 g) 15,4
Sacharidy (g/100 g) 0,7
Energie (kJ/100 g) 8�8

DuŠená Šunka z kýTy globus
kategorie: šunka standardní

Faktor obsah
Sušina (g/100 g) 26,0
Bílkoviny (g/100 g) 18,6
Tuk (g/100 g) 3,3
Sacharidy (g/100 g) 1,4
Energie (kJ/100 g) 462

Kvalitní uzeniny
UzEnin z GLoBUSU SE nEmUSíTE BáT, ani když Si hLídáTE Linii. PřinášímE Vám PřEhLEd kaLorických 

hodnoT VyBraných UzEnářSkých VýroBků z VLaSTní řEznické díLny GLoBUS, JEJichž měřEní 

ProVEdL VýzkUmný úSTaV PoTraVinářSký V PrazE.



zákulisí

Recept na výtečné maso
Naším cílem vždy bylo, je a bude mít 

denně na pultech čerstvé uzeniny 
vlastní výroby a kvalitní, kuchyň-

sky upravené maso. To vše za zachová-
ní vysokého hygienického standardu a při 
dodržení přísných veterinárních předpisů. 
Samozřejmostí je vlastní systém HACCP 
(Kontrola kritických bodů). 

Víme, s kým 
Při nákupu masa a surovin pro výrobnu 
nesledujeme pouze cenu, ale v první řa-
dě kvalitu a prokazatelný původ masa. Své 
dodavatele si pečlivě vybíráme a jsou mezi 
nimi pouze kvalitní podniky, splňující též 
veškeré standardy dnešní doby. Například 

Ke Každému hypermarKetu 

Globus NeodmyslitelNě patří 

vlastNí řezNictví, v Němž pro 

vás již 13 let připravujeme 

výrobKy špičKové Kvality. 

10 | www.globus.cz

Naše výrobky jsou vždy čerstvé – 
připravujeme je pro vás i několikrát 

denně, dle aktuální poptávky 
přímo v zázemí hypermar-
ketu Globus. Každoden-
ní časový plán v našich 

řeznictvích vypadá takto:

Lety prověřený systém
  Prověřený   systém
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časový plán

příprava mas a míchání výroba masných výrobků

masných výrobků

z výroby na 

prodejní pult  

je to pouhých  

pět metrů! 

bourání masa



Recept na výtečné maso HoVězí maso  
a jeHo cesTa k Vám
všechno hovězí maso dodávané 
do řeznictví Globus pochází 
výhradně od domácích dodava-
telů. jedná se o mladé býky ve 
stáří do 24 měsíců. všechna zví-
řata jsou porážena pod veteri-
nárním dohledem a veškeré 
maso z nich musí být veterinár-
ním dozorem schváleno jako 
poživatelné bez omezení. 

každý kus je vybaven certifiká-
tem původu, který musí obsa-
hovat následující údaje:
✱ označení kategorie slovy 

„mladý skot“, „mladý býk“, 
„býk“, „volek“, „jalovice“ 
nebo „kráva“ 

✱ registrační číslo skupiny 
✱ informace o původu, to 

znamená, kde se kus narodil, 
byl vykrmen a poražen 

✱ místo bourání 

maso bez certifikátu nepřijímá-
me a certifikáty pečlivě uscho-
váváme. Kdykoli tak můžeme 
doložit původ prodávaného hově-
zího masa. 
veškeré hovězí maso bouráme 
a upravujeme výhradně v řeznic-
tví Globus. abyste i vy, na-
ši zákazníci, měli kontrolu 
a věděli vše o mase, které si 
kupujete, zapisuje náš personál 
všechny potřebné údaje na tabu-
le v řeznictví a každý balíček 
hovězího masa v chladicím pultě 
u řeznictví Globus je označen 
etiketou s patřičnými údaji. 

chcete-li si opravdu 
pochutnat na šťavnatém 
bifteku či jiném 
kulinářském zázraku 
z hovězího masa, je 
nákup v Globusu vždy 
tou nejlepší volbou.

příklad:

ti: 

| 11 

Všechny naše bezlepkové uzeniny mají cer-
tifikát Výzkumného ústavu potravinářské-
ho v Praze, který je k nahlédnutí v každém 
našem řeznictví. V prodejním pultu pozná-
te takové výrobky podle symbolu přeškrt-
nutého obilného klasu.
Dobrou zprávu máme i pro ty, kteří trpí 
alergií na laktózu. Uzeniny GlobUS jsou 
bezlaktózové (výjimku tvoří pouze ty uze-
niny, do nichž se přidává sýr, třeba Holand-
ský párek či Pizza sekaná). Přesné složení 
výrobků je vždy uvedeno na etiketě výrob-
ku v samoobslužné vaně u pultu řeznictví 
GlobUS či nově na webových stránkách 
Ëwww.globus.cz.

vepřové a hovězí maso odebíráme výhrad-
ně od českých a moravských chovatelů. 

Víme, co a jak
V řeznické a uzenářské dílně, kterou najde-
te v každém ze 14 hypermarketů Glo-
bUS, naši řezníci každý den bourají čers-
tvé maso, které je dodáváno ve vepřových 
půlkách a hovězích čtvrtích. Po rozbourá-
ní a následné úpravě jde maso na prodej 
výhradně v kuchyňské úpravě – to zname-
ná, že je již připraveno „přímo do hrnce“, 
a hospodyňce tak nevzniká žádný zbyteč-
ný odpad.
Kromě toho připravujeme v zázemí každé-
ho hypermarketu GlobUS čerstvé uzeniny 
dle tradičních receptur. Z udíren na prodej-
ní pult je to pouhých pět metrů!
Uzeniny z řeznictví GlobUS jsou vhodné 
i pro bezlepkovou dietu. To je jistě dob-
rá zpráva i pro ty, kteří s lepkem problé-
my nemají a potrpí si na kvalitní uzenářské 
výrobky. Znamená to totiž, že jsou vyro-
beny výhradně z masa, bez použití jiných, 
výrobu zlevňujících látek. 

tepelné opracování příprava masných výrobků zahájení prodeje

masných výrobků do pultu

ti: 
objednávka 
přes internet

pokud máte přístup 
k internetu, můžete si maso 
a uzeniny z Globusu  
objednat on-line. stačí na 
Ëwww.globus.cz vybrat zboží 
a hypermarket, v němž si 
chcete zboží vyzvednout. druhý 
den bude pro vás balíček 
připraven.

reportáže z přípravy masa a uzenin Globus najdete na Ëwww.globustv.cz
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Jaro s...

Za chvíli jsou tu Velikonoce. Jak se na 
ně chystáte?
Velikonoce vnímám jako symbol pří-
chodu jara, ale navenek se to nijak 
neprojevuje. Do tradičních zvyků se 
příliš neženu.

✱ Takže žádná pomlázka, vajíčka 
a beránci? Proč?
Až tak moc zase Velikonoce neigno-
rujeme. Vajíčka nebarvím a nemalu-
ji, protože mě to nebaví, a taky se 
už nešleháme. Tuhle tradici hodně 
dlouho dodržoval táta (pozn. auto-
ra: herec Petr Kostka). Vždycky nás 
holky vyšlehal, abychom mu neu-
schly, ale naštěstí jen tak symbolic-
ky, nikdy pořádně nepřitlačil. Na dru-
hou stranu, beránka si klidně dám. 
Obecně mám tradici velikonočních 
oslav spojenou spíše s jarní příro-
dou a venkovem. Krásné Velikonoce 
jsem prožila třeba na Valašsku nebo 
v Paříži. 

✱ Konec zimy provází nejen radost 
z příchodu jara, ale často také jarní 
únava. Máte nějaký tip na nastarto-
vání organismu?
Netrpím ani jarní únavou ani zimní-
mi depresemi. Každou sezonu mám 
ráda, a proto mě těší, že žiju v pro-
středí, kde je ještě jakž takž období 

filmové roli
Toužím po velké

proměnlivé na čtyři doby. I když jaro 
i podzim se dost zkracují.

✱ Věříte na rady z časopisů, kde píší, 
jak se po zimě zregenerovat pomocí 
pleťových masek či kúr na vlasy, ale 
i vnitřním vyčištěním organismu?
Se sluníčkem obecně mívám vět-
ší chuť na ovoce než v zimě, takže 
se poměrně často uchyluji k čerstvě 
lisovaným ovocným šťavám a růz-
ným koktejlům z nich. Masky i kú-
ry na vlasy používám celoročně, 
mám pleť i vlasy vzhledem k profe-
si dost namáhané. Navíc teď poměr-
ně hodně natáčím v televizi, takže 
si moje pleť péči určitě zaslouží. 

✱ Jaký vztah máte k jarnímu úklidu? 
To je svým způsobem také tradice…
Uklízím přibližně ve stejné intenzitě 
a intervalech průběžně celý rok. Ale 
je pravda, že generální úklid spoje-
ný třeba s mytím oken na první pro-
sluněné jarní dny vychází, protože 
sluníčko nemilosrdně odhalí všech-
ny zimní nánosy špíny a různé jiné 
nevzhlednosti. Tradice přece větši-
nou vznikají z nějaké přirozenosti.

✱ Domácnost tedy zvládáte úplně 
sama? I když máte malého Toníka?
Jakžtakž přešudlat byt do obyvatel-
ného, a snad i příjemného stavu nevi-
dím jako problém. Co se týče náku-

pů, ukázalo se, že kočár je dobrý 
přepravovací prostředek nejen pro 
dítě, ale i pro nákupní tašky. Pravda 
je, že občas vypadám jako vánoční 
stromek i mimo tento zimní svátek… 
Horší je to s prádlem a žehlením. 
O vyprání ani tak nejde, ale závě-
je nevyžehleného prádla mě občas 
vyděsí. Blahořečím mamince, která 
se těch kopců docela ráda ujímá.

✱ Pomáhá vám maminka i s hlídáním?
Naštěstí je moje práce organizovatel-
ná a do jisté míry i volitelná, takže 
nejsem vytížená každodenně od rá-
na do večera. Spíš pracuji ve vlnách 
a hodně se přemisťuji. Jsou chvíle, 
kdy s sebou Tondu mohu brát, i když 
to dělám sporadicky. Chodí také 
do jeslí. Maminka mu věnuje něž-
nou babičkovskou péči a vaří teplé 
polívčičky. Hodně je i se svým tatín-
kem. Tedy ve chvílích, kdy nefunguji 
já, což je rozhodně méně, než by se 
mohlo na první pohled zdát. 

✱ Berete syna s sebou na natáčení?
Nepředstavujte si, že je se mnou kaž-
dý natáčecí den. Pravda ale je, že 
když mu byly dva měsíce, dotáčeli  
jsme na Lužnici seriál Proč bychom 
se netopili. A na tom čerstvém jiho-
českém vzduchu byl Toník velmi spo-
kojený. Soudím podle toho, že dob-
ře pil a spal.

Tereza KosTKoVá se OBJevuJe v seriáLu Ordinace v růžOvé zahradě, hráLa v POJišťOvně štěstí 

neBO v PrOč BychOm se netOPiLi a mOderOvaLa stardance či duety aneB když hvězdy zPívaJí. na 

veLkOu fiLmOvOu rOLi aLe zatím čeká. „dOBrý scénář s dOBrým režisérem si PřeJeme více méně 

všichni, kteří tuhLe Práci děLáme. a Já neJsem výJimka. JestLi tO Bude rOLe v teLevizi neBO fiLmu, 

není POdstatné. skvěLých scénářů Je tOtiž JakO šafránu,“ říká.
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Narodila se ve znamení Blíženců 
v roce 1976 jako čtvrtá dcera 
široké, s divadlem spojené 
rodiny. Jejími rodiči jsou Carmen 
Mayerová a Petr Kostka.  
s režisérem Petrem Kracikem  
má dvouletého syna antonína. 
V letech 1994–1997 vystudo-
vala herectví na Vyšší herecké 
škole v Praze. od roku 1999 je 
členkou Divadla pod Palmovkou. 
Hrála a hraje v mnoha hrách 
a inscenacích: amadeus, 
Višňový sad, Gazdina roba nebo 
Cyrano z Bergeracu. Je patron-
kou nadace Veselý senior.

tereza kostková

filmové roli
do velikonočních 

zvyků se příliš 
neženu,  

ale beránka si  
klidně dám.

✱ Pomáhal vám někdo o Toníka 
pečovat?
Samozřejmě. Pronajali jsme si 
chaloupku v místě natáčení, 
a tam jsme trávili celé tři týd-
ny. Protože byly prázdniny, jel se 
mnou a mimčem nejen můj muž, 
ale i oba moji rodiče, které ke konci 
vystřídala sestra Helča. Tím pádem 
byl k dispozici jak servis dopravní, 
tak ženský pečovatelský. 

✱ syn byl spokojený a co vy?  
Jak jste to zvládala? 
Ráda na to období vzpomínám, 
i když asi nešlo o zrovna tradiční způ-
sob trávení času krátce po šestinedě-
lí. Zpočátku jsem z toho měla obavy, 
ale dnes už bych každého ze strachu 
vyvedla. Dá se to zvládnout, když člo-
věk chce, není líný a má k ruce něko-
ho, kdo je ochotný pomoci. 

✱ Poslední dobou poměrně často 
moderujete. Je to pro vás zábava, 
nebo adrenalin? 
Od každého trochu. Nedělala bych 
něco, co by mě nebavilo. To by 
zrovna u téhle práce nebylo dobré  
a bylo by to na výsledku znát.

✱ Nemáte při přímých přenosech 
trému?
Jako trám! Pomůže jediné: vyjít před 
lidi. Prostě začít, skočit do ringu!



svátky
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Svatý pašijový týden začíná hned 
po čtyřicetidenním půstu. Prvním 
významnějším dnem je středa – 

Sazometná, protože se vymetaly komíny, 
nebo taky Škaredá. Budete-li se tento den 
škaredit a mračit, zůstane vám to celý rok. 
Po středě přichází Zelený čtvrtek. Váže se 
k němu celá řada tradic. Kdo sní před výcho-
dem slunce pečivo namazané medem, 
bude po celý rok chráněný před uštknu-
tím hadů a před žihadly vos. Ten den bys-
te si také neměli nic půjčovat a s nikým se 
hádat, protože jen tak si k vám najdou ces-
tu peníze a vyhnou se vám hádky. Na Zele-
ný čtvrtek umlkají kostelní zvony, protože 
„odlétají do Říma“. Když při jejich posled-
ním večerním zazvonění zacinkáte min-
cemi, budou se vás držet celý rok peníze. 
Zvony nahrazují kluci s řehtačkami a kla-
pačkami, kteří ráno, v poledne a večer až 
do Bílé soboty, kdy se zvony vracejí, obchá-
zejí vesnici.
Velký pátek je připomínkou Ježíšovy smr-
ti. Pokud ten den časně ráno skočíte do 
potoka, ochráníte se před nemocemi. Pod-
le pověry se na Velký pátek otevírají ská-
ly a vydávají své poklady. Takže pozor, ať 
nedopadnete jako Trautenberk.
Bílá sobota je dnem úklidu, uklízet musíte 
novým koštětem, aby byl dům celý rok čis-
tý. Ten den se bílily stěny domů a všichni 
se chystali na Boží hod velikonoční – plet-
li pomlázky, barvili vajíčka, pekli mazance 
a beránky. 
Vyvrcholením svátků je Boží hod veliko-
noční. V kostele se ten den světily veliko-
noční pokrmy – mazance, beránci, chléb, 
vejce a víno. Bývalo zvykem sníst společně 
jedno uvařené vejce. Kdyby někdo během 
roku zabloudil, má si vzpomenout, s kým 
jedl vejce na Boží hod, a to mu pomůže 
nalézt cestu domů. 
Velikonoční pondělí je ve znamení koledo-
vání a pomlázky.

Upleťte pomlázky, obarvěte vajíčka a přichyStejte koledU.

Velikonoce jsou za dveřmi!
Nejstarší 
nalezená 

zdobená kraslice 
je stará  

2 300 let.

Lentilky vajíčko 17,5 g, aktuální 
cena v hypermarketech GlobUS

Kinder překvapení Surprise 
– sladké vajíčko z mléčné 
čokolády s překvapením, cena 
v hypermarketech GlobUS

Hody, hody, doprovody...
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bez čeho se neobejdou
pod pojmem velikonoční beráneK 
si asi všichni představíme sladkou 
pochoutku. recept na ni najdete na 
straně 7. beránek boží symbolizuje 
ježíše a jako velikonoční pokrm je 
znám už od středověku. 
Nejstarší zmínka o pomLázce 
pochází ze 14. století. plete se 
z vrbových proutků, nejčastěji 
ze čtyř nebo osmi, a na konci se 
ozdobí mašlí. 
hoši obcházejí s pomlázkou dopo-
ledne na velikonoční pondělí děv-
čata, ta někde mají možnost jim 
to odpoledne vše oplatit. v minu-
losti však hospodář vyplatil také 
čeládku, aby nebyla líná, a zašel 
i do chléva, kde vyšlehal krávu, 
aby se brzy otelila. pomlázkou 

se také probouzely ovocné stro-
my ze zimního spánku. 
VajíčKa jsou symbolem plod-

nosti, úrody, života, narození. kdo 
dostane vajíčko, dostává s ním 
i kouzelnou sílu života. k obdaro-
vávání se samozřejmě používají 
vajíčka plná a barevná, ta vyfouklá 
slouží jen jako dekorace. 
velikonoční zajíčeK nadělující vajíč-
ka (hlavně čokoládová) k nám při-
šel z Německa. Na rozdíl od „mrs-
kačky“ je spíše pro menší děti, které 
s košíčky hledají dobroty.

Velikonoce jsou na rozdíl od Vánoc 
svátky pohyblivé, Velikonoční nedě-
le připadá na první neděli po úplňku 
po prvním jarním dnu. zní to složitě, 
ale nedá to zas takovou práci. první 
jarní den je 21. března (letos je to 
neděle), první úplněk po tomto datu 
je 30. března (úterý), a velikonoční 
neděle tudíž připadá na 4. duben. 

kdy přijdou
lindt zlatý zajíc, 100 g,  
aktuální cena  
v hypermarketech  
GlobUS

ovo tekuté barvy a gelový efekt na vajíčka obsahuje  
5 tekutých barev s kovovým efektem, 1 pár rukavic, 1 efekt 
stříbrný třpyt, GlobUS, cena 39,90 kč

Uzenou pečeni GlobUS, kterou 
jsme pro vás připravili v řeznictví 
GlobUS, je potřeba před konzumací 
vždy tepelně upravit. měli byste ji řádně 
omýt pod tekoucí vodou, vložit na pařák 
a asi při 80 až 90 °c propařovat 1–1,5 
hodiny dle velikosti kusu, který připravujete. 
maso si tak uchová svou šťavnatost a skvěle 
pak chutná, ať už pouze s pečivem a křenem 
či hořčicí, nebo jako skvělý oběd s knedlíkem 
a zelím, špenátem, s bramborovou kaší...,  
prostě tak, jak to máte rádi. dobrou chuť!

ti: 

velikonoční pomlázka, přírodní 
produkt, ručně pletená, aktuální 
cena v hypermarketech GlobUS

kostelecký  
uherák, GlobUS, 
cena 325 kč/kg

Hody, hody, doprovody...

mazanec  
z vlastního pekařství,  
300 g, aktuální cena 

v hypermarketech 
GlobUS

zlatí zajíčci, 100 g 
aktuální cena  
v hypermarketech 
GlobUS

milka plněná vajíčka s lžičkou 136 g, 
aktuální cena v hypermarketech GlobUS

orion čokoládová vajíčka, 15 g, aktuální 
cena v hypermarketech GlobUS
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děti

Z  arudlé,  svědící  a  otek-
lé  oči,  kýchání,  zduřelá 
sliznice  v  nose,  vodnatá 

rýma,  podrážděný  krk,  kašel, 
dušnost,  únava  –  to  bývají 
hlavní  příznaky  nepříjemné-
ho onemocnění, zvaného pylo-
vá  alergie.  V  naších  podmín-
kách začíná pylová sezona vět-
šinou  již během časného  jara 
– často už v únoru – a trvá až 
do  října.  Sezonu  zahajují  jar-
ní stromy a keře, trávy kvetou 
od  května  do  srpna  a  plevele 
od  vrcholu  léta  do  podzimu. 
Dobu  květu  a  množství  pylu 
v  ovzduší  může  ovlivnit  aktu-
ální počasí. 
Podle  alergoložky  Liliany  Svo-
bodové  jsou  u nás  nejčastější 
příčinou  alergií  trávy,  k nimž 
se  řadí  i obiloviny.  Významný-
mi alergeny jsou i bříza a další 
jarní stromy, pelyněk, drnavec 
a ambrózie. 

Přehnaná reakce
Podstatou  alergie  je  přehna-
ná  reakce  imunitního  systé-
mu na daný alergen. Důvodů je 
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Když je zeleň 
Většina dětí, které muSí VStáVat V Zimě  

do škoLy Ještě Za tmy, netrpěLiVě VyhLíží 

Jaro a nemůže Se dočkat SLuníčka. 

nepLatí to Však pro každého. StáLe přiBýVá 

těch, pro JeJichž organiSmuS předStaVuJe 

Jarní oBdoBí citeLnou Zátěž – trpí totiž 

pyLoVou aLergií.

na obtíž

několik. Významnou  roli  hraje 
dědičnost, náchylnost k alergi-
ím se často přenáší z generace 
na generaci. Geny samy o sobě 
však  nestačí.  Dalšími  pod-
mínkami  jsou  kontakt  s  aler-
genem,  k  němuž  dochází  již 
v době před narozením, a vněj-
ší  faktory,  jako  je  znečištěné 
prostředí  a  nesprávná  výživa. 
Důležitou  roli  mají  i  proděla-
né  respirační  nemoci  či  psy-
chické  vlivy.  Klíčovým  obdo-
bím  je  rané  dětství  –  tedy  to, 
co se stane v prvním měsících 
a letech  života  –  a  spolupůso-
bení několika vlivů.
Když  se  bakterie,  viry  či  jiné 
látky  dostanou  do  lidského 
organismu, imunitní systém se 
pokusí  zničit  všechno,  co  by 
mohlo  vést  k  vyvolání  nemo-
ci.  Neškodných  látek,  jako 
jsou pyly nebo prach, si přitom 
nevšímá.  To  však  platí  pou-
ze u zdravého dítěte. U alergi-
ků  imunitní  systém  nedokáže 
rozlišovat  mezi  nebezpečnými 
a  neškodnými  látkami.  Proto 
i prach nebo pyly u nich mohou 



takzvané kontaktní ekzémy jsou záněty kůže, které vznikají po 
styku pokožky s alergenem. pokud dochází ke styku pokožky 
s alergenem opakovaně, imunitní buňky reagují stále důrazněji, 
což se projevuje nejprve zčervenáním a později mokváním kůže 
a tvorbou svědivých pupínků. nakonec je kůže zhrublá, suchá 
a popraskaná, svědí a olupuje se. 
Za kontaktní alergeny jsou považovány kovy (především nikl, 
kobalt a chrom), gumy, kosmetické přípravky, organická 
barviva, formaldehyd, parabely (konzervační činidla užívaná 
v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu), umělé hmoty 
(epoxidy, akryláty), lokálně aplikované léky i některé rostliny. 
při léčbě, která bývá dlouhodobá, je zapotřebí vyhnout se 
vyvolávajícímu alergenu. užívají se antihistaminika a lokální 
kortikosteroidy, důležité je promašťování kůže.

podivné kontakty
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vyvolat reakci, při níž se začne 
uvolňovat látka zvaná histamin 
v  místech,  kde  alergen  vstou-
pil do těla – v nose, krku, očích 
nebo v průduškách. 
Nejčastěji  alergeny  působí  na 
imunitní  buňky  v  nosní  sliz-
nici  a  výsledkem  jsou  všech-
ny  známé  příznaky  alergic-
ké  rýmy:  vodnatá  sekrece, 
svědění, kýchání a pocit ucpa-
ného nosu. 

Bez léků to nejde 
Máte-li podezření, že váš poto-
mek trpí pylovou alergií, zajdě-
te  s  ním  co  nejdříve  ke  spe-
cialistovi.  Teď  na  jaře  sice 
nemůže udělat  testy  [dělají  se 
mimo pylovou sezonu), ale pře-
depíše vám alespoň léky, které 
zmírní příznaky, například Zyr-
tec,  Claritin  či  Xyzal  (pro  děti 
starší 6 let). Mladším dětem je 
určen třeba Singulair. 
„Pouze  alergolog  může  na 
základě  kožních  testů  naordi-
novat specifickou alergenovou  
imunoterapii.  Zjednodušeně 
řečeno  jde  o to,  že  se  aler-
gikovi podávají  formou  injekcí 
či kapek pod jazyk stále vyšší 
dávky  jeho  alergenu.  Léčba 
musí  probíhat  několik  let,  
aby  bylo  dosaženo  zlepšení  
a  zmírnění  příznaků,”  vy- 
světluje Svobodová. 

Zatím  neznáme  způsob,  jak 
alergii zcela vyléčit, proto byste 
se  měli  zároveň  snažit  snížit 
kontakt dítěte s látkami, které 
ho dráždí, na minimum.

Jak probíhají kožní testy
Nemusíte  se  obávat,  nejde  
o  nic  dramatického.  Extrak-
ty  jednotlivých  alergenů  se 
nakapou  na  předloktí  a  ků-
že  pod  kapkou  se  propích-
ne.  Pak  už  jen  stačí  počkat  
15  až  20  minut,  během  kte-
rých  musíte  dítěti  držet  ruku, 
aby  se  jednotlivé  alergeny ne-
slily.  Pozitivní  test  se  projevu-
je  pupínkem  a  zarudnutím. 
Aby  se  daly  testy  vyhodno-
tit,  musí  lékař  zároveň  pro-
vést  ještě dvě kontrolní měře-
ní. První ověří, že kůže reagu-
je  dobře  (pozitivní  kontrola) 
– používá se při něm látka, na 
kterou  reagují  všichni.  Druhé 
pak  zjišťuje,  zda  kůže  nerea-
guje  na  obyčejný  fyziologic-
ký  roztok  (negativní  kontrola).

Zahradní květiny jen  

velmi zřídka vyvolávají 

alergie. Jejich pyl je těžký, 

proto nepoletuje ve 

vzduchu a přenáší ho 

většinou jen hmyz. 

1

3

5

2
7

4

6

11 rad,

V případě alergií je nejdůležitější prevence, tedy snaha o co 
nejmenší kontakt s alergenem. Proto se vyplatí dodržet 
několik zásad, které pomáhají alergickým projevům předchá-
zet nebo je mírnit:

8
9

jak se ubránit

10
11

Sledujte pylové zpravodajství 
(např. Ëwww.pylovasluzba.cz), 
a když jsou hodnoty vysoké, 
raději s dětmi zůstaňte 
doma a neotvírejte okna.

pokud to jde, za sportem 
vyrážejte s dětmi v době,  
kdy je množství pylu 
v ovzduší nejnižší, tedy ráno, 
když je ještě rosa, či večer 
(nejvíce pylu je ve vzduchu 
kolem 17. hodiny). 

Ve volném čase pobývejte 
raději u rybníků, řek nebo 
uvnitř lesa a vyhněte se 
loukám a okraji lesa, kde se 
zachytává největší  
množství pylů. 

V době vrcholící pylové 
sezony příliš nevětrejte 
a v noci nechte dítě spát  
se zavřenými okny. 

máte-li doma nebo v autě 
klimatizaci či čističku 
vzduchu, zkontrolujte, zda je 
vybavena tzv. hepa filtry, 
které zachytí i ty nejmenší 
částečky alergenů. tyto  
filtry by měl obsahovat  
i váš vysavač.

po příchodu domů by se dítě 
mělo převléknout. pyl totiž 
ulpívá na látkách a dráždí.

pro lepší klima v obytných 
místnostech využívejte 
zvlhčovače anebo pračky 
vzduchu. 

Během pylové sezony sušte 
dětské prádlo uvnitř či 
v sušičce, aby se na 
oblečení nezachytával pyl. 

osvědčeným lidovým 
prostředkem proti alergiím  
je česnek. pokud ho děti 
nechtějí, zkuste tobolky, ale 
nejprve se přesvědčte, zdali 
je mohou užívat vzhledem 
k věku. Vyzkoušet můžete 
i vodu ze spařených 
čerstvých kopřiv.

při praní lůžkovin můžete 
využít dezinfekčních účinků 
eukalyptového oleje. Stačí 
smíchat tři lžíce s tekutým 
pracím prostředkem a prádlo 
do této směsi namočit půl 
hodiny před praním. 

koncentrace pylových 
alergenů v ovzduší je velmi 
závislá na vývoji počasí –  
při oteplení se množství pylu 
vždy výrazně zvýší, v dešti-
vých dnech se naopak sníží. 
tehdy nastává vaše chvíle – 
využijte toho a vyrazte  
s dětmi ven krátce po dešti, 
kdy je vzduch nejčistší.
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V březnu 2010 uplynul rok od okamžiku, kdy hypermarket Globus 

založil pro maminky i tatínky s dětmi do tří let mimi klub. během 

těchto dVanácti měsíců se do něj zareGistroValo Více než  

30 000 členů. co jim členstVí V klubu přináší? 

klub

Slevy a dárečky
K  hlavním  výhodám  patří  možnost  naku-
povat vybraný sortiment určený dětem do 
tří  let  z  oblasti  kosmetiky,  dětské  výživy, 
textilu, hraček apod. s minimálně 20% sle-
vou. Nabídka je každý měsíc obměňována 
a zahrnuje vždy 100 položek. V hypermar-
ketech Globus najdete toto zboží označe-
né speciálními cenovkami se znakem Mimi 
klubu, seznam všech platných slev nalez-
nete  též  na  internetu  na  www.mimi-klub.
cz  v  přehledném  členění:  dětská  kosme-
tika,  oblečení  a  doplňky,  hračky,  potřeby 
pro děti, drogerie a dětská výživa. Jenom 
nezapomeňte při placení na pokladně pře-
dem  předložit  kartu  Mimi  klubu!  Kromě 
toho  od  nás  vaše  dítě  dostane  k  prvním  
a druhým narozeninám malý dárek.

Vše, co maminky zajímá
Mimi  klub  přináší  také  rady  a  užitečné 
informace,  které  vám  pomohou  překo-
nat  všechny  nástrahy  rodičovství.  Kojíte 
a  nevíte,  jakou  antikoncepci  zvolit?  Máte 
problém vyznat se v dnešní široké nabíd-
ce  kojeneckého  mléka?  Trápí  vaše  děťát-
ko nadýmání? Potřebujete poradit s žádos-
tí o mateřskou v případě druhého a dalšího 

Členství v Mimi klubu je bezplatné 
a vzniká převzetím členské karty Mimi 
klubu, kterou získáte do sedmi dnů po 
vyplnění registračního formuláře, a to 
buď na internetových stránkách www.
mimi-klub.cz, nebo přímo v informač-
ním centru každého hypermarketu Glo-
buS. Podmínkou pro vydání karty je 
ověření údajů předložením občanského 
průkazu a těhotenského průkazu nebo 
rodného listu dítěte. Dosažením věku 
tří let dítěte členství v klubu skončí, při 
narození dalšího dítěte je třeba provést 
novou registraci. Každý nový člen od 
nás dostane na uvítanou dárek. Člen-
ství v klubu je ZDARMA.
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Mimi klub slaví 

dítěte? Ráda byste se zbavila strií? odpo-
vědi na tyto a mnoho dalších otázek najde-
te  na  internetových  stránkách  Mimi  klu-
bu, kde se s vámi o své zkušenosti podě-
lí odborníci z různých oborů. Každý měsíc 
zde  řešíme  jedno  stěžejní  téma:  v  lednu 
bylo  například  tématem  měsíce  kojení, 
v únoru zase nástup do školky. A nebojte 
se, pokud  jste nějaké  informace promeš-
kali,  v  archivu  si můžete přečíst  všechny 
články, které byly na webu Mimi klubu pub-
likovány.

Soutěžte s Mimi klubem
během prvního roku existence Mimi klubu 
proběhly  tři  fotografické  soutěže  a  hned 
při té první, červencové, na téma Já a můj 
kamarád,  se  nám  sešlo  asi  1  500  sním-
ků  dětí  s  jejich  zvířecími  miláčky.  V  září 
se pak konala  ještě úspěšnější  soutěž  Já 
a voda o nejhezčí  fotografii dítěte u vody 
a na přelomu  roku 2010  jsme uspořádali 
fotosoutěž na téma Já a moje dárky. Dal-
ší  soutěže  a  akce  pro  členy  Mimi  klubu 
samozřejmě připravujeme i pro letošní rok 
– aktuální informace a pravidla najdete na 
webu Ëwww.mimi-klub.cz.

Webové adresy:
Ëwww.mimi-klub.cz  Ëwww.globus.cz 

1. narozeniny

v mimi klubu!

zaregistrujte se 

Spousta výhod pro miminka i maminky!

www.mimi-klub.cz
www.globus.cz
800 241 242

1741_Globus-MIMI_Info_Brozura_A6.indd   2-3 5.2.2009   11:23:05

Sunar
kojenecké mléko sunar complex,  
sunar premium a sunar 24,
balení 600 g, různé příchutě, 
běžná cena 229 Kč

Textilní pleny  
bavlněné pleny 
jsou nezávadné,  
měkké, poddajné 
a šetrné k dětské 
pokožce. běžná cena: 
rozměr 70x70 cm za 24,90 Kč, 
rozměr 80x80 cm za 29,90 Kč, 
rozměr 90x100 cm za 79,9o Kč

19,92 Kč
23,92 Kč
63,92 Kč

platí pro členy mimi klubu

183,20 Kč

platí pro členy mimi klubu
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Na jaro jsme pro naše zákazníky, kteří 
se zajímají a musí dodržovat bezlepko-
vou dietu, připravili speciální semináře 
právě na toto téma. Bohatý odborný pro-
gram vzniká ve spolupráci s Ivou Bušino-
vou z Poradenského centra pro celiakii 
a bezlepkovou dietu. 
Součástí odpoledne je představení 
a ochutnávka bezlepkových potravin 
a uzenin ze sortimentu GloBuSu, novin-
ky z oblasti bezlepkové diety, ukázka 
pečení v domácí troubě, výhodná nabíd-
ka bezlepkových potravin a dle možnos-
tí i přednáška lékaře. Kapacita je však 
omezená – proto se co nejdříve ZDARMA 
přihlaste v informačním centru hyper-
marketu GloBuS nebo na Zelené lince 
800 241 242. Začátek je vždy v 17.30 
a předpokládaný konec v 19 hodin.

Bezlepková odpoledne
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Pavlína Bakotová, manažerka marketingu a firemního rozvoje SPolečnoSti 

gloBuS, rodinné firmy Se 180letou tradicí, vám PředStavuje nové SlužBy 

a zajímavoSti, které Pro Své zákazníky tento „První hyPermarket  

v čeSké rePuBlice“ PřiPravil.

novinky z Globusu

Vybírá pro vás...

Pavlína BakoTová, 
manažerka 
marketingu 
a firemního rozvoje 
společnosti gloBuS

koktejl
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Termíny konání
 9. 3.  Praha-zličín
 11. 3.  liberec
 18. 3.  Brno
 25. 3.  české Budějovice
 8. 4.  trmice
 15. 4.  karlovy vary
 22. 4.  olomouc
 29. 4.  ostrava

v našich hypermar-
ketech potřebujeme kva-
litní zaměstnance. velmi 
žádanými profesemi jsou především řezníci, 
pekaři, prodavači a kuchaři. Proto jsme se 
rozhodli navázat úzkou spolupráci s vybra-
nými odbornými učilišti a oslovit přímo stu-
denty těchto škol, kteří u nás mohou projít 
odborným výcvikem. Pokud uspějí a spokoje-
nost bude vzájemná, mají šanci stát se  
po vyučení zaměstnanci gloBuSu.
více informací o studijním programu na 
Ëwww.dobrejflek.cz.

Žáci, kteří jsou u nás na odborném výcviku, 
mají chuť se učit a projeví zájem budovat 
kariéru v GLoBUSU, mohou být zařazeni do 
programu pro perspektivní studenty Dobrej 
flek. Z účasti na tomto programu vyplývá 
řada zajímavých benefitů: 
✱ měsíční stipendium (mimo odměnu za 

produktivní práci)
✱ zvýhodněné stravování
✱ Potřebné profesní nářadí
✱ nenávratná finanční půjčka při splnění 

daných podmínek 
✱ Účast ve vzdělávacím programu gloBuSu
✱ Příjemné pracovní prostředí ve stabilní 

nadnárodní společnosti

dobrej flek!



rozšiřujeme záruky 

Protože si vážíme vaší přízně, 
rozhodli jsme se rozšířit záru-
ku „Nevyčerpatelné nabídky“ 
a „Záruku nejnižších cen“ i na 
zboží inzerované v Našem kata-
logu. Tyto záruky se totiž dosud 
vztahovaly pouze na zboží uve-
řejněné v Našich novinách. Tím 
se naše celková nabídka zboží 
s těmito zárukami rozšiřuje 
o několik stovek výrobků. Vy tak 
získáváte jistotu, že co si vybe-
rete v Našich reklamních novi-
nách, to i dostanete, a to za nej-
nižší cenu. 
Více o zárukách a jejich platnos-
ti na Ëwww.globus.cz. Všech-
ny ostatní záruky samozřejmě 
zůstávají v platnosti.

už PošeSTé hleDáMe NejlePší 
GRIloVAcí TýM RePuBlIKy!
od 1. února mají všichni příznivci grilová-
ní a dobrého jídla možnost přihlásit se do 
soutěže GloBuS Grilmánie 2010. Soutěž-
ním kláním bude již tradičně provázet Mar-
tin Zounar za vydatné pomoci Petra Marti-
náka. celodenní rodinný program zahrnu-
je kromě grilování, ochutnávek a skvělých 
grilovacích receptů i další soutěže pro 
diváky či zábavné atrakce pro děti. 
Více informací a přihlášku najdete na 
Ëwww.grilmanie.cz.

gloBuS grilmánie 2010 

již od října 2002 máte možnost přispívat  
spolu s námi na konto Bariéry. že nevíte  
jak? ale ano, stačí totiž, když si v hypermarketu 
gloBuS koupíte „obyčejnou tašku“. jejím nákupem 
jste přispěli těm, kdo to opravdu potřebují. všichni 
společně jsme v prosinci 2009 prolomili magickou 
hranici deseti milionů korun a v únoru 2010 dosáhl 
celkový výnos z prodeje tašek 10 552 422 korun.
v roce 2004 dostala spolupráce společnosti 
gloBuS a konta Bariéry konkrétnější podobu 
a vznikl projekt auta bez bariér, který řeší jeden 
z největších problémů organizací pečujících 
o handicapované – nákup velkoprostorových 

automobilů. auta svážejí děti do škol a za 
různými aktivitami, rozvážejí obědy pro 
seniory, nabízejí odvoz k lékaři, za kulturou, 
na výlety… celkem jezdí po celé republice 

14 aut bez bariér, 
potkat je můžete třeba 
ve Svitavách, uničově, 
vyškově, jablonci nad 
nisou, Praze, kutné hoře 
či ve Strakonicích.

Termíny jeDnoTLivých  
reGionáLních koL
  8. 5.  ostrava 
 9. 5.  olomouc
 15. 5.  Pardubice
 16. 5.  Brno
 22. 5.  chotíkov u Plzně
 23. 5.  české Budějovice
 5. 6.  jenišov u karlových varů
 6. 6.  Praha-čakovice
 12. 6.  trmice u Ústí n. labem
 13. 6.  liberec
 19. 6.  finále Praha

konto Bariéry 

gloBuSu!

od začátku letošního roku 
jsme rozšířili služby spoje-
né s rozvozem zboží ( jehož 
jeden kus se nevejde do 
nákupního vozíku). nově 
zakoupené výrobky vám 
naši pracovníci donesou až 
do bytu, pomohou s jejich 
zapojením a odvezou sta-
rý spotřebič či kartony od 
zakoupeného zboží. 
všechny tyto služby si 
můžete objednat při sjed-
nání rozvozu a budou 
uvedeny na rozvozovém 
formulář i včetně ceny. 
Pokud budete mít o služby 
následného servisu zájem, 
dostanete k rozvozové-
mu listu informační list, 
kde budou uvedeny ceny 
i technické požadavky 
pro připojení konkrétního  
spotřebiče.

www.kontobariery.cz

Díky 1 koruně z prodeje každé tašky, jsme pořídili již 10 bezbariérových aut.
Děkujeme, že pomáháte přispívat na další.

1KčTaška ve prospěch Konta BARIÉRY=

Taska 415x390.indd   1 11.2.2008   15:50:22
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rozvozy Plus

konto Bariéry má 
účet u raiffeisen-
bank, jeho číslo je 
17 111 444/5500

Pokud 
chcete sami 

přispět 

Rozvoz po celé ČR ZDARMA 
plus vybrané služby za poplatek

Odnos lehkých výrobků 
do 100 kg – 200 Kč

Odnos těžkých výrobků
 nad 100 kg – 600 Kč

Zapojení TV, 
domácí kino – 300 Kč

Odvoz obalů
  ZDARMA*

Odvoz starého spotřebiče
ZDARMA**Platí pouze při koupi nového výrobku.
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Antioxidanty
příznivě ovlivňují 
náš metabolismus, 
chrání naše buňky 
a imunitní systém.

Volné radikály
denně napadají 
naše tělesné 
buňky které snižují 
obranyschopnost 
našeho těla.

AOX_globus_200x300.indd   1 8.1.2010   15:56:45
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10 poukázek na zboží v Globusu v hodnotě 
300 kč čeká na úspěšné luštitele křížovky!
Správné znění tajenky pošlete do 4. dubna 2010 na adresu Globus, 
Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 a označte je heslem  
„Mini Globus”. Pak už si jen držte palce při losování. 

Přejeme hodně štěstí!

Vyhrajte  
nákup

zdarma!
V obchodě si žena zkouší již 
hodinu různé modely a nakonec 
prohlásí k prodavačce:  
Co říkáte té halence?  
(pokračování v tajence)  



 rodina

Skandální
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Statistiky hovoří jasně. 
Nevěra není v našich 
zeměpisných šířkách 

výjimečným jevem. Pokud vás 
tedy cosi pudí odbíhat na jiná 
milostná loviště, kompromitu
jící materiál schopný rozmetat 
váš dosavadní vztah byste měli 
pořádně hlídat. Od dob stop 
rtěnky na límci košile, účte
nek, dárků, deníků či psaníček 
se arzenál pastí značně rozšířil 
– nebezpečí dnes číhá přede
vším v mobilech a počítačích. 
Pro druhou stranu – tedy poten
ciální podváděné – platí okříd
lené varování: Neřešit, nepát
rat! Přehnaná investigativní 
činnost totiž mnohdy přináší 
jistotu, která nepotěší. Odha
lení nevěry se prostě podo
bá živelné katastrofě, jen na 

ni neexistuje záchranný plán, 
snad s výjimkou povelu: Hlav
ně žádnou paniku! 

Měřeno různým metrem
„Faktorů ovlivňujících proží
vání odhalené nevěry je vel
mi mnoho,“ říká pražská psy
choterapeutka Jitka Doucho
vá. „V první řadě záleží na fázi 
partnerského vztahu. Jinak je 
prožíván jakýkoli ,záskok ji
nam’ v jeho začátcích, kdy se 
očekává, že partneři mají oči 
i srdce jen pro sebe. Koneckon
ců, pokud oba prožívají oprav
dovou zamilovanost, je to zce
la legitimní a adekvátní očeká
vání. Na úlety je zde jiný metr 
než po dvacetiletém manžel
ství, kdy se často do ložnic i do 
vztahu vkrádá rutina a stereo

odhalení
typ. Krátký flirt mnohdy bývá  
paradoxně zužitkován právě 
v manželské ložnici – pokud 
ovšem jeho odhalení není 
kompletním masakrem vše
ho, co partneři spolu doposud 
vytvořili.“
Dalším významným faktorem 
je typ nevěry. Flirt či jednorá
zový úlet se dá ve většině pří
padů zvládnout. Lze ho vzít 
jako výzvu ke zlepšení původ
ního vztahu. Taková nevě
ra nebývá plánovaná, nemívá 
budoucnost, obvykle nejsou ve 
hře žádné hluboké city… Zpra
vidla také nebývá odhalena. 
S románky a paralelními vzta
hy to už bývá horší. Často své 
aktéry emočně rozhodí, čímž 
se zvýší pravděpodobnost pro
zrazení. Pokud je ve hře jen 

Pokud Se PřeS dům 

Převalí Povodeň   

či Požár, nezbývá 

než čekat na 

vyjádření Statika, 

zda je nějaká šance 

na záchranu. 

Stejně ničivý doPad 

má nevěra. ovšem co 

váš vztah nezabije, to 

ho zPravidla PoSílí. 

sexuální poblouznění, po ča
se většinou odezní. Ale to už 
může být pozdě. Lidé v zaje
tí hormonů se totiž nezříd
ka domnívají, že prožívají ně
co výjimečného. Po chvíli se 
však ocitnou v podobných ste
reotypních kolejích, v nichž už 
jeli předtím. Jediným rozdílem 
je jiný spolucestující. Asi nej
komplikovanější to bývá v pří
padech, kdy v paralelním vzta
hu kromě sexuální fascinace 
panuje i porozumění. 

Sebedůvěra chladí  hlavu
Podle doktorky Douchové je 
podstatný i partnerský hodnoto
vý žebříček. Pro někoho je věr
nost jednou z nejvyšších hodnot 
a na její ohrožení reaguje velmi 
bouřlivě. Jinému více záleží na 
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vzájemné úctě, sdílení společ
ných věcí a péči o rodinu a díky 
tomu dokáže přijmout partne
rův „úlet“ s určitou mírou velko
rysosti. 
Ostatně osobnosti všech aktérů 
včetně milence či milenky hrají 
také velkou roli. K nepříjemné
mu odhalení se zpravidla s vět
ší grácií a racionalitou posta
ví člověk se zdravým sebehod
nocením a s dobrou zkušeností 
s rodiči i předchozími vztahy. 
„Se sebedůvěrou souvisí i to, 
jestli si v situaci podváděného 
zachováte chladnou hlavu a jest
li budete schopni konstruktiv
ní strategie, vedoucí k upevnění 
původního vztahu,“ vysvětluje 
doktorka Douchová. Pro člověka 
s nízkou sebedůvěrou a s trau
matickými zážitky z dětství, způ

✱ kontrolují komunikaci mezi nově zamilovanými (přes mobil, 
přes mail, icQ...)

✱ Fyzicky sledují podvádějícího („detektivní špionáž“)
✱ dělají scény, vyčítají, staví kufry za dveře
✱ rychle se rozhodují o ukončení vztahu, o rozvodu
✱ zasvěcují do celé situace rodinné příslušníky 

✱ Potřebují ulevit svému svědomí a vše sdělit svému 
partnerovi (i tehdy, pokud nemíní od partnera a rodiny odejít)

✱ Svěřují se s podrobnostmi o vztahu k milence či milenci 
původnímu partnerovi, stavějí ho do role zpovědníka či 
terapeuta, ale blokují tak možnost obnovení partnerství

ností legalizovat vlastní mimo 
manželský vztah, lze očekávat 
vír emocí. Fungující partner
ství je totiž založeno na inti
mitě a důvěře, které vpád tře
tí osoby zpravidla rozvrátí. Nic
méně ať už je vám sebehůře, 
snažte se celou situaci zbyteč
ně nevyhrocovat a nedělejte 
neuvážená rozhodnutí. 
Od hodiny pravdy vede řada 
cest a záleží jen na vás, po kte
ré se vydáte. Sdělíli vám part
ner, že Libuška s ním čeká dí
tě a on si ji vezme, je třeba 
se s jeho rozhodnutím smířit 
a zaměřit se na vlastní budouc
nost. Nejsouli karty loženy tak 
jasně, je na vašem zvážení, 
zda je pro vás další setrvání ve 
vztahu myslitelné. Přemýšlej
te o tom až po odeznění prv
ního šoku.
Pokud váš partner patří mezi 
ty, na jejichž věrnost nelze 
vsadit ani utržený knoflík od 
pyžama, měli byste uvážit, zda 
váš vztah má tolik dalších kva
lit a vy tolik sil, abyste případ
né další eskapády zvládali bez 
újmy na zdraví a na sebeúctě. 

Vzkříšení  důvěry
Představte si situaci, kdy pod
váděný trpí, hříšník se kaje 
a oba chtějí pokračovat spolu. 
Tady je na místě si bez obviňo
vání a hádek věcně – nejlépe 
písemně – sdělit, co vás na dru
hém štve, co byste si přáli změ
nit a jaká budou nová pravidla 
vašeho soužití. Počítejte s tím, 
že zrazenou důvěru bude
te muset dlouho a velmi prac
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Jak Se lépe orienToVaT Ve VzTazích?
zkušení pražští manželští poradci nabízejí sérii zážitko-
vých seminářů, které vám pomohou zvládat úskalí part-
nerského života. Více na Ëwww.jaknavztahy.cz

ti: 
kam se 

obrátit pro 
pomoc

sobenými třeba právě nevěrou 
jednoho z rodičů, bývá odhale
ní zničující. Jeho reakce může 
ohrozit vztah, zdraví a někdy 
i životy všech zúčastněných.
Důležitý je i způsob, jakým se 
o nevěře dozvíte, a jeho nača
sování. Možností je nespo
čet, od šokujícího odhalení 
v partnerově mobilu, kde zcela 
nevinně hledáte číslo na zuba
ře, přes vlastní výzvědné akce, 
oznámení dětí, že na prázd
ninách s nimi byla jedna teta 
a dávala tatínkovi pusinky, až 
po kajícného nevěrníka (nevěr
nici) zpovídajícího se vám z hří
chů dobrovolně. 

zachraň, co můžeš!
Pokud pro vás není partnero
vo selhání jen vítanou mož

ně obnovovat. Ale jako z kaž
dé krize, i z nevěry můžete vy
jít obohaceni o nové poznatky 
o sobě i o druhém. 
Někdy bývá jediným rozumným 
řešením návštěva odborníka. 
Ideální je, přijdouli k němu 
oba partneři, ale pokud jeden 
(zpravidla muž) odmítá, i pou
ze s jedním z páru lze udělat 
velký kus práce. 

nic není samozřejmé
„Univerzální návod pro podvá
děné ani podvádějící neexistu
je. Každý člověk takovou věc 
prožívá jinak a záleží přede
vším na hloubce a závažnos
ti nevěry a na tom, jak s tou

to informací naložíte,“ vysvět
luje Douchová. „Nevěra může 
být signál, že je něco špat
ně. Někdy je důsledkem dlou
hodobě nefunkčního vztahu, 
někdy je to jen náhodné vzpla
nutí. Sexuální, citové, jaké
koli... Rozhodně nemusí zna
menat konec stávajícího part
nerství. Je to výzva, abychom 
o vztahu přemýšleli. Leckdy 
vede k novému pohledu na člo
věka, kterého už bereme jako 
nějakou samozřejmou součást 
svého života. Ve vztahu však 
není nic samozřejmé…“

nejčastější chyby podváděných

krátký a nezávazný flirt 

mnohdy bývá paradoxně 

zužitkován právě  

v manželské ložnici.

nejčastější chyby podvádějících



styl

Jaro už nezadržitelně přebírá vládu, 

a tak Je potřeba začít s důkladnou 

přípravou. ať už Je přivítáte sportem, 

procházkami v přírodě nebo ve městě či 

v klidu na zahradě, určitě není od věci 

obnovit výbavu.

na změnu
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Čas dámské tričko s výšivkou 
a potiskem, v módních barvách 
růžová, fialová a tyrkysová, 
Globus, cena 299 kč

dámské 
hodinky scream, 

Globus, cena 
799 kč

Běžecká obuv
hi-tech r300 

v-lite, 
Globus, cena  

1 599 kč

Podsedák betten duscher 40x40x8 cm  
v nových jarních barvách, cena 169 kč; 
polštářek 40x40 cm, cena 99,90 kč, Globus

Brýle vandenberg, 
Globus, cena 499 kč

nová  
módní 

kolekce 
funkčního 

prádla Jitex 
na všechny 

aktivity, cena 
dámské  

m–Xl 379 kč, 
pánské m–XXl 

399 kč, Globus

Skleněná bižuterie, 
Globus, cena 

od 79,90 kč

vyšperkujte se!
nosit se budou dlouhé náhrdelníky 
a náramky s barevnými kameny 
v kombinaci se sklem, štrasem  
či kovem.

zářivé barvy
Fialová a růžová – to jsou odstíny, 
které zůstávají trendy i tuto sezonu. 
vrací se ale také tyrkysová, bledě 
modrá a celá paleta neonových 
barev od žluté po zelenou.

Jarní čas  
pořiďte si hodinky s bílým řemínkem 
– na rozdíl od toho černého vám 
totiž „půjdou“ ke všemu jarnímu 
i letnímu. 

sluneční brýle
styl se od loňska příliš nezměnil, 
takže obroučky vybírejte podle  
tvaru obličeje, zabarvení skel  
a podle intenzity sluníčka v místě, 
kde je hodláte nosit.

námořnická klasika  
pruhované triko je základem  
jarního šatníku, stačí si jen vybrat 
barvu, která vám nejvíc sluší. kdo 
se chystá na jaře na hory, může  
si vzít pruhované termoprádlo.

udělejte si jaro i doma  
...a rozzářete svůj dům či byt 
doplňky v pastelových odstínech. 

sportujte stylově  
na kolo, na spinning, na túru  
i na běh potřebujete pohodlnou 
a prodyšnou obuv, která by ale 
zároveň měla ladit se zbytkem 
vašeho sportovního „outfitu“.

Jaro ve váze
v módě jsou uvázané 
kytice, které vypadají, 
jako by je někdo před 
chvílí natrhal čerstvé 

na louce.
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1. Nenanášejte šampon 
přímo na vlasy, ale 
pomocí vody vytvořte 
nejdříve v dlani pěnu. 
Jemně ji vmasírujte do 
vlasů a poté spláchněte 
vlažnou vodou. Splachuj
te tak dlouho, dokud 
vlasy nebudou mezi 
prsty drhnout. 

2. 3. 4. 

6. 

Potřebujete zvětšit objem účesu? Umyjte si vlasy 
šamponem Syoss Volume Lift a pak použijte 
kondicionér Syoss Volume Lift. Po umytí naneste 
pěnové tužidlo Syoss Volume Lift na vlhké anebo 
již suché vlasy. Do vlasů ho důkladně včešte 
širokým kartáčem. Pro maximální objem naneste 
rovnoměrně od kořínků ke konečkům také  
Syoss Volume Lift Lotion. Potom předkloňte 
hlavu a vlasy vyfoukejte. Výsledný účes ještě 
zpevněte lakem na vlasy Syoss Volume Lift.

oD kaDeřNice obVykle oDeJDete Se SkVělým účeSem, ale UDržet Si ho NeNí Vůbec JeDNoDUché. 

ZkUSte Výrobky SyoSS a kažDý DeN Si bUDete PřiPaDat, Jako bySte PráVě oPUStila VlaSoVé StUDio.  

advertorial 

rychlý trendy účes s megasilnou fixací vytvoříte 
pomocí pěnového tužidla Syoss Max Hold. to  
naneste v množství o velikosti meruňky na vlasy 
vysušené ručníkem, vyfoukejte je do sucha přes 
kulatý kartáč a stáhněte do culíku. Vlasy v přední 
části hlavy vytvarujete pomocí stylingového gelu 
Syoss Max Hold tak, že si natočíte na prst několik 
pramínků z culíku a připevníte je sponkami, díky 
čemuž vzniknou velké lokny. Nakonec  
účes zpevněte lakem Syoss Max Hold.

Před použitím vlasové 
žehličky či fénu nastříkejte 
na jednotlivé prameny 
nebo rovnoměrně po 
celých vlasech ochranný 
sprej Syoss Heat Protect. 
teprve potom vlasy 
vyfoukejte nebo narovnej
te horkou žehličkou. 
Nezapomeňte, že žehlička 
se používá pouze  
na suché vlasy.

aby se vlasy krásně 
leskly a šly dobře 
rozčesat, nezapomeňte 
na kondicionér. Stejně 
jako při použití šamponu 
oplachujte vlasy vlažnou 
vodou. U mastných 
vlasů aplikujte kondi
cionér jen na konečky,  
ne na kořínky. 

5. 
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Pro posílení vlasů si naneste dvouminuto
vou intenzivní masku Syoss. Vmasírujte ji 
do vlasů, které jste předtím lehce osušili 
ručníkem (vlasy při sušení nedrhněte ani 
netahejte – mokré jsou totiž velmi citlivé). 
Poté si nasaďte koupací čepici nebo ručník 
smotaný do turbanu – oboje vytváří teplo, 
jež urychlí pronikání pečujících látek do 
struktury vlasu. Po dvou minutách vlasy 
důkladně opláchněte vlažnou vodou. 

Perfektní
vlasy

k nákupu výrobků značky Syoss můžete využít 
slevový kupon, který najdete na straně 36.



Zkušení zahrádkáři se četbou 
nezdržují – jakmile to poča
sí dovolí, obhlížejí záhony, 
počítají zelené špičky rašících 
cibulovin, oštipují, hrabou, ry
jí a mají za sebou už bezpočet 
shybů a dřepů. Ovšem nepo
učený začátečník může napá
chat víc škody než užitku. 
Jsteli na startu své první zahrád
kářské sezony, vydejte se nejdřív 
do knihkupectví. Řadu cenných 
informací získáte i na interne
tu. Nestyďte se požádat o radu 
zkušenějšího souseda, jistě rád 
pomůže. Nikdo totiž netouží 
mít za plotem „kozla zahradní
ka“, z jehož zahrady mu budou 
létat na pozemek semínka pam
pelišek, plísně a jiné pohromy. 
Navážeteli přátelskou spoluprá
ci, máte zpravidla zajištěn i pří
sun semen, sazenic a odnoží, 
někdy i výpomoc se zaléváním 
o dovolené. A dobré sousedské 
vztahy jsou jedním z předpokla

dů toho, že se na zahradě bude
te cítit dobře.

Vstávej semínko, holala...
Vaše zahrádkářské úsilí musí 
samozřejmě být přímo úměr
né velikosti pozemku – záleží 
na tom, zda se zálibně rozhlíží
te po upravených latifundiích 
u venkovské chalupy, nebo zda 
jste vyšli na minizahrádečku 
u novostavby. Developeři sice 
zpravidla snaživě osejí hrbolatý 
terén skrývající zbytky staveb
ního materiálu trávou, ovšem 
to, co posléze vzejde, vám 
parádu dělat nebude. V tako
vém případě raději obětujte 
první půlrok tomu, že si nechá
te odborně urovnat a zkulti
vovat terén, osít ho kvalitním 
travním semenem a případ
ně i navrhnout osázení zahra
dy. Investice se vám vyplatí. 
Zahrada navržená architektem 
vyžaduje jen tolik péče, kolik 

pro začátečníky

S heSlem „Práce nemá nohy, neuteče“ na zahradě neobStojíte. Příroda totiž má 

Své hodiny a některé činnoSti nelze odkládat. chcete-li mít ze zahrádkaření 

radoSt, neProdleně Se vydejte na nákuP Potřebných Pomůcek a hurá do díla.

Lekce 
zahradničení 

zahrada

jste jí ochotni věnovat, a zpra
vidla je krásná po celý rok.
Vy si mezitím můžete vyzkou
šet první zahrádkářské krůč
ky vyséváním letniček do 
truhlíků, čemuž se koncem 
zimy věnuje většina majite
lů pozemků. V březnu je čas 
i na předpěstování některých 
druhů zeleniny, tedy pokud se 
chcete této krajně nepředvída
telné činnosti věnovat. Není to 
totiž úplně jednoduché a řada 
nadšenců se poté, co rajčata 
dostala plíseň, petržel opako
vaně nevzešla a mrkev sežra
lo háďátko, vrátila k nákupům 
zeleniny v hypermarketu. 

Dvakrát měř, raději neřež!
Myslíteli to se zahradničením 
vážně, měli byste si nechat 
udělat rozbor půdy. Ušet
říte si spoustu zklamá
ní a peněz, protože se 
nebudete snažit pěs
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bio Plantella 
zahrada  
– organické 
hnojivo pro 
ovoce, zeleninu
a okrasné  
rostliny

toužíte-li po 
vzrostlých květinách, 
zkuste třeba 
kontejnerové růže 

Nezapomeňte  na vitaminy

Plantella květ 
 – hnojivo pro 
kvetoucí 
rostliny

Speciální minerální 
hnojivo Plantella 
s dlouhodobým účinkem. 
Granule jsou určené 
k hnojení všech druhů trav 
a trávníkových rostlin.
Předností hnojiva je vysoký 
obsah dusíku v různých 
formách, který zajistí 
dlouhodobé působení, 
s přídavkem železa  
proti růstu mechu

kovové hrábě  
k odstranění 
spadaného 
listí a suché 
trávy

Před mozoly vás 
ochrání rukavice

než se rozvijí 
první květy, 
potěšte se 
kvetoucí 
lopatkou



díky 
kompostéru 
ušetříte  
za nákup 
kvalitního 
kompostu

bez semínek 
květin i zeleniny  
se žádný 
zahradník 
neobejde 

tovat rostliny, jimž vaše půda 
nesvědčí. 
Máteli na zahradě vzrostlé stro
my, které potřebují prořezat, 
raději se do toho sami nepouš
tějte a přizvěte si odborníka. 
Tady by oblíbené čerpání zku
šeností metodou pokusomyl 
mohlo způsobit nenávrat
né škody, zvlášť pokud zatím 
nejste schopni v bezlistém sta
vu rozlišit hrušeň od třešně. 
Totéž platí i pro řez živých plo
tů, i když tady žádná zásadní 
katastrofa nehrozí – v nejhor
ším případě budete mít plot 
trochu ježatější.
Mnohem užitečnější je popad
nout hrábě a vyčistit trávník 
od listí a suchých větviček. 
Nahrabanou hromádku raději 
nekompostujte, protože neví
te, zda neobsahuje chorobo
plodné zárodky.

Trávník touto dobou také 
potřebuje provzdušnění. Ver
tikutátor nebo provzdušňovač 
odstraní odumřelou zplstěnou 
trávu a mech, a travní porost 
tak lépe využije vláhu a veške
ré živiny. Přístroj si lze vypůjčit 
v půjčovně. Ruční vertikutační 
hrábě jsou levnější variantou, 
ale vyžadují větší fyzičku. 
Trávník po provzdušnění uví
tá vrstvičku prosátého kom
postu. Nemáteli na pozemku 
kompost, kupte si ho a záro
veň si pořiďte alespoň jeden 
kompostér. Za dva až tři roky 
budete soběstační. Případ
né lysiny osijte po skon
čení mrazů travním 
semenem.

Copak to tu roste?
Záhonky budou 
vaš ím největš ím 

zahrádkářským dobrodružstvím. 
I z nich je třeba vybrat všechno 
spadané listí, které může obsa
hovat zárodky padlí nebo čer
né skvrnitosti. Po skončení mra
zů do nich můžete rovnou vysa
dit koupené rychlené cibuloviny 
nebo primule (petrklíče).
Růže se počátkem jara neobejdou 
bez řezu, ale k prvnímu zákroku 
si přizvěte někoho zkušenější
ho. Každý druh růží totiž potře
buje něco jiného. Na zahrádkách 
se nejčastěji vyskytují opakova
ně kvetoucí růže, kterým prospí
vá hlubší řez. Čím méně výhonů 

koupili jste s chalupou i zaří-
zení kůlny? udělejte inventuru 
zdejších pomůcek. Pro  začá-
tek by vám neměly chybět:
✱ hrábě – kovové nebo dře-

věné a vějířové
✱ rýč
✱ drobné náčiní – hrabič-

ky, malá motyčka, sázecí 
lopatka, sázecí kolík

✱ konev na zalévání
✱ zahradnické nůžky
✱ venkovní koště 
✱ smetáček a lopatka
✱ kbelík na odpad
✱ objevíte-li v kůlně i sekač-
ku na trávu, dopřejte jí odbor-
ný  servis.  o  dalších  nezbyt-
nostech se dočtete v encyk-
lopedii,  nebo  vám  poradí 
v nejbližším baumarktu Glo-
buS. nabídka předmětů, kte-
ré  z  vašeho nového koníčka 
udělají  tu  pravou  vášeň,  je 
neskutečně bohatá!

budou mít, tím budou silnější. 
Na každé hlavní větvi je však 
třeba nechat tři až čtyři očka 
tak, aby poslední směřova
lo směrem od kmínku. Popína
vým růžím odstřihněte poško
zené a přerostlé výhony a kon
cem března u všech exemplářů 
odstraňte zeminu přihrnutou 
ke kmínku, která je chrání 
před vymrznutím.
Častou chybou začátečníků 
je představa, že pěstitelské 
úspěchy jsou úměrné hnojení. 
Ovšem přehnojování s sebou 
nese řadu chorob. Navíc kaž
dá rostlina má své specifické 
požadavky. Proto je lépe vyčkat 
na výsledky rozboru půdy a na 
to, co zahrádka během roku 
předvede. Rozhodně ale neza
pomínejte zalévat, pokud by 
jaro bylo na vláhu skoupé.

KDe hleDat raDy?
Pořizujete-li si zahrádkářskou encyklopedii, dejte přednost takové, 
která vás provede rokem v zahradě měsíc po měsíci. Od věci není ani 
roční předplatné některého z odborných časopisů. Informace 
o rostlinách najdete na internetu. Dáte-li tomuto informačnímu zdroji 
přednost před encyklopedií, zkuste třeba Ëwww.globustv.cz. 
V rubrice receptář najdete tipy na výstavbu okrasného zahradního 
jezírka nebo tipy na zavlažovací systémy.
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Vertikutátor 
pomůže s péčí 
o trávník



domov

jaro je za dveřmi a s ním i tradiční 

jarní úklid. snadno a rychle ho 

zvládnete s účinnými pomocníky.
p rotože před ním stejně 

neutečete, je rozumnější 
s ním neváhat. A můžete 

při něm zvládnout i to, co jste 
nestihli před Vánoci.

Plánování je základ
Než se do úklidu pustíte, je 
potřeba celou akci řádně pro-
myslet. Především si musí-
te stanovit, jestli vám jde jen 
o udržení stávajícího stavu 
věcí, nebo se do úklidu pustí-
te opravdu důkladně a prove-
dete revizi, při níž vyhodíte vše 
nepotřebné. 

Jaro
Před započetím úklidu nezapo-
meňte zkontrolovat zásoby úkli-
dových prostředků a stav elek-
trických i ostatních pomocníků, 
abyste nemuseli přerušit práci 
a běžet shánět Cif či sáček do 
vysavače. Předem vše nakupte 
a zároveň zvažte, zda i samotní 
pomocníci  již nemají svá nejlep-
ší léta za sebou. Není totiž nic 
horšího, než vytírat s mopem, 
který se nedá vyždímat, či leš-
tit okna hadříkem, jenž pouš-
tí chlupy. Pár tipů na vybavení, 
které vás nezklame, najdete i na 
této stránce.volá

Prostředek na 
čištění koberců 
mr. teppich,  
500 ml, GloBUs,  
cena 64,90 kč

Pronto proti prachu 
s vůní jasmínu,
250 ml, GloBUs,  
cena 74,90 kč

Prostředek na  
čištění oken Cif
s rozprašovačem
500 ml, GloBUs, 
cena 49,90 kč

Clin na okna s vůní 
citrusů
pro čištění skel, 
zrcadel, tv  
obrazovky,  
500/750 ml, 
GloBUs, cena 
od 44,90 kč
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nová ekologická řada výrobků 
Vileda Naturals je vyrobena 
z obnovitelných a biologicky 
rozložitelných zdrojů

Mop Vileda Natural  
pro důkladný úklid, GloBUs, 
cena 399 kč

Univerzální prostředek  
na mytí podlah Sidolux,
1 000 ml, vhodný na pvc,  
dlažby a obklady, GloBUs, 
cena 59,90 kč

Houbová  
utěrka,  

možnost  
opakovaného praní, 

GloBUs, cena 49,90 kč

Naturals  
SuperMocio,  
mop s 3d kapsič-
kami a tvarovanou  
hlavicí na úklid  
v rozích skvěle 
stírá drobné  
nečistoty a vlasy. 
cena mopu  
199 kč, cena  
kýblu 279 kč,  
GloBUs

Univerzální hadřík
cena 39,90 kč; 
kuchyňský hadřík
cena 69,90 kč, 
GloBUs
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Bref Power  
odmašťovací 
s rozprašovačem, 
500 ml, GloBUs,  
cena 75,90 kč
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Vyzkoušejte NOVÝ Palmex!
Dokonale odstraní skvrny 

a usnadní žehlení!

 Palmex – záruka vrácení peněz
 Termín akce 1. 3.–31. 3. 2010

Vyzkoušejte nový Palmex, a pokud nebudete 
spokojeni, vrátíme vám peníze!
Pokud zakoupený výrobek značky Palmex neodpovídá vašim 
představám, můžete jej vrátit. Garantujeme vám vrácení peněz. 
Naše akce „Palmex – záruka vrácení peněz” vám umožňuje 
vyzkoušet si výrobky Palmex a v případě nespokojenosti se do 30. 4. 
2010 obrátit s vysvětlením na adresu společnosti HENKEL ČR, spol. 
s r.o. a žádat vrácení peněz.

Základní pravidla akce:
1. Vrácené zboží musí obsahovat nejméně 90 % obsahu prášku, popřípadě gelu. K výrobku musí 

být přiložen originální doklad o koupi s vyznačeným datem nákupu (kopie nebudou akceptovány) 
v době platnosti akce.
V případě, že by z jakéhokoliv důvodu nebylo vrácení výrobku akceptováno, bude výrobek spolu 
s pokladním dokladem vrácen na vaši adresu.

2. Výrobky zařazené do této akce je možné vrátit do 30. 4. 2010. Rozhodující je datum podání 
vaší zásilky potvrzené poštou na poštovní průvodce. Poštovné hradí zákazník. Zásilka musí být 
označena názvem akce „Palmex – záruka vrácení peněz“.

3. Váš požadavek na vrácení peněz bude zpracován nejpozději do 60 dnů od data přijetí výrobku.
4. Každá osoba může uplatnit nárok na garanci vrácení peněz pouze jedenkrát.

 Více informací na www.palmex.cz

Slevový kupon na výrobky
Palmex 2kg/gel 1,5 l naleznete 

na konci  časopisu.

PLM_MoneyBack_Globus.indd   1 20.1.10   9:05



cesty

S dětmi
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kolo
Jízda na kole Je pro dítě velkou výzvou, protože může poprvé 

v životě ovládat něJaký opravdový stroJ. na co byste měli dát při 

cyklovýletech s dětmi pozor, aby s vámi Jezdily bezpečně a rády?

Šumava – využijte cyklobusů a pak 
se můžete jen vézt dolů z kopce
TŘEBOŇSKO – rovina, rybníky, 
vodníci, vesničky, hospůdky
Praha – kombinace možnosti 
přepravy kol v metru a následně 
sjíždění podél potoků: Kunratického, 
Libušského, Dalejského, rokytky...
raKOvníK – jízda podél rakovnic-

kého potoka je doslova lahůdkou, 
která končí u skvostu jménem 
Křivoklát
naŠE ŘEKy – podél vltavy a Labe 
se budují cyklostezky, ale již nyní 
se parádně projedete např. mezi 
nymburkem a Poděbrady
OLOmOuc – hned za městem začíná 
Litovelské Pomoraví, kde je řada 

pohodlných cyklostezek s krásnou 
přírodou vůkol
BEčva – zde se rovněž budují nové 
cesty, zkušení cyklisté doporučují 
úsek z hranic nad moravou do Lipní-
ku či dále do Přerova
Jižní mOrava – projížďkou po 
moravských vinařských stezkách 
potěšíte sebe i své ratolesti

na

Nepřesně řadící přehazovačka je mnohem 
menším zlem než nebrzdící kolo. 
Další kapitolou je příjemný posed na kole, 
který lze ovlivnit například vysunutím sed
la či řídítek. A hlavně myslete na to, že kolo 
nesmí být ani malé ani velké. Ideální veli
kost lze orientačně poznat tak, že když se 
dítě posadí do sedla, mělo by nohama těs
ně dosáhnout na zem.

Další výbava
Ovšem nákupem kola vše nekončí, ba na
opak začíná! Před vámi je koupě přilby, 
která je pro cyklisty mladší 18 let povin
ná (zákon 361/2000 Sb. § 58, odst. 1). 
I zde ponechte svůj vkus stranou a raději 
dítěti vysvětlete, jak a kdy se přilba správ
ně nasazuje. Pořízení dalších doplňků, 
jako jsou rukavice, speciální kalhoty, dre
sy a podobně, je věcí již ryze individuální 
a jde o jakousi rovnováhu mezi financemi, 
ambicemi rodičů a zájmem dítěte o jízdu 
na kole. 

kam se vydat
Země česká je pro ježdění na kole více 
než barvitá. na své si přijdou jak vrchaři, 
tedy milovníci stoupání, tak i pohodáři 
vyhledávající roviny. Pro první výlety s dět-
mi lze najít řadu tras, které jsou nejen 
pohodlné, ale i bezpečné. následující 
návrhy berte jen jako tipy na místa, kde 
se dá s dětmi dobře jezdit.

doba současná je jízdě na kole více 
než nakloněna, a to se týká nejen 
rozvoje cyklostezek a cyklotras, ale 

i nabídky kol. Kdeže jsou časy, kdy se děc
ka učila na dospělých kolech, jezdilo se 
pod rámem a kola se jako velká vzácnost 
dědila. 
Se správným výběrem kola vám určitě 
pomůže zkušený prodavač. V každém přípa
dě počítejte s tím, že děti se učí 
rychle (tedy alespoň co se ko
la týká) a stejně tak rychle ros
tou, proto se v prv
ních letech ve vaší 
stáji vystřídá několik 
ořů různých velikostí 
a vyspělosti.

První pořádné kolo
Předpokládejme, že 
vaše dítě již umí 
na jezdit kole 
a nastal čas 

 koloběžka kiddy
– pro děti od 3 let
– odlehčený  

ocelový rám
– plastové ráfky
– přední čelisťová 

brzda
– nastavitelná řídítka 

(68–74 cm)
– max. nosnost 30 kg
– barvy: červená, 

červeno-modrá, 
oranžovo-modrá

 – Globus, cena 
1 390 kč

na první větší společnou vyjížďku, a tím 
i na nové kolo, na kterém může skutečně 
někam dojet. A děti, pokud jsou správně 
motivovány, dokážou i v samém začátku 
ujet až několik desítek kilometrů.
Při nákupu tohoto přelomového kola neza
pomeňte, že se v prvé řadě musí líbit 
budoucímu uživateli, v opačném případě 
může být výsledek několikatisícové investi

ce negativní. Zjednodušeně, pokud 
se dítěti kolo nelíbí, nebude na něm 
chtít jezdit, natož s radostí, a bude 
hledat všemožné výmluvy proč na 
ně nesednout. Váš vkus je jedna 
věc, ale tentokrát se podřiďte.
Druhým problémem je technické 
vybavení. Malá dětská ruka bude 
jen s obtížemi mačkat tuhou brzdo
vou páčku, která by měla působit na 
funkční brzdy. A právě brzdy, jejich 
účinnost, spolehlivost a ovládání 
by se měly při koupi dětského kola 
dostat do popředí vaší pozornosti. 
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Samostatnou kapitolou jsou bezpečnostní 
prvky. Jedná se o nejrůznější odrazky, svět
la a blikačky. Povinnou výbavu kola opět 
upravuje zákon (vyhláška 341/2002 Sb., 
§ 32), ale i bez ohledu na něj je třeba dbát 
na bezpečnost. Výhodou cyklistických odě
vů jsou nenápadné stříbřité plošky, které se 
po dopadu světla změní v odrazky. Nejrůz
nější blikačky, červené vzadu a bílé vpředu, 
jsou nutné za snížené viditelnosti, ale pro
tože nikdy nevíte, zda se nezdržíte, berte je 
s sebou vždy.

a konečně jedeme
Dost teoretických příprav, konečně vyjíž
díme na rodinný výlet. Prvním úkolem pro 
dospělce je správná motivace nejmenších 

účastníků výpravy. Začít můžete již v oka
mžiku příprav, kdy dáte hlavy dohromady 
nad mapou či průvodcem. Kam pojedeme, 
co tam uvidíme? Jé, tady jsou Čertovy hla
vy a pak pojedeme do hospody u Grobiá
na, to bude něco… Velkou pomoc poskyt
nou zastávky u tzv. čerpacích stanic, kde 
se tankují zmrzliny, palačinky a všelijaké 
nezdravé, ale o to lákavější limonády.
Samozřejmostí pro týmový výlet – a to pla
tí nejen pro cesty s dětmi – je pravidlo, že 
celek jede tak rychle, jak jede jeho nej
pomalejší člen (pro sportovně ambiciózní 
jedince je to otrava, ale ti s dětmi na výlety 
ani nevyjíždějí). Nezapomeňte také na úni
kovou variantu, která nastává v okamžiku 
zhoršení počasí, nálady v týmu, technicTe
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kých problémů, úrazu či vyčerpání. To vše 
může vést k předčasnému konci cyklovýle
tu, proto si naplánujte i možnost návratu či 
zkrácení trasy ve vlaku nebo jiném dostup
ném dopravním prostředku.

hlavně neodradit
O problematice dětí a jejich vztahu k jízd
nímu kolu bylo napsáno mnoho. Zážitky 
mohou být velmi různé, ale v prvé řadě jde 
o to potomky neodradit, kolo jim nezproti
vit a neudělat z něj mučicí nástroj. Vše je 
na nás, dospělých, rodičích či prarodičích 
– děti se jen mohou dívat, vnímat, učit se, 
vyhodnocovat. Následně pak protestovat 
a odmítat, nebo chápat, chtít a těšit se na 
další společné výlety.

Dobře seřízené 
kolo, které dítě bude
bezpečně ovládat

dětské kolo olpran 
herrier ponny
– vnitřní délka nohy  

je od 35 do 40 cm
– na zpevněné cesty  

či do mírného terénu
– pevný ocelový rám
– Globus, cena  

1 990 kč

Správně vybranou cyklopřilbu

Bezpečnostní prvky včetně 
osvětlení. co kdyby se výlet 
protáhnul do tmy?

čaJ sunday natea 
– ledové čaje sunday 
natea obsahují 
pouze přírodní čajové 
extrakty, bez umělých 
sladidel a barviv

Dostatek motivace 
aneb odměna v cíli

Záložní oblečení 
nebo pláštěnku 
pro případ, že by 
se zhoršilo počasí

Jízdní řády vlaků –
úniková cesta 
pro případ únavy
nejmladšího 
účastníka výpravy

cyklistická helma clasic
– maximální ventilace: speciálni větrací  

tunely a 18 větracích otvorů
– aerodynamický tvar, upínací systém  

akulock a štítek
– velikost s (54–55 cm), m (56–57 cm),  

l (58–60 cm)
– Globus, cena 349 kč

co si vzít s sebou...

trekové kolo olpran mercury
– doporučená nosnost do 90 kg
– pro děti od 12 let, dámské  

i pánské provedení
– na zpevněné cesty,  

pro rekreační využití
– pevný ocelový rám
– Globus, cena 2 990 kč

Dobré jídlo a pití,
kterými doplníte
energii a tekutiny

tatranky 47 g  
– čokoládové, 

mléčné,  
s arašídy, s lís-
kovými oříšky

– vylepšené 
nutriční složení 
bez průmyslově 
ztužovaných 
tuků

1
3 4

2

5

6
7
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zuby
Že Se zuBy mají čiStit aLeSPoň dvakrát denně – ráno Po 

Snídani a večer Před SPaním, ví kaŽdý. Že Bez kartáčku 

a PaSty Se neoBejdeme, je taky jaSná věC. exiStují však i daLší 

PomůCky, které vám Pomohou k úSměvu fiLmové hvězdy. 

Mezizubní karTáček
Slouží pro čištění mezizubních 
prostor, které jsou pro kartáček 
nedostupné. Přitom 95 procent 
problémů v ústech (zánět dásní, 
parodontóza) vzniká právě tam. 
na trhu je několik velikostí, prosto-
ry mezi zuby jsou totiž různě široké 
a příliš malý kartáček neodstraní 
všechen plak. Příliš velkým si zase 
můžete poranit dásně. Proto je 
někdy nutné používat dvě různé 
velikosti. zkuste třeba mezizubní 
kartáček Spokar, který díky šik-
mému postavení kartáčku umož-
ňuje snadné čištění.  
GLoBuS, cena 99,90 kč

Buďte hodní  
na své

✱ nedrhněte zuby vodo-
rovně (doprava, dole-
va), takový způsob 
vede k ustupování dás-
ní, obnažují se krčky 
a zvyšuje citlivost zubů 

✱ na kartáček netlač-
te, zubní plak odstraní 
správný pohyb,  
nikoliv tlak

✱ nezapomínejte ani 
na vzdálenější místa, 
například za zadními  
stoličkami

✱ používejte zubní pastu, kte-
rá neobrušuje zuby, nedráždí 
dásně a obsahuje fluor  
– snižuje riziko vzniku  
zubního kazu

✱ kyselé potraviny (tře-
ba pomeranč nebo jablko) 
a nápoje zuby demineralizu-
jí, proto po jejich konzuma-
ci vyčkejte s čištěním zhruba 
20 minut

✱ po vyčištění si zuby přejeď-
te jazykem, jednoduše tak 
zkontrolujete, zda jsou plo-
chy všech zubů hladké; 
pokud ne, zuby dočistěte

✱ docházejte 2x ročně na pre-
ventivní prohlídky k zubní-
mu lékaři a odborné ošetření 
k dentální hygienistce

ÚSTní voda
osvěžuje dech, 
brání tvorbě plaku 
a množení bakterií 
a dodává fluor. něk-
teré druhy obsahují 
látky, které snižují 
citlivost zubů, půso-
bí proti zánětu dásní 
či mají dezinfekční 
účinek. ústní vodu 
používejte ráno 
a večer a vyplachuj-
te asi minutu. 

několik rad 
pro správné 
čištění zubů

TableTy pro obarvení plaku
Chcete-li mít jistotu, že jste si 
zuby skutečně správně vyčistili, 
pořiďte si speciální tablety. jed-
noduše je po vyčištění rozpustíte 
v ústech – místa, na kterých 
zůstal zubní plak, se zbarví, nej-
častěji fialově. na trhu jsou i stej-
ně fungující roztoky. 

denTální niT 
Pokud je prostor 
mezi vašimi zuby 
tak malý, že se 
do něj nevejde 
ani nejmenší mezizubní kartáček, 
zkuste dentální nit. její používání 
byste měli nacvičit se stomatologem 
nebo dentální hygienistkou, uděláte-li 
chybu, můžete si poranit dásně. 
na trhu je široký výběr nití z polya-
midu (nylonu) nebo z teflonu (ty mají 
lepší skluz). mohou být bez povlaku 
(nevoskované), s povlakem (voskova-
né), ploché, kulaté, s fluoridy a různý-
mi příchutěmi. nit používejte jednou 
denně, po použití ji vyhoďte. 

Žvýkačky
Pokud si nemůžete po 
každém jídle vyčistit zuby, 
dejte si alespoň žvýkačku. 
ale musí být bez cukru! 
zkuste třeba orbit dražé 
– vyrovnávají ph v ústech 
a pomáhají produkovat 
sliny. díky tomu se riziko 
vzniku zubního kazu  
snižuje. Ëwww.orbitklub.cz

páráTka
jsou vůbec 
nejstarší zubní 
pomůckou. 
mohou být 
dřevěná nebo 
plastová, 
mají většinou 
kulatý profil, 
ale mohou být 
i trojhranná 
nebo  
chlupatá. 

elektrický  
kartáček braun  

oral b d12 
spolehlivě vyčistí 

i mezizubní prostory, 
GLoBuS, cena 590 kč

pasta Sensodyne snižuje  
přecitlivělost zubů, GLoBuS, 
cena 79,90 kč



Te
xt

: 
Ir

e
na

 Š
a
ta

vo
vá

; 
fo

to
: 

is
to

ck

www.chipita.cz

Zlatavé, nadýchané potěšení, 

které si můžete dopřát 

kdekoliv a kdykoliv. 

Podle nálady si můžete vybírat 

z jedinečných příchutí - 

kakaové, jahodové, spumante,  

a karamel. Chcete-li výborné 

rychlé pohoštění ke kávě, 

čaji či kakau, dopřejte si 

7DAYS Croissant.
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PROFESIONÁLNÍ
KVALITA,

KTEROU SI MŮŽETE 
DOPŘÁT
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