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Sladky
,

jara
pozdrav

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 na Velikonoce, dopřejte si 

7DAYS Croissant.
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VELIKONOCE 



K  mání jsou různé závěs-
né ozdoby nebo věnce, kte-
ré můžete dozdobit podle 
vlastního vkusu nejlépe su-
šenými květinami, které za-
koupíte ve vybraných kvě-
tinářstvích, případně si je 
během zahrádkářské sezo-
ny nasušíte z  vlastních vý-
pěstků. Mějte na paměti, 
že méně je více a  že i  sr-
deční záležitost, která se 
vám náramně povedla, po-
třebuje po čase „oprášit“ 
a inovovat.
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Jarní dekorace 
na stěnu či na dveře

Košíčky na drobnosti

Do lesa na houby

Hrajte si!

Do lesa na houbyDo lesa na houbyDo lesa na houby

Více o košíkářství se dočtete třeba na îwww.hobby-info.cz 
nebo na îwww.tvorenicko.ic.cz/kosikareni.htm

D oba zahlcená technikou potřebu-
je vyvážit věcmi, z nichž je cítit pří-
rodní energie. Jste-li zarytými mini-

malisty či milovníky industriálního stylu, 
asi vás půvab proutí příliš neláká, přesto 
má tento materiál i v dnešní „době plas-
tové“ stále více příznivců. Dokonce tako-
vých, kteří si prastaré košíkářské řemeslo 
rádi vlastnoručně vyzkoušejí. I když se nej-
spíš sami do sklizně vrbového proutí, je-
ho úpravy a následného pletení nepustíte, 
můžete si v obchodech vybrat z nespočtu 
hezkých kousků, které dodají vašemu do-
mácímu útočišti příjemnou „zabydlenost”.

TREND

www.hobby-info.cz

oba zahlcená technikou potřebu-
je vyvážit věcmi, z nichž je cítit pří-
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Proutěné zboží, aktuální 
cena v hypermarketu
GLOBUS

Na velikonoční 
vajíčka a zajíčky

OHEBNÉ VRBOVÉ PROUTKY SE SICE NA JAŘE PROMĚŇUJÍ V POMLÁZKY, ALE 

PO CELÝ ROK SE POUŽÍVAJÍ K VÝROBĚ PŮVABNÝCH BYTOVÝCH DOPLŇKŮ. 

na stěnu či na dveře

Na letní piknik

Košíčky na drobnosti

Na velikonoční 
vajíčka a zajíčkyvajíčka a zajíčky
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RAUT

Rizoto z jehněčího masa
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INGREDIENCE
� 500 g jehněčí kýty � svazek jarní cibulky 
� 1 – 2 stroužky česneku � 100 g hrášku 
� 100 g zelených lusků � 100 g mrkve 
� 1 lžička řepkového oleje � špetka 
čerstvého nebo mletého rozmarýnu 
� 500 g rýže � 100 g tvrdého sýra 
� sůl � pepř 

PŘÍPRAVA
Na řepkovém oleji orestujeme najemno 
nasekanou cibulku a česnek, přidáme na 
menší kousky nakrájené jehněčí maso, 
osolíme, opepříme a podusíme ve vlastní 
šťávě. Poté okořeníme rozmarýnem, prů-
běžně podléváme troškou 
vody a na nižší teplotě du-
síme doměkka. Mezitím si 
dle návodu připravíme rýži. 
K měkkému jehněčímu ma-
su přidáme hrášek, fazolo-
vé lusky a  na kostičky na-
krájenou mrkev a  přibližně 
5 minut vaříme dohromady. 
Poté promícháme rýži s ma-
sem a  zeleninou, můžeme 
přidat i čerstvě nasekanou 
petrželku a podáváme s na-
strouhaným sýrem. 

ZAPOMEŇTE NA JARNÍ PŮST A NAMÍSTO HLADOVĚNÍ SI DOPŘEJTE ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ 

SVÁTEČNÍ POCHUTINY. JSOU VHODNÉ NEJEN PRO VÁS, ALE I PRO VAŠE DĚTI.

svazek jarní cibulky 
100 g hrášku 

Na řepkovém oleji orestujeme najemno 

Toto rizoto 
mohou jíst

už děti 
od 1 roku.

Eidam 30 %

Rýže dlouhozrnná

JEHNĚČÍ MASO je nejen symbolem jara, ale také vhodnou surovi-
nou, jež by neměla chybět v jídelníčku velkých ani malých dětí, těhot-
ných a kojících žen, dospělých lidí i seniorů. Obsahuje nízké procento 
tuku a plnohodnotné bílkoviny, ve 100 g libového jehněčího masa se na-

chází přibližně 27 – 30 g bílkovin. Jeho energetická hodno-
ta je přitom poměrně nízká, pohybuje se okolo 200 kcal 

(837 kJ) ve 100 g. Jehněčí maso je zdrojem vi-
taminů skupiny B (B1, B2, B3, B4, B6, B12) 

a  D, z  minerálních látek obsahu-
je především železo a  zinek. V ku-
chyni jej můžeme připravit na mno-
ho různých způsobů. Nejen děti jistě 

ocení kombinaci s  čerstvým hráš-
kem, fazolovými lusky a mrkví. 

ZAPOMEŇTE NA JARNÍ PŮST A NAMÍSTO HLADOVĚNÍ SI DOPŘEJTE ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ 

Velikonoční HODY

je nejen symbolem jara, ale také vhodnou surovi-
nou, jež by neměla chybět v jídelníčku velkých ani malých dětí, těhot-
ných a kojících žen, dospělých lidí i seniorů. Obsahuje nízké procento 
tuku a plnohodnotné bílkoviny, ve 100 g libového jehněčího masa se na-

chází přibližně 27 – 30 g bílkovin. Jeho energetická hodno-
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INGREDIENCE
� 100 g hladce namleté žitné mouky 
� 150 g polohrubé mouky � 4 vejce � 180 ml mléka 
� 120 g třtinového cukru � ½ lžičky nastrouhaného 
vanilkového lusku � 1 lžička nastrouhané kůry 
z citronu � 1 sáček prášku do pečiva bez fosfátu 
� 4 polévkové lžíce řepkového oleje

PŘÍPRAVA
Žloutky oddělíme od bílků a utřeme je s třtino-
vým cukrem, vanilkou a kůrou z citronu. Přilije-
me mléko a pomalu vmícháme 
směs polohrubé a žitné mouky 
doplněné o  prášek do pečiva. 
Nakonec vetřeme řepkový olej 
a ušlehané bílky. Těsto vlijeme 
do vymazané a  vysypané for-
my beránka, přiklopíme a  vlo-
žíme do předehřáté trouby na 
180 °C. Průběžně kontrolujeme 
a  pečeme přibližně 1 hodinu 
a  15 minut. Ještě zatepla be-
ránka vyklopíme. Aby mu to na 
svátečním stole náležitě sluše-
lo, můžeme mu kolem krku uvá-
zat vkusnou mašli.

Velikonoční beránek

Autorkou receptů je Jana Vašáková, certifi kovaná 
výživová poradkyně, která spolupracuje s obchodní 
sítí hypermarketů GLOBUS. Více informací najdete na: 
îwww.poctivy-nakup.cz v sekci Experti radí.

Mléko 
polotučné

Cukr třtinový

VELIKONOČNÍ BERÁNEK je tradiční sladký pokrm, 
který k oslavám jara neodmyslitelně patří. Ne vždy se mu-
sí jednat o kaloricky náročnou pochoutku. Stačí, když be-
ránka připravíte ze zdravějších surovin, které sníží jeho 
glykemický index. Se změnami začněte již na začátku – 
klasickou polohrubou mouku doplňte hladce namletou žit-
nou. Ta se vyznačuje oříškovou chutí, obsahuje vlákninu, 
bílkoviny a  pomalu se uvolňující polysacharidy. Je zdro-
jem vitaminu E, B, vápníku, fosforu, železa a dalších zdra-
ví prospěšných minerálních látek. Nahrazen by měl být 
také bílý cukr, který je chemicky upravený, a tudíž v lid-
ském organismu napáchá více škody než užitku. Zastou-

p it je j může př í rodní 
třtinový cukr. Po-
kud ho zkombinu-
jete s  čerstvým 
vanilkovým lus-

kem a  kůrou z  ci-
tronu, dodáte be-
ránkovi specifické 
aroma a chuť. 

Řepkový olej se svým složením i účinky 
na zdraví podobá ceněnému olivovému 
oleji. Podle posledních vědeckých po-
znatků ho dokonce v některých směrech 
předčí. Obsahuje totiž významné množ-
ství mononenasycených i esenciálních 
mastných kyselin omega 6 a omega 3. 

Vsaďte na řepku olejku

Beránek forma, 
keramika, 
25 x 17 x 7 cm
GLOBUS, cena 
179 Kč

Na pečení 
beránka použijte 
formu o délce 

30 cm.

beránka použijte 

Mléko 
polotučné

 je tradiční sladký pokrm, 
který k oslavám jara neodmyslitelně patří. Ne vždy se mu-
sí jednat o kaloricky náročnou pochoutku. Stačí, když be-
ránka připravíte ze zdravějších surovin, které sníží jeho 
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Barevná vejce 
jsou vařená vejce, barvená potravinářskou barvou. Tento sorti-
ment je určený k přímé konzumaci s trvanlivostí 21 dní.

Křepelčí vejce
Cenné vlastnosti křepelčích vajec jsou známé už několik století.
Rozsáhlé studie japonských a ruských lékařů dokazují, že kromě
velmi dobrých nutričních hodnot mají také hodnotu léčebnou.
Křepelčí vejce obsahují zanedbatelné množství cholesterolu.
Příznivě působí na imunitní systém. 
V porovnaní se slepičím vejcem obsahují více železa, hořčíku,
vápníku, fosforu, zinku a mědi. Obsahují hodnotné bílkoviny 
a minerální látky. Jsou vhodné při zdravotních problémech
(alergie, cukrovka...), při dietách a také jako cenný doplněk
výživy v dětském věku.

BEGOKON, p.v.o.d.
991 24 Stredné Plachtince 219, Slovakia

Tel.: +421 47 491 19 87
e-mail: odbyt@begokon.sk

www.begokon.sk

BEGOKON CZ, s.r.o.
U hřbitova 2737/5

370 04 České Budějovice, Czech Republic
Tel.: +420 60 244 36 01

e-mail: skocdopole@begokon.cz
www.begokon.cz

Velikonoční sortiment

www.begokon.sk, www.begokon.cz

Wellness vejce 
jsou vejce od slepic chovaných ve volném výběhu. Tyto slepice
jsou chované speciálním krmivem, které je obohaceno o mikro-
prvky: železo, zinek, selen a o vitamíny A, B12, E, díky čemuž
představují zdravý životní styl a harmonii. Jsou dodávány jako
vejce rozdílné hmotnosti. Wellness není jen lék, je to životní styl,
harmonie, stálý pohyb, hledání klidu a vnitřního souladu, zdravé
stravování. To vše je prospěšné pro pohodu těla a duše. Ve
zdravém stravování mají významnou roli vitamíny, mine rály a sto -
pové prvky,nacházející se v různých potravinách a samozřejmě 
i ve vejcích. Wellness vejce nabízejí díky obohacené potravě nos-
ných slepic ještě větší množství vybraných důležitých vitamínů 
a prvků.

Bílá vejce
jsou vejce od bílých slepic chovaných v kledcích. Bílá vejce jsou
vhodá hlavně k Velikonocím, mohou se barvit a jsou vhodná na
vaření i pečení.

Inzerat_200x230mm:Layout 1 16.2.2011 15:04 Page 1



| 7 

Te
xt

: 
Ir

e
na

 Š
a
ta

vo
vá

; 
fo

to
: 

is
to

ck

www.globus.cz | 7 

Mnoho lidí zastává ná-
zor, že nejlepší cestou 
k očistě těla je půst. 

Jarnímu hladovění bývá přisu-
zováno urychlování látkové vý-
měny, odbourávání tuků a po-
moc při vylučování toxinů z or-
ganismu. Jeho vyznavači se 
odvolávají přede-
vším na způsob ži-
vota našich před-
ků, kteří měli po 
staletí ve zvyku se 
před velikonoční-
mi svátky postit. 
Většina odborníků na výživu 
však s tímto hojně rozšířeným 
názorem nesouhlasí. Radikál-
ní zásahy do stravovacích ná-
vyků, mezi něž se řadí zejména 
nejrůznější očistné kúry či půs-
ty, nám totiž ke zdraví příliš ne-
pomohou. „Nejsem zastáncem 
drastického hladovění. Podob-
nými experimenty nezískáme 
pro tělo žádný trvalý benefit,“ ří-
ká Mgr. Lada Nosková, nutriční 
terapeutka z pražského Image 
Centra. „Půst, během kterého se 
pije jen voda, popřípadě zeleni-
nové šťávy, sice trávicí trakt pro-
čistí a dojde během něj k úbytku 
váhy, ale to vše jen do té doby, 
dokud se nepřestaneme postit 
a nevrátíme se ke starým stravo-
vacím návykům. Podobně jako 
při přísné redukční dietě nebo 
hladovce, kdy se člověk pokou-
ší výrazně snížit svou tělesnou 

hmotnost ve velmi krátké době, 
pak totiž přichází takzvaný jo-jo 
efekt – cyklus poklesu a násled-
ného opětovného zvýšení těles-
né váhy. Ta může být dokonce 
ještě vyšší než před začátkem 
drastického omezení přísunu 
kalorií. Nepravidelným stravová-

ním, ať již hlado-
věním či přejídá-
ním se, organis-
mus zby tečně 
zatěžujeme,“ va-
r uje  zkušená 
odbornice.

Zdravý rozum
Proti jarní únavě a nadbytečným 
kilogramům lze bojovat vhod-
nějšími způsoby než hladovkou. 
„Mnohem rozumnější než se ná-
razově postit je uspořádat si ce-
loživotně jídelníček tak, aby-
chom pili dostatek vody, přijíma-
li přiměřené množství vlákniny 
i zeleniny (také ve formě šťáv), 
a tím přirozeným způsobem své 
tělo čistili neustále,“ upozorňuje 
Mgr. Lada Nosková. „Velmi důle-
žitá jsou i další obecná výživová 
doporučení, například střídmé 
zacházení se živočišnými tuky či 
vyhýbání se velkému množství 
toxických látek, jako je alkohol. 
Svému tělu zkrátka nejlépe po-
můžeme kombinací vyvážené-
ho příjmu živin a pravidelným ži-
votním rytmem, který jde ruku 
v ruce s dostatkem pohybu!“Te
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SILUETA

UNAVENÉ TĚLO, NEDOSTATEK ELÁNU A ENERGIE, 

BOJ S NADBYTEČNÝMI KILOGRAMY – PRÁVĚ TO JSOU 

PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ SLOKY KAŽDOROČNÍ JARNÍ 

PÍSNĚ. JE OČISTNÁ HLADOVKA ROZUMNOU CESTOU 

K OBNOVENÍ ZTRACENÉ ROVNOVÁHY ORGANISMU?

Jarní půst:

Žijte v rovnováze
Pokud chcete zůstat štíhlí 
a v kondici, soustřeďte se přede-
vším na aktivní životní styl, dob-
ré stravovací návyky a nutričně 
vyváženou výživu, která musí 
obsahovat uhlohydráty, bílko-
viny, tuky, vitaminy, minerály 
a stopové prvky. Systematický 
detoxikační proces lze podpo-
řit také doplňkovými metodami 
– po zimě tělu pomohou napří-
klad lymfatické masáže či pra-
videlné návštěvy sauny, v jejímž 
relaxačním prostředí hravě za-
ženete i případné jarní chmury.

ano, či ne?

Pokud se přece jen rozhod-
nete půst vyzkoušet, pak 
se během jeho průběhu 
důsledně vyvarujte zvýše-
né fyzické námahy a dbej-
te na přísun dostatečné-
ho množství tekutin. Hla-
dovku držte maximálně tři 
dny, delší půst je třeba kon-
zultovat s lékařem. Stej-
ně jako u jiných, pro orga-
nismus náročných metod, 
platí i v tomto případě zá-
kladní pravidlo: nemocní, 
především ti s diabetem 
či epilepsií, děti, těhotné 
a kojící ženy nebo staří lidé 
by se do podobných expe-
rimentů v žádném případě 
pouštět neměli! 

Pořád vás láká hladovění?
100% ovocné 
a zeleninové 
šťávy REFIT, 
bez konzervačních 
látek, GLOBUS, 
cena od 34,90 Kč  

Radikální přístupy ke 

stravování organismus 

zbytečně zatěžují 

a zdraví spíše škodí.
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1.

8. 9.Už jste košík naplnili, ale zapomněli jste se 
předem přihlásit? Nic se neděje, můžete tak 
učinit i v této fázi objednávky. Přihlaste se 
a dále pokračujte dle návodu na stránce.

6.

7.

Pak pouhým listováním v katalogu 
a volením množství daného výrobku 
(u masa po 0,5 kg, u uzenin po 100 g) 
vkládáte zboží v požadovaném množství 
do nákupního košíku.

Jakmile košík naplníte, postupujete 
dále dle popsaného návodu. Důležité je 
nezapomenout uvést datum a čas, kdy si 
chcete zboží vyzvednout.

5. Pokud jste se již jednou 
zaregistrovali, pouze se přihlašujete 
(kliknete na sekci Přihlášení 
v pravé horní části obrazovky 
a do připravených políček vyplníte 
svůj e-mail a heslo).

3.

4.

Otevře se katalog se sortimentem na-
šeho řeznictví. Jestli si chcete nabídku 
nejprve v klidu prohlédnout, listujte 
katalogem dle přání. Dozvíte se tak slo-
žení jednotlivých výrobků, ceny a také 
výživové hodnoty uzenin a certifikáty 
vhodnosti pro bezlepkovou dietu.

Chcete-li objednávat a činíte tak poprvé, 
je nutné se nejprve zaregistrovat. Klikně-
te na odkaz Registrace v pravém horním 
rohu obrazovky. Po rozbalení registrač-
ního formuláře vyplníte potřebné řádky 
a postupujete dle návodu na stránce.

NÁVOD

MOŽNOST OBJEDNÁVAT ČERSTVÉ MASO A UZENINY V ON-LINE ŘEZNICTVÍ POTĚŠILA MNOHO NAŠICH 

ZÁKAZNÍKŮ. PROTO BYCHOM RÁDI PŘEDSTAVILI PŘESNÝ POSTUP I TĚM, KTERÝM TATO NOVINKA ZATÍM 

UNIKLA. ON-LINE NAKUPOVÁNÍ ZVLÁDNE KAŽDÝ, STAČÍ SI JEN VYBRAT Z PESTRÉ NABÍDKY!

2.
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1. 2.

5.4.

3. Otevře se katalog se sortimentem na-

6. Pak pouhým listováním v katalogu 

7. 8.

Přejděte na www.globus.cz. 
Na titulní stránce si vyberte 
hypermarket, v němž si 
objednané zboží vyzvednete.

Poté si v sekci Objednávka (tabulka na 
levé straně) zvolte typ zboží, o které 
máte zájem (vybírat můžete ve dvou 
sekcích: Masné výrobky a Uzeniny).

Objednávejte z DOMOVA

Nyní stačí jen zajít ve vámi urče-
nou dobu do vybraného hypermar-
ketu, kde si maso v klidu a bez 
fronty vyzvednete. Můžete se při-
tom vždy plně spolehnout, že se 
jedná o čerstvé zboží – v kvalitě, 
na kterou jste u svého řeznictví 
GLOBUS zvyklí. 

Nyní stačí jen zajít ve vámi urče-

Přejeme vám 
pohodové on-line 

nakupování 
v řeznictví 
GLOBUS.
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Oslavy jara
Nic se nemá přehánět! Co by to 
však bylo za velikonoční nadílku, 
kdyby v ní chybělo něco na zub? 

Mlsání povoleno...

VELIKONOCE JSOU NEJVÝZNAMNĚJŠÍM KŘESŤANSKÝM 

SVÁTKEM. ČAS, KDY SE ZEMĚ PROBOUZÍ K ŽIVOTU 

A ZIMA NA DLOUHOU DOBU OPOUŠTÍ SVÉ PŮSOBIŠTĚ, 

VŠAK MŮŽETE OSLAVIT BEZ OHLEDU NA VYZNÁNÍ – 

S NEJRŮZNĚJŠÍMI POZEMSKÝMI RADOSTMI. 

Orion 
Lentilky 

vajíčko, 50 g, 
aktuální cena 

v hypermarketu 
GLOBUS

Milka 
velikonoční 

figurky, 35 g, 
aktuální cena 

v hypermarketu 
GLOBUS

Milka zajíc 
Naps, 115 g, 
aktuální cena 

v hypermarketu 
GLOBUS

Dárkový 
box kuře, 

125 g, 
aktuální cena 

v hypermarketu 
GLOBUS

Crazy likérové 
figurky, 34 g, 
aktuální cena 

v hypermarketu 
GLOBUS

Milka vajíčko 
s překvapením,
150 g, 
aktuální cena 
v hypermarketu 
GLOBUS

JOJO Pařátky 
& nožičky 

a JOJO 
velikonoční 

Želáci, 180 g, 
aktuální cena 

v hypermarketu 
GLOBUS
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Pravé hořické 
trubičky, k dostání 
ve třech příchutích, 
aktuální cena 
v hypermarketu 
GLOBUS

Milka plněná vajíčka 
s lžičkou, 136 g, aktuální 
cena v hypermarketu 
GLOBUS

Čokoládové figurky 
Orion, 16 g, aktuální cena 
v hypermarketu GLOBUS

Marcipánové 
figurky, balení 
4 ks, GLOBUS, 
cena 39,90 Kč
4 ks, GLOBUS, 
cena 39,90 Kč

Orion Lentilky 
malá vajíčka,

4 x 17,5 g, 
aktuální cena 

v hypermarketu 
GLOBUS

Samsung 
C3300, telefon 
s dotykovým 
displayem, 
GLOBUS, 
1 990 Kč

Samsung E2550, 
telefon s vysouvací 

konstrukcí, GLOBUS, 
cena 1 790 Kč

Aby vás velikonoč-
ní beránek nepoka-
kal, dopřejte si ně-
co pěkného. 

Aby vás velikonoč-

Pro náročnější...

Hodinky silikonové, vysoce 
kvalitní, pružný, odolný a zdravotně 
nezávadný materiál, GLOBUS, ceny: 
fialové a červené 429 Kč, zelené 
a modré 279 Kč

Velikonoční mini kalendáře, 
17 g, aktuální cena 
v hypermarketu GLOBUS

ve třech příchutích, 
aktuální cena 
v hypermarketu 
GLOBUS

Orion Lentilky 
malá vajíčka,

4 x 17,5 g, 
aktuální cena 

v hypermarketu 
GLOBUS
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Oslavy jara Zabavit nejmenší bývá někdy pořádný 
oříšek. Se správnými „pomocníky“ jistě 
zaujmete i ty nejotrlejší neposedy.

Inspirace pro děti...

Kreativní sada 
Tvoření květin, 
GLOBUS, 
cena 299 Kč

Barevné 
křídy, 6 ks, 

GLOBUS, 
cena 

14,90 Kč

Houpací prkno 
plastové, 
GLOBUS, 
cena 149 Kč

Investice do domácí poho-
dy se vyplatí, co kdyby se 
počasí rozhodlo trucovat?

Bytové dekorace

Kalanchoe KUŘE, 
GLOBUS, cena 
99,90 Kč* 

Houpačka pro nejmenší, 
GLOBUS, cena 299 Kč

Velikonoční 
pomlázka, 
50 nebo 90 cm, 
aktuální cena 
v hypermarketu 
GLOBUS

Podsedáky, 
pestré letní 
barvy, různé 

dezény 
a velikosti, 

GLOBUS, 
cena 199 Kč

*nabídka platí od 15. 4. 2011 do vyprodání zásob

GLOBUS, cena 299 Kč pomlázka,
50 nebo 90 cm, 
aktuální cena 
v hypermarketu v hypermarketu 
GLOBUS

Oslavy Oslavy jaraOslavy jaraOslavy 

VELIKONOCE

Koloběžka Passat, 
velikost kol 14“ a 12“, 
různé barevné provedení, 
GLOBUS, cena 1 190 Kč



Kuchyňský 
robot Philips 

HR 7620/70, 
GLOBUS, cena 

1 990 Kč

Ruční aku vysavač 
move 2 in 1 Bosch, 
elektrický kartáč, 
GLOBUS, cena 
2 490 Kč

Vysavač Wodnik 
Multi Zelmer, 
suché a mokré 
vysávání, GLOBUS, 
cena 4 990 Kč

Tyčový mixér 
Philips HR 
1341/00, příkon 
300 W, GLOBUS, 
cena 599 Kč

Během volných dnů budete 
mít více času na péči o  do-
mácnost. Usnadněte si vaře-
ní i úklid kvalitními spotřebiči.

Spotřebiče.....

Košík s velikonoční 
dekorací, GLOBUS, 
cena 199 Kč**

Cymbidium 1 květ 
v dřevěném květináči, 
dekorace, GLOBUS, 
cena 149 Kč**

  **nabídka platí od 22. 4. 2011 do vyprodání zásob

Velikonoční vajíčko 
na špejli, dekorace, 
GLOBUS, cena
14,90 Kč

Velikonoční vajíčko 

Masomlýnek 
a struhadlo Zelmer, 
příkon 500 W, 
GLOBUS, cena 
1 990 Kč

Healthy grill 
Rohnson R-250, antiadhézní 
povrch včetně topné spirály, 
GLOBUS, cena 1 490 Kč

Nerezová varná 
konvice Rohnson 
R-743, 1,7 l, GLOBUS, 
cena 499 Kč

Multifunkční 
hrnec Rohnson 
R-298, objem 11 l, 
GLOBUS, cena 
1 490 Kč

Zajíc s mrkví, 
velikonoční 
dekorace, 
GLOBUS, 
cena 
59,90 Kč

Velikonoční 
ubrusy, různé 

druhy, velikosti 
a dezény, 

GLOBUS, cena 
od 59,90 Kč

Zápich dřevěný, mix, 
velikonoční dekorace 
na špejli, GLOBUS, 
cena 1 ks 5,90 Kč
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JARO s...

demoliční četa
� Přes to všechno nejste v současné době matkou na 
plný úvazek, ale věnujete se i práci – jak to stíháte?
Moje práce je výhodná v tom, že je časově flexibilní. 
Dělám mediální tréninky a moderuji společenské akce 
a konference. Jednou týdně vysílám v Českém rozhlase 
Regina. Nejlepší je, když moderuju večer. To kluci vůbec 
netuší, že nejsem doma.
 
� Komu jsou vaše mediální tréninky určeny?
Mediální trénink si často objednají politici, které čeká 
předvolební kampaň nebo nějaká důležitá televizní disku-
se. Velký zájem je ale i mezi manažery, kteří chtějí dobře 
prezentovat svou práci nebo firmu v médiích. Často se ta-
ké připravují na takzvanou krizovou komunikaci – napří-
klad když se firma chystá na výraznější propouštění a po-
třebuje to obstojně vysvětlit v médiích.
 
� Když jsme u médií, uvidíme vás zase v televizi, 
až dvojčata trochu odrostou?
To nezáleží na tom, jak stará jsou dvojčata, ale na tom, ja-
ká přijde nabídka.
 
� Existuje nějaká činnost, během níž se vám podaří 
dokonale vypnout?
Největší klid mám, když jsou děti u babičky. To nemusím 
nikam spěchat a vím, že jsou v dobrých rukách. A také mi 
pomáhá cvičení pilates. Chodím cvičit pravidelně a vždyc-
ky si krásně vyčistím hlavu.

� Pomalu se blíží Velikonoce, plánujete relaxovat, 
nebo vás plně zaměstnají rodinné povinnosti?
Jelikož nejsme věřící, Velikonoce beru hlavně jako odpo-
činkové svátky. Než se nám narodili kluci, trávili jsme je 
pravidelně v Itálii u jezera Garda, kde jsou krásná golfová 
hřiště. Letos bychom rádi jeli do Dubaje, znám tam jeden 
hotel, který je ideální pro děti.

� Jak vzpomínáte na Velikonoce svého dětství?
Pamatuji si, jak mi jednou na Velikonoce spolužák Hrdon-
ka rozbil kamenem brýle (smích). To byl před rokem 1989 
docela problém. Shánění brýlí byl příšerný proces. Prodá-
valy se jen šeredné obroučky a všechno hrozně dlouho 
trvalo. Jinak si vybavuji hlavně to, jak maminka barvila 
vajíčka a lepila na ně obrázky zvířátek.

Nejsme věřící, a tak Velikonoce beru hlavně jako 
odpočinkové svátky. Letos je chceme strávit 
v Dubaji, kde znám hotel ideální pro děti.

ak se vypořádáváte s mateřskými 
povinnostmi? Výchova dvojčat musí být 
dost vyčerpávající.
Někdy je to náročné, hlavně fyzicky. Zve-
dám a občas i nosím dva dvanáctikilové 
kluky, a to se projevuje hlavně na stavu 
mých zad. Nejhorší je, že chtějí, abych je 
nosila ze schodů oba najednou. To se po-
tom někdy večer cítím, jako bych složila va-
gon uhlí. Taky se často stává, že se na uli-
ci vydají každý na jinou stranu, a tak se mi-
nimálně několikrát týdně docela proběhnu. 

Doma zase moc rádi vyhazují věci ze skříní 
a šuplíků. Když jim vysvětlím, že se to ne-
smí, tváří se, že všechno chápou, ale vzá-
pětí to udělají znovu. Tak do toho všeho 
nošení a běhání ještě systematicky rovnám 
věci zpět do skříní.

� Asi tedy nemá smysl se ptát, zda doma 
chystáte klasickou „jarní generálku“?
To opravdu ne, od té doby, co máme kluky, 
mi jarní úklid vůbec nic neříká. U nás řádí 
365 dní v roce demoliční četa a uklízí se 
pořád (smích). 

� Máte nějakou pomoc v domácnosti, 
nebo si s následky dětské kreativity 
musíte poradit sama?
Máme paní na hlídání i na úklid. Paní na hlí-
dání k nám chodí, když potřebuju být v prá-
ci nebo jdeme třeba do divadla. Kluci ji milu-
jí. Paní na úklid využíváme už pět let a jsme 
s ní moc spokojení. Ale stejně uklízím po-
řád dokola. Kluci moc rádi házejí na zem 
piškoty a tyčinky a pak na ně skáčou. Když 
to udělají několikrát za den, mám pocit, že 
snad ani žádnou paní na úklid nemáme.

Štěpánka Duchková 
se narodila v roce 
1972 v Praze. Praco-
vala v deníku Telegraf, 
v České televizi, jako 
zprávařka v soukromých 
rádiích a posléze 
moderovala hlavní zpra-
vodajskou relaci a poli-
tické diskusní pořady na 
Primě. Momentálně je 
na mateřské dovolené 
s dvojčaty, které má 
s podnikatelem Janem 
Hruškou, a zároveň 
moderuje společenské 
akce a vede mediální 
tréninky.

VizitkaVizitka

U nás řádí
J
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MODERÁTORKA ŠTĚPÁNKA DUCHKOVÁ ZMIZELA PŘED 

ČASEM Z TELEVIZNÍCH OBRAZOVEK, PROTOŽE JI ČEKALA 

PRVNÍ, ZATO VŠAK ROVNOU DVOJNÁSOBNÁ MATEŘSKÁ 

DOVOLENÁ. DNES S ÚSMĚVEM ŘÍKÁ, ŽE SE NĚKDY 

VEČER CÍTÍ, JAKO BY SLOŽILA VAGON UHLÍ. 

PŘESTO ZVLÁDÁ PÉČI O DVOJČATA I PRÁCI 

A TĚŠÍ SE NA JARO.  

� Dodržuje i vaše současná rodina nějaké 
klasické velikonoční tradice?
Když jsme v Praze, vždy peču jehněčí ma-
so, které máme moc rádi. Až budou kluci 
větší, budeme barvit vajíčka. A předpoklá-
dám, že je tatínek naučí používat pomláz-
ku, takže budu muset prchat.
 
� Chystáte kromě masa ještě nějaké 
jiné velikonoční lahůdky?
Pouze to jehněčí. Jinak jíme vše jako jindy.
 
� Těšíte se na jaro? 
Moc, protože jaro miluju! Je teplo, můžu 
odhodit zimní oblečení a kozačky, všechno 
kvete a voní, zpívají ptáci. Děti si můžou 
hrát na zahradě a konečně začneme grilo-
vat. To je totiž oblíbená činnost mého part-
nera. Jako posedlý griluje až do podzimu.
 
� Napadnou vás nějaká jarní negativa, 
třeba problém s únavou? 
Na mě padá únava spíš na podzim. Mám 
vždycky z jara takovou radost, že žádnou 
únavu necítím. A pokud ano, dokážu ji 
snadno zlikvidovat u moře nebo na golfu.
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Pokud chcete i vy 
využívat výhod Mimi 
klubu a dostávat 
informace o akcích, 
které pořádáme, 
zaregistrujte se na 
îwww.mimi-klub.cz 
nebo v informačním 
centru hypermarketu 
GLOBUS. 

V PRVNÍ POLOVINĚ ÚNORA JSME USPOŘÁDALI VE TŘECH HYPERMARKETECH 

GLOBUS AKCI S NÁZVEM „DOPOLEDNE S MIMI KLUBEM“, BĚHEM NÍŽ SE MOHLY 

MAMINKY A JEJICH RATOLESTI SETKAT A SEZNÁMIT S DODAVATELI DĚTSKÝCH 

VÝROBKŮ. KROMĚ PREZENTACE NOVINEK OD ZNAČEK PAMPERS, HIPP A NUK 

ČEKALY NA VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ OCHUTNÁVKY A SOUTĚŽE. 

KLUB

DOPOLEDNE 

s Mimi klubem

Seznamte se 

Mimi klub založil GLOBUS pro všech-
ny nastávající maminky a rodiče dětí 
do tří let. Díky členství v  Mimi klu-
bu získáte nárok na výrazné slevy na 
vybrané zboží určené dětem v  této 
věkové kategorii. Registraci lze pro-
vést buď elektronicky prostřednic-
tvím registračního formuláře, nebo 
osobně v informačním centru které-
hokoliv hypermarketu. Kromě vypl-
něného formuláře je třeba předložit 
také těhotenskou průkazku nebo 
rodný list dítěte ve věku 0–3 roky. 
Po registraci obdrží každý nový člen 
Mimi klubu uvítací dárek a  identi-
fi kační členskou kartu, která bude 
připravena k  vyzvednutí nejdříve 
48 hodin a nejdéle 7 dní od registra-
ce. Díky této kartě prezentované před 
nákupem na pokladně získáte nárok 
na zvýhodněnou cenu vybraných 
produktů. 
Mnoho zajímavých informací, rad 
a tipů najdete na internetových strán-
kách îhttp://www.mimi-klub.cz.
 

Autogramy a rady
Velký zájem byl o setkání s výživovou po-
radkyní Janou Vašákovou, která je autor-
kou Míny a Týny Pohádkové kuchařky a je-
jíž články o výživě nacházíte pravidelně na 
internetových stránkách Mimi klubu. Do 
kuchařek zakoupených na místě vpisova-
la autorka na požádání věnování a přítom-
ným maminkám i babičkám ráda odpoví-
dala na dotazy o výživě. 

Vysoká účast a nadšené reakce
Pro malé účastníky byly připraveny drobné 
dárky a na všechny přítomné čekalo chut-
né pohoštění. Podle mnoha pozitivních 
ohlasů se akce velmi vyvedla, což potvrzu-
je i Michaela Treutnerová z marketingo-
vého oddělení GLOBUSU. 
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Nestlé BEBA 
Pro 3, 600 g, 
pokračovací 
kojenecká výživa, 
GLOBUS, běžná 
cena 249 Kč

Nestlé Dezert, 
4 x 100 g, vanilková 
přesnídávka, 
GLOBUS, běžná 
cena 62,90 Kč

199,20 Kč
Platí pro členy 

Mimi klubu 

50,32 Kč
Platí pro členy 

Mimi klubu 

„Dopoledne s Mimi klubem v Karlových Va-
rech, Českých Budějovicích a Brně pro nás 
byla jakousi zkouškou. Nebyli jsme si jis-
ti, jestli budou mít maminky o podobnou 
akci zájem, a proto nás velmi mile překva-
pila vysoká účast i nadšené reakce,“ popi-
suje Michaela Treutnerová a dodává: „Ze 
zpráv na Facebooku víme, že také mamin-
ky v jiných krajích se těší na podobnou ak-
ci, a tak začínáme s dodavateli připravovat 
její pokračování.“ 
Kde všude se budete moci účastnit dalšího 
Dopoledne s Mimi klubem, se včas dozví-
te z našich internetových stránek a elektro-
nického newsletteru.né pohoštění. Podle mnoha pozitivních 

ohlasů se akce velmi vyvedla, což potvrzu-
je i Michaela Treutnerová z marketingo-

s Mimi klubem
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HERNA

Jestlipak je znáte?

Omalovánky Připravte si k ruce pastelky či fixy a podle předlohy 
vybarvěte velikonočního kohoutka a zajíce s kraslicí.

Do každého kolečka 
u fotografie vepište číslo 
správného názvu zobrazeného 
zvířátka či kytičky.

1. žirafa
2. mravenec
3. tulipán
4. slunečnice
5. růže
6. lev 



PRVOROZENÍ, PROSTŘEDNÍ, NEJMLADŠÍ... 

POŘADÍ, V NĚMŽ SE VAŠE DĚTI NARODILY, 

OVLIVŇUJE PODLE MNOHA ODBORNÍKŮ 

JEJICH DALŠÍ ŽIVOT. 

Řekni mi, kdy jsi přišel na svět, a já ti 
povím, jaký jsi...“ Takzvanými sou-
rozeneckými konstelacemi se inten-

zivně zabýval již zakladatel individuální 
psychologie Alfred Adler. Slavný odbor-
ník na lidské duše vytvořil teorii, pod-
le níž nemá na budoucí osobnost dítěte 
vliv pouze jeho genetická výbava, ale ta-
ké prostředí a nastavení rodiny, v níž tráví 
první roky svého života. 
Ale stejně jako jiné teorie, není ani ta-
to samospasitelná. Osobnost samozřej-
mě neurčuje pouze pořadí, v němž se dí-
tě narodilo. „Vliv sourozenecké konstela-
ce se prolíná s vlivem pohlaví – jinak to 
má v životě například mladší bratr star-
ší sestry a jinak mladší bratr staršího bra-
tra, roli hrají také osobní charakteristiky 

dítěte, vliv výchovy, vzájemný vztah rodi-
čů...,“ vyjmenovává dlouhý seznam dal-
ších faktorů psycholožka PhDr. Irena Kr-
chová, podle níž žádné z níže uvedených 
charakteristik nemohou platit absolutně, 
jsou spíše jakýmsi vodítkem.
 
První páni na holení
Prvorozeným bývá přisuzována role vůd-
ců. Do rodiny přišli jako první, neměli ko-
ho napodobovat a museli si téměř vše 
vydobýt a prosadit sami. 
Rodiče si s jejich vý-
chovou často nevě-
děli rady, neboť se 
nové roli teprve 
učili. „Prvorození 
bývají zodpověd-

18 | www.globus.cz
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Máte doma dvojčata? 
� Dvojčata vstupují do života s tím, 

že nikdy nejsou sama, již v děloze 
se musela dělit. 

� Mohou trpět pocitem „nejedineč-
nosti“, nesnažte se je proto za kaž-
dou cenu oblékat identicky, neposí-
lejte je do stejných kroužků, naopak 
nechte rozvíjet jejich individualitu.

� Obvykle mezi sebou mívají silné 
pouto, rivalita se však nevyhne ani 
jim, zejména pokud jsou stejného 
pohlaví.

� Bývají zajímavým spojením vůdčího 
a přizpůsobivého typu. 

konstelace
Sourozenecké
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kého vztahu. Takzvaní „malí dospělí“, jak 
se o jedináčcích často hovoří, se již od út-
lého dětství vyznačují sklony k perfekcio-
nalismu a bývají silně zaměřeni na výkon. 
Podobně jako prvorození jsou totiž vděč-
ným terčem mnoha rodičovských ambicí.
„Rozšířený mýtus okolo jedináčků je, 
že bývají rozmazlení, nevychovaní, 
sobečtí. Často se však setkávám spíše 
s předčasně zrajícími, příliš rozumnými, 
málo dětskými dětmi, které k sobectví 
rozhodně neinklinují. Nálepka netrpěli-
vých a ostražitých individualistů, kteří své 
okolí měří podle přísných kritérií, však 
celé řadě z nich náleží právem,“ uzavírá 
psycholožka. 

Hlavní zásady sourozeneckých konstelací

� Vliv nemá pouze pořadí, v němž se děti do rodiny narodily, roli 
hrají také věkové odstupy mezi sourozenci a jejich pohlaví. 

� Na ideálním věkovém rozdílu mezi sourozenci se odborníci 
stále nedokázali shodnout, obvykle se však pohybuje 
někde mezi 18 měsíci a 5 lety. 

� Někteří psychologové zastávají názor, že čím je věkový 
rozestup mezi sourozenci větší, tím obtížněji k sobě 
hledají cestu.

� Pokud je mezi dětmi výrazný věkový rozdíl, vztahují se na 
ně charakteristiky jedináčka.

� Jsou-li v rodině pouze dvě děti, platí pro mladší z nich 
charakteristiky benjamínka.

� Za předpokladu, že máte více než tři děti s věkovým 
rozdílem méně než šest let, jsou ti, kteří nejsou 
nejstarší ani nejmladší, považováni za prostřední.

� Lepší bývá, pokud je starším sourozencem chlapec, 
přirozeněji si tak natrénuje mužskou roli. 

� udržujte citovou rovnováhu, nikdy 
n   epreferujte jednoho potomka na úkor 
druhého 

� děti mezi sebou zásadně 
nesrovnávejte, naopak respektujte 
a podporujte jejich jedinečnost

� starší sourozenec by neměl nahrazovat 
rodičovskou roli a neměl by být příliš 
zatěžován péčí o mladšího

Jak zmírnit sourozeneckou rivalitu

Děti mezi sebou zásadně 

nesrovnávejte, naopak respektujte    

a podporujte jejich jedinečnost.

ní, svědomití, plnící očekávání, rozumní, 
ambiciózní a pečující. Obvykle se také vy-
značují sklonem řídit ostatní,“ definuje zá-
kladní charakteristiky takzvaných prvních 
princů psycholožka Krchová, podle níž je 
pro tyto děti určující zkušeností takzvané 
„období jedináčka“, v němž byly na svě-
tě samy a nemusely se o pozornost rodi-
čů s nikým dělit. 
O to hůře se pak mnoho z nich vyrovnává 
s narozením mladšího sourozence, které 
si automaticky spojují se ztrátou rodinné 
přízně. Žárlivost snadno vyústí ve snahu 
získat „ztracené“ postavení zpět, a když 
to nejde po dobrém, nasazuje prvoroze-
ný zbraně těžšího kalibru. Až po období 
prvotního vzdoru se obvykle naučí z pří-
tomnosti mladšího sourozence radovat, 
případně se o něj starat. Takto získané pe-
čovatelské sklony a organizační schopnos-
ti si odnáší do dospělosti. Prvorození se 
musejí odmalička vyrovnávat s poměrně 
velkou dávkou zodpovědnosti, nejen proto 
jsou na sebe i na své okolí velmi nároční.

„Sendvičové“ děti
Přicházejí na svět jako druzí a zážitek 
upřeného prvenství mnohé z nich prová-
zí po celý život. Stejně jako prvorození si 
musejí projít kruš-
nou zkušeností se 
ztrátou pozice nej-
mladšího. Jejich 
postavení však bý-
vá ještě o něco těž-
ší. „Tyto děti často trpí pocitem, že nemají 
v rodině žádnou zásadní roli, nejsou pova-
žovány za ty starší a rozumné, ani je ni-
kdo neopěvuje jako roztomilé benjamín-
ky,“ popisuje Irena Krchová. 
Právě proto se na sebe prostřední často 
snaží upozornit nepříliš pozitivními způ-
soby, mnozí z nich se potýkají se špat-
ným prospěchem či nemocí. Na dobré ná-
ladě jim nepřidá ani neustálé srovnávání 
se starším sourozencem. Tuto bitvu buď 
po čase vzdají a stáhnou se do sebe, ne-
bo se naopak intenzivně snaží dokázat 
své schopnosti. Druhorození bývají diplo-
maté, neboť jsou často nuceni urovnávat 
spory mezi nejstarším a nejmladším sou-
rozencem. Zpravidla jsou také velmi fle-
xibilní, koneckonců přizpůsobovat se mu-
seli téměř celé dětství.

Narozeni do bavlnky?
Benjamínci mají podle mnohých na rů-
žích ustláno – přicházejí na svět jako po-
slední, a automaticky si tak nárokují péči 
a pozornost všech. Rodiče jsou již mno-
hem klidnější, zkušenější a benevolent-
nější, než byli při výchově prvních dětí. 
„Skutečně není divu, že mnoho benjamín-
ků jsou de facto bezstarostní lidé, které 
okolí baví svou veselou povahou. Často 

mívají tendence se 
předvádět, odmalič-
ka jsou přece ‚ti roz-
tomilí‘. Problém mů-
že nastat, pokud se 
tohoto chování ne-

zbaví v dospělosti. Pak totiž často půso-
bí nezrale a rozmazleně,“ vysvětluje Ire-
na Krchová, která dodává, že ne všichni 
benjamínci dokáží z pozice nejmladšího 
těžit. „Někteří se mohou potýkat s poci-
tem méněcennosti pramenícím z toho, že 
jsou rodinou automaticky pasováni do ro-
le těch ‚nejslabších‘, na které zatím ne-
mohou být kladeny velké nároky. Není 
náhodou, že právě tyto děti mívají potí-
že s převzetím odpovědnosti za vlastní ži-
vot,“ upozorňuje psycholožka.

Ostražití individualisté
Jestli si jedináčci nemohou na něco stěžo-
vat, pak na nedostatek rodinné pozornos-
ti! Přes všechnu lásku a péči, které se jim 
obvykle dostává, však vstupují do života 
ochuzeni o zásadní zkušenost sourozenec-

Zajímavou reportáž na sourozenecké téma 
sledujte na GLOBUS TV v sekci Mimi klub. 
î www.globustv.cz 
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ZA JARNÍ ROMANTIKOU NEMUSÍTE CESTOVAT AŽ DO PAŘÍŽE. STAČÍ ZAVÍTAT 

DO NĚKTERÉHO Z PŮVABNÝCH KOUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY.

CESTY

MÁCHŮV KRAJ. Toužíte-li po pobytu v krajině lemované pískovcovými 
útvary a skalními bludišti, která je plná romantických výhledů, tajupl-
ných zřícenin a vesniček se zachovanou lidovou architekturou, zavítejte na mís-
ta, kde se rodila slavná lyricko-epická báseň Máj. Centrum turistické oblasti po-
jmenované podle básníka Karla Hynka Máchy tvoří Doksy a městečko Dubá. Již 
po prvních chvílích strávených v zádumčivé krajině s hlubokými lesy, dlouhými 
kaňony a skalnatými roklemi pochopíte, proč je tato oblast tak často spojována 
s působením magických sil. Za „tajemnou bránu do jiných světů“ bývá označo-
ván zejména hrad Houska, mnoha legendami je opředena také národní kulturní 
památka Bezděz, k níž se dostanete buď pěšky, nebo na kole – právě tyto 
přepravní prostředky jsou pro pohyb po celém Máchově kraji ideální. 

Po stopách básníků

Tisíc kouzel přírody

ZÁMEK BERŠTEJN
� výjimečná romantic-

ká atmosféra 
umocněná staletími 
(450 let existence)

� hotelové pokoje zám-
ku Berštejn jsou 
zařízeny historickým 
nábytkem

� překrásný výhled 
do zámeckého parku
îwww.berstejn.cz

Česká romantika

ČESKÉ ŠVÝCARSKO. Oblast pověstná přírodními divy, skalními 
městy, strmými útesy, romantickými zákoutími a malebný-
mi výhledy. Příběh jednoho ze čtyř českých národních parků, 
který se nalézá v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřib-
ská, se začal odvíjet před mnoha miliony let, kdy se v oblasti 
rozprostíralo mělké moře. Právě z jeho písečného dna vznikl 
po ústupu vody svět nesčetných skalních hřebenů, věží, mos-
tů, bran a stěn tyčících se nad souvislými lesy. Za symbol 
Českého Švýcarska a nejkrásnější přírodní útvar celé oblas-
ti je považována Pravčická brána. Místní krajinu proslavila mi-
mo jiné přítomnost vzácných živočichů a pozoruhodných rost-
lin. Právě ty jsou jedním z důvodů, proč byla nejcennější část 
území v roce 2000 vyhlášena národním parkem. 

ČESKÝ RÁJ. Pískovcovými skalními městy a krásnou přírodou oplývá také 
romantický kraj severovýchodně od Prahy, který zhruba ohraničují měs-
ta Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Železný Brod, Semily, Lomnice 
nad Popelkou, Železnice a Jičín. „Rajské“ označení si oblast nese již od 
počátku 18. století, v romantickém duchu ji tehdy pojmenovali významní 
čeští umělci a přední představitelé společenského života, kteří sem jez-
dili na lázeňské pobyty. Mimořádná členitost krajiny s charakteristický-
mi skalními městy a rostlinnými a živočišnými společenstvy byla hlavním 
motivem pro vyhlášení první chráněné krajinné oblasti již v roce 1955. 
Během objevování přírodních krás nezapomeňte navštívit hrady Trosky, 
Kost a Valdštejn. Za vidění stojí také místní zámky, památky lidové archi-
tektury či romantické zříceniny.  

PENZION NA BĚLIDLE
� stylový penzion rodinného typu s atmo-

sférou a romantikou starých časů
� původní objekt je starý přibližně 250 let, 

po náročné a citlivé rekonstrukci byly 
zdůrazněny zděné i roubené prvky stavby 

� komfortní interiéry jsou vybaveny 
dobovým nábytkem 
îwww.penzion-na-belidle.cz

HOTEL TROSKY
� komfortní ubytová-

ní přímo pod hradem 
Trosky 

� kromě standardních 
pokojů jsou k dis-
pozici vícelůžkové 
apartmány mezone-
tového typu

� v hotelu je wellness 
se saunou a vířivkou 
îwww.hoteltrosky.cz

PENZION NA BĚLIDLEPENZION NA BĚLIDLE

tip 
na 

ubytování

HOTEL TROSKY
komfortní ubytová-

tip 
na 

ubytování

ZÁMEK BERŠTEJN
� výjimečná romantic-

tip 
na 

ubytování
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Ráj na dosah

20 | www.globus.cz



Te
xt

: 
Ir

e
na

 Š
a
ta

vo
vá

; 
fo

to
: 

is
to

ck

10 POUKÁZEK NA ZBOŽÍ V GLOBUSU V HODNOTĚ 300 Kč 
ČEKÁ NA ÚSPĚŠNÉ LUŠTITELE KŘÍŽOVKY!
Správné znění tajenky pošlete do 10. 5. 2011 na adresu GLOBUS, Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 
a označte je heslem „GLOBUS Mini“. Pak už budete potřebovat jen štěstí při losování. 
Seznam výherců bude zveřejněn na îwww.globus.cz. Přejeme vám hodně zdaru!

www.globus.cz | 21 

KŘÍŽOVKA

ČEKÁ NA ÚSPĚŠNÉ LUŠTITELE KŘÍŽOVKY!
Správné znění tajenky pošlete do
a označte je heslem 
Seznam výherců bude zveřejněn na 

Vyhrajte 

dárkovou 

kartu GLOBUS 

zdarma!
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JARNÍ MĚSÍCE PATŘÍ K RADOSTNĚJŠÍM OBDOBÍM ROKU. ABY BYLY JEŠTĚ 

PŘÍJEMNĚJŠÍ, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS MNOHO NOVINEK A ZAJÍMAVÝCH AKCÍ, 

KTERÉ STOJÍ ZA VAŠI POZORNOST.

novinky z GLOBUSU

Vy� rá � o vás...

Marcela 
KREJČÍKOVÁ, 
manažerka 
marke tingu 
společnosti GLOBUS

KOKTEJL
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Aby se zmrzlina 

neroztekla...

TERMÍNY:
Sobota 7. 5. 2011 Chotíkov u Plzně (10 týmů) 
Neděle 8. 5. 2011 České Budějovice (10 týmů) 
Sobota 14. 5. 2011 Opava (20 týmů) 
Neděle 15. 5. 2011 Olomouc (10 týmů) 
Sobota 21. 5. 2011 Pardubice (10 týmů) 
Neděle  22. 5. 2011 Brno – Ivanovice (10 týmů) 
Sobota  4. 6. 2011 Trmice u Ústí nad Labem (20 týmů) 
Neděle  5. 6. 2011 Praha – Čakovice (20 týmů) 
Sobota  11. 6. 2011 Liberec (10 týmů) 
Neděle  12. 6. 2011 Jenišov u Karlových Varů (10 týmů) 
Sobota  18. 6. 2011 FINÁLE PRAHA

Přihlásit se můžete na: îhttp://www.grilmanie.cz/prihlaska.htm
Více informací naleznete na îwww.grilmanie.cz

TERMÍNY:Blíží se další kolo Grilmánie, ne-
váhejte a přihlaste se! V letoš-
ním ročníku již tradiční největ-
ší grilovací akce jsme pro vás 
připravili spoustu novinek. Tě-
ší se na vás 
noví moderá-
toři Ivan Vo-
dochodsk ý 
a Petr Rych-
lý a odpoled-
ne vám jis-
tě zpříjemní 
také koncert 
Petra Koláře.

Grilmánie

Nyní máte jedinečnou 
možnost pořídit v GLOBUSU 
zmrazenou chladicí náplň, 
kterou vložíte přímo do tašky 
k chlazeným potravinám. 
Tímto jednoduchým krokem 
zajistíte ideální teplotu pro 
zmrzliny a další zakoupené 
mražené výrobky. Za náplň, 
kterou najdete v mrazicích 
boxech, zaplatíte u pokladny 
50 Kč.
Poté si chladicí náplň můžete 
buď ponechat a využít ji ve 
své domácnosti, nebo ji při 
dalším nákupu vrátit v našem 
informačním centru. Zde 
vám vyplatíme částku, za 
kterou jste náplň pořídili. 
V mrazicích boxech si pak 
vezmete novou, ledově 
vychlazenou.

V Globusu děláme vše 
� o to, a�  vaše jaro 
� o� hlo pokud možno 
vesele a bez starostí.
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Akční zboží z našeho letáku jinde levněji nekoupíte. 
Jestliže po dobu platnosti naší akční nabídky objevíte 
v letáku konkurenčního prodejce stejné zboží za nižší cenu, 
vyplatíme vám rozdíl a cenu snížíme.

Vše, co u nás nakoupíte, můžete do třiceti dnů 
bez udání důvodu vrátit.

Vybraný sortiment potravin vyřazujeme z prodeje již 
tři dny před datem spotřeby. Pokud u nás naleznete 
vybraný výrobek i poté, obdržíte jej zdarma.

Akční zboží z našeho letáku je v množství obvyklém 
pro domácnost k dostání po celou dobu platnosti 
akční nabídky.

Otevíráme maximum pokladen, abyste na zaplacení 
nemuseli čekat déle než 10 minut. A pokud ano, obdržíte 
od nás jako omluvu dárkovou poukázku 
v hodnotě 40 Kč.

PRO VAŠI SPOKOJENOST 
A JISTOTU PŘI NÁKUPU

ZÁRUKY GLOBUS 
BEZ STAROSTÍ

NEVYČERPATELNÁ 
NABÍDKA 

BEZ OBAV

RYCHLÉ 
ZAPLACENÍ

ČERSTVOST

BEZ FRONT

BEZ 
KONKURENCE

NEJNIŽŠÍ CENY

VÝMĚNA ZBOŽÍ

BEZ 
PROBLÉMŮ Aktuální znění naleznete v našem informačním centru 

a na www.globus.cz

BEZ 
KOMPROMISU

Záruky Globus
Naším cílem je vytvořit pro vás opravdu příjemné prostředí, 

kde můžete nakupovat bez starostí. Proto jsme  připravili řadu záruk, 
poskytujících jistotu, že zboží, které si koupíte v Globusu, 

bude vždy čerstvé a cenově výhodné.

4848_GLOBUS_Srovnano_Letak_204x286-v2.indd   3 27.1.2011   12:23:26

Bezlepková odpoledne
V GLOBUSU myslíme i na ty z vás, kteří 
trpí celiakií, tedy nemocí vyvolanou ne-
snášenlivostí lepku. V našich hypermar-
ketech nabízíme na 70 druhů výrobků 
speciálně určených pro bezlepkovou 
dietu a více než 70 druhů uzenář-
ských produktů z vlastní výro-
by řeznictví GLOBUS. Všech-
ny bezlepkové potraviny jsou 
označeny známým symbolem 
přeškrtnutého klasu a většinu 
jich najdete v jednom regále. 

ČERSTVOST

BEZ 
KOMPROMISU

Aktuální znění naleznete v našem informačním centru 
a na www.globus.cz

Jen to nejčerstvější! 
V případě, že naleznete ve vybraných kategoriích našeho sortimentu zboží s kratší dobou 
spotřeby než tři dny, dostanete od nás jako omluvu stejný výrobek zdarma. Tato záruka 
se nevztahuje na výrobky z našeho řeznictví a pekařství, výrobky z obslužných pultů 
ryby-sýry-saláty, a to včetně předbaleného zboží z těchto 
oddělení, umístěného v samoobslužných úsecích. 
Dále se netýká balených a chlazených baget, 
sortimentu ovoce a zeleniny a chlazené drůbeže.

Vybraný sortiment potravin vyřazujeme z prodeje již 
tři dny před datem spotřeby. Pokud u nás naleznete 
vybraný výrobek i poté, obdržíte jej zdarma.

4848_GLOBUS_Srovnano_Letak_204x286-v2.indd   4 27.1.2011   12:23:31

Můžete si je ale také objednat on-line na 
îwww.globus.cz. 
Dále pro vás již čtvrtým rokem pořádá-
me pravidelná a velmi oblíbená bezlep-
ková odpoledne, kde se dozvíte aktuální 

informace týkající se bezlepkové die-
ty. Účastní se jich odborná poradky-
ně GLOBUSU Jitka Dlabalová ze 
Společnosti pro bezlepkovou die-
tu o. s. a lékař nebo nutriční tera-
peut, kteří odpoví na vaše dotazy. 

Součástí programu je představení 

a ochutnávka bezlepkových potravin 
ze sortimentu GLOBUSU a jejich pro-
dej za zvýhodněné ceny. Účast je zdar-
ma, stačí se pouze registrovat v infor-
mačním centru hypermarketu GLOBUS 
nebo na zelené lince 800 241 242. 
Začátek je vždy v 17.30 a předpoklá-
daný konec v 19 hodin.

TERMÍNY NA JARO 2011
Trmice u Ústí nad Labem 13. 4.
Praha – Zličín 28. 4.
Liberec 4. 5.
Jenišov u Karlových Varů 11. 5.
Ostrava 19. 5.
České Budějovice 26. 5.
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TAK CHUTNAJÍ VELIKONOCE

11056_inz_mini_globus_velikonoce.indd   1 21.2.11   15:07
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Pokud člověk přispěje na charitu, 
chce vědět, kam a za jakým účelem 
jeho dobrovolně investované peníze 

putují. Konto BARIÉRY není v této oblas-
ti žádným nováčkem. Ůspěšně funguje již 
od roku 1992 jako stěžejní projekt Nadace 
Charty 77, která v roce 1990 zahájila chari-
tativní činnost na území tehdejšího Česko-
slovenska. Její první a dosud jediné konti-
nuální sbírky s názvem Konto BARIÉRY se 
již mnoho let účastní desetitisíce dárců. 
Jejich pravidelné měsíční příspěvky pomá-
hají naplňovat a financovat program dob-
ročinného projektu, jehož hlavním cílem je 
umožnit handicapovaným lidem plnohod-
notný návrat do života.

Pomáhat je radost
Konto BARIÉRY rozdělilo za čtrnáct let čin-
nosti více než 150 milionů korun, podpo-
řilo stovky projektů, a pomohlo tak zlep-
šit život handicapovaným spoluobčanům. 
Právě na základě jejich aktuálních potřeb 
jsou formovány nové projekty, jejichž cí-
lem již není jen zprostředkování standard-
ní pomoci (rehabilitační a kompenzační 
pomůcky, bezbariérové úpravy bytů, škol 

BARIÉRY
JIŽ OD ŘÍJNA 2002 MÁTE SPOLU S NÁMI MOŽNOST 

PŘISPÍVAT NA KONTO BARIÉRY. ŽE NEVÍTE JAK? STAČÍ, 

KDYŽ SI V GLOBUSU KOUPÍTE OBYČEJNOU NÁKUPNÍ 

TAŠKU – PŘIDÁTE TAK KORUNU NA DOBROU VĚC.

a dalších veřejných bu-
dov). Současné úsilí se sou-
středí především na uplat-
nění handicapovaných na 
trhu práce, dalším z úkolů 
je usnadnění plnohodnot-
ného trávení volného času.
 
Auta bez bariér
Jedním z největších problé-
mů organizací pečujících 
o handicapované je nákup 
velkoprostorových auto-
mobilů, které svážejí děti 
do škol, na kroužky, cviče-
ní, ale také na výlety. Právě 
v této oblasti by měl pomáhat projekt Auta 
bez bariér, na němž se podílejí i hypermar-
kety GLOBUS. 
Chcete-li také podpořit dobrou věc, pořiď-
te si v GLOBUSU charitativní nákupní taš-
ku. Právě z jejich prodeje jsou totiž potřeb-
né dopravní prostředky financovány. Ten-
to způsob pomoci přináší reálné výsledky 
– v únoru jsme předali již šestnáctý auto-
mobil, a to Sportovnímu klubu vozíčkářů 
z Frýdku–Místku. 

Celkově jste svou aktivitou dosud pomoh-
li Kontu BARIÉRY získat 11 773 392 Kč. 
Tyto peníze jsou přerozdělovány podle to-
ho, kde byl prodán největší počet kusů 
„humanitárních“ tašek. Právě do těchto 
regionů pak putuje nejvíce ze získaných 
prostředků. Děkujeme za vaši pomoc!

Prospějete svému regionu

z Frýdku–Místku. 
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Odstraňujeme

Fotografi e z předání automobilu Integračnímu 
centru Zahrada v Praze 



RODINA

PŘÍLIŠNÁ STAGNACE A NUDA ŽÁDNÉMU VZTAHU 

NESVĚDČÍ, PROSPĚŠNÁ VŠAK NENÍ ANI PŘEHNANÁ 

TOUHA PO TOM, ABY VŠE FUNGOVALO „JAKO 

VE FILMU“. DO JAKÉ MÍRY JE ŽIVOTNÍ RYTMUS 

ZAJETÝCH KOLEJÍ PŘIJATELNÝ A KDY UŽ MŮŽE 

JEHO PŘÍTOMNOST PÁCHAT NEVRATNÉ ŠKODY?

Zdravá míra
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J ednotvárné a ustálené vzorce chová-
ní a myšlení představují pro mnoho li-
dí přehledný návod, jak se orientovat 

v každodenní realitě, tlumí úzkost a po-
máhají v životě udržovat řád. Jejich role 
v milostných vztazích však již tak pozitiv-
ně vnímána nebývá. 
Podle mnohých je partnerský stereotyp 
signálem ústupu zamilovanosti a zname-
ním toho, že vztah dvojice už nefunguje 

stereotypu
mozřejmostí a neměli bychom přestat 
do citového svazku investovat,“ vysvět-
luje Lenka Černá z webového portálu 
www.mujvztah.cz.
Investice neznamená, že musíte každý 
den přicházet s něčím originálním, ale-
spoň občas však není na škodu vybřed-
nout z pravidelně se opakujících zvy-
ků všedních dnů. „Každá dvojice by mě-
la mít v zásobníku vzpomínky, které ji 
spojují nebo jsou nezapomenutelné. Já 
osobně přirovnávám vztah k domu – po-
kud se o něj nestaráme, také nám jednou 
spadne na hlavu,“ varuje Lenka Černá.  

Pozor na nebezpečné zóny 
Stereotyp může vztah ohrožovat přede-
vším v momentě, kdy jeden z partnerů po-
žaduje nové podněty a ten druhý ne. Na 
nulovou aktivitu protějšku si častěji stěžu-

tak, jak by měl. Romantická představa ne-
ustále rozvířených endorfinů je však po-
někud naivní a v dlouhodobých svazcích 
může působit více škody než užitku. „Kaž-
dý vztah se po nějaké době dostane do 
určitého stereotypu. Ten je v dlouholetém 
partnerství běžný a do určité míry zdra-
vý. Můžeme se na druhého spolehnout, 
víme, co od něj očekávat... Jen si tento 
pocit nesmíme plést s lhostejností či sa-
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Nic se nemá přehánět
Péče o milostnou oblast se určitě vypla-
tí, ale nežeňte ji do extrémů. I když ur-
čitou míru stereotypu pociťujete, nemusí-
te hned panikařit a měnit fungující řád za 
každou cenu. „Když jsou oba spokojení, 
ať stereotyp klidně mají. Důležité je, jak 
se ve vztahu cítí,“ dodává Lenka Černá. 
Jednou ze základních podmínek fungují-
cího partnerského svazku je kvalitní ko-
munikace, hodně pomáhají společné zá-
jmy a přátelé. „Chce to sdílet alespoň ur-
čitá témata či zážitky, které nás oba baví 
a naplňují – právě díky nim se ve vzta-
hu  nepřestáváme navzájem obohacovat. 
Svým klientům radím, ať si stanoví akti-
vity, které budou dělat pouze jako pár. 
Prospěje to nejen vztahu samotnému, ale 
i případným potomkům, kteří si vyzkou-
šejí, jaké to je být na chvilku bez ma-
minky,“ vyjmenovává osvědčené postupy 
Lenka Černá. Jedním dechem však do-
dává, že pokud vztah z nějakých zásad-
ních důvodů nefunguje, nepomůže mu ke 
vzkříšení ani ten nejoriginálnější zážitek. 
Podstatné je odstranit stěžejní problémy, 
takzvaně si uklidit nepořádek na komu-
nikačním stole, vyvětrat staré potlačené 
křivdy a až poté vyhlásit válku případné-
mu stereotypu. Te
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jí ženy, i když nespokojenost s příliš nud-
ným chodem domácnosti se nevyhýbá ani 
druhé straně barikády. Určitě se vypla-
tí partnerovi naslouchat a věnovat pozor-
nost signálům, které v průběhu společné-
ho soužití vysílá. Citlivým přístupem lze 
předejít ohranému scénáři. „Ten, komu ve 
vztahu delší dobu něco schází, může za-
čít vyhledávat zpestření jinde, což nezříd-
ka vede k nepříjemným koncům. Proto je 
lepší se čas od času ujistit o tom, že s ná-
mi druhému nic nechybí a netrápí se poci-
tem, že vztah uvízl na mrtvém bodě,“ ra-
dí Lenka Černá. 
Ujistit se však neznamená podnikat zása-
hy do soukromí – tabu by mělo být pátrá-
ní v e-mailech a mobilu. Takto získané in-
formace bývají spíše matoucí a zpravidla 
nekončí happy endem. V žádném případě 
se nevyplácí rezignovat na péči o vlastní 
zevnějšek. Pokud chodíte upravení, vzdá-
váte úctu nejen partnerovi, ale především 
sami sobě, zdravé sebevědomí má na har-
monickém fungování vztahu větší podíl, 
než by se mohlo zdát. Svěží vítr může při-
nést byť jen sebemenší změna. Zkuste no-
vý účes, začněte společně chodit do jiné 
restaurace, vymalujte obývák, přestavte 
nábytek v ložnici, případně se vydejte na 
zajímavou dovolenou. 

� ... dát druhému nečekaný dárek
� ... více partnera chválit
� ... dopřát si společný romantický výlet
� ... vyrazit někam pouze po vlastní ose
� ... zapracovat na sobě
� ... změnit drobné návyky
� ... mít malá neškodná tajemství
� ... najít si společného koníčka
� ... více si vážit toho, co máte

� Přehnaná a neutuchající kritika 
– pokud vztah neustále podrobujete 
přísné analýze a hledáte na druhém 
chyby, štěstí opravdu nepotkáte. Čas 
od času bývá lepší nechat věci 
přirozeně plynout.

� Nereálná očekávání – ve vztahu vám 
musí být dobře, ale nenechte si 
namluvit, že se společně sdílený 
život ponese v duchu romantické 
komedie. Dlouhodobý vztah se jen 
málokdy skládá z nevyčerpatelné 
vášně, neutuchajícího přívalu 
pozornosti a nikdy nekončícího 
zamilovaného „tokání“.

� Srovnávání s jinými páry – rozhovory 
s kamarádkami jsou jistě přínosné, 
ale v mnoha případech mohou spíše 
uškodit. Každý vztah je jedinečný, 
nenechte se proto děsit tím, že to 
u sousedů funguje jinak. Odpověď, 
zda jste spokojení, hledejte jedině 
sami u sebe.

Co může pomoci? Co spíše uškodí?

Základní 
ingredience 
kvalitního vztahu

1.
2.
3.
4.

5.

„Lidé se mě často ptají, jestli 
existuje něco jako zaručený recept 
na šťastný vztah. Během své praxe 
jsem definovala pět základních 
pravidel,“ vyjmenovává Lenka Černá 
zákonitosti takzvané vztahové 
pyramidy:

Stojíme si za to. To je pomyslný 
vrchol pyramidy. Když si nestojíme 
za zájem a investici do vztahu, 
těžko vytvoříme něco hezkého.

Vztahová kompatibilita. Aneb 
hodíme se k sobě. Hlavní znaky 
kompatibility jsou společné zájmy 
a priority, společní přátelé, shodná 
sexuální chemie, kvalitní komuni-
kace apod.

Dohody a jejich dodržování. I ten 
nejhezčí vztah se může rozpadnout 
kvůli opakujícím se drobným 
otravnostem. Když vám něco vadí, 
komunikujte a dělejte si partner-
ské dohody. Ty poté dodržujte.

Vztahová technická kontrola. 
Také vztah je třeba někdy dát do 
servisu a zkontrolovat. Jednou za 
půl roku si s partnerem sedněte 
a řekněte si, co vám vyhovuje 
a co byste naopak zlepšili. Díky 
„technické“ se můžete dozvědět 
včas něco, co byste ani netušili. 

Komunikace o problémech 
a citech. Pokud to neumíte, naučte 
se to. Buď sami nebo s pomocí 
kouče. Protože jen kvalitní 
komunikace zajistí dlouhodobě 
spokojený vztah. 
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Podlahový vysavač
BSGL 32125, BSGL 322223, BSGL 322XXL
•  filtrační sáček MEGAfilt®SuperTEX: 

třívrstvá filtrační vrstva zadrží až 99 % všech nečistot 
a jemných částeček prachu

•  ochranný filtr motoru: speciální omyvatelný filtr chrání 
motor proti veškerým nečistotám

•  Air safe®: hermeticky uzavřený prostor motoru 
zabraňuje nekontrolovatelnému úniku vzduchu

Myčka nádobí
SGS 53E18EU
•  AquaStop se zárukou: 

garance na škody 
způsobené vodou 
po celou dobu životnosti 
spotřebiče  

•  nerez s ochranou 
AntiFingerprint: 
zamezuje nežádoucím 
otiskům prstů 

•  časová předvolba: 
možnost využití mytí 
během nižších tarifů 
za elektrickou energii

Made 
in Germany

Kvalitní úklid 
se značkou Bosch

www.bosch-home.com/cz

Automatická pračka
WLF 20062BY
•  třída spotřeby

energie A – 10 % 
•  rozpoznání pěny 

a extra máchání
•  množstevní 

automatika

A
Třída

spotřeby
energie -10%

AquaStop

Prošly nejtěžšími testy, aby mohly uklízet u Vás doma!

ARBO_110072_Globus_200x230_g.indd   1 3/1/11   9:52 AM
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B ude u mě pes šťastný? Mohu mu při-
způsobit svůj životní styl? Tak by mě-
ly znít základní otázky, které si polo-

ží každý potenciální majitel. Čtyřnozí mazlíč-
ci se v průměru dožívají deseti až patnácti 
let a po celou tuto dobu se o zvíře musíte 
starat – pečovat o jeho zdraví, psychickou 
pohodu a celkovou vitalitu. Pokud s poříze-
ním domácího chlupáče nesouhlasí byť je-
diný člen rodiny, pak jeho přítomnost raději 
oželte. Zvážit je třeba také to, jestli má pejs-
ka kdo pohlídat v době vaší delší nepřítom-
nosti či zda si sousedé nebudou stěžovat na 
případné štěkání. 

Co všechno potřebuje
Pes není kočka, a proto bude čekat na va-
ši pravidelnou pozornost a přízeň. Stranou 
úvah by neměla zůstat ani otázka financí. 
„Je velmi důležité, aby si budoucí majitelé 
uvědomili, že pořizovací cena zvířete je ve 
většině případů pouhým zlomkem investic, 
které je čekají v budoucnu. Roční náklady na 
vybavení, výživu, očkování, veterinární pro-
hlídky, pojištění a daň z držení psa se pohy-
bují okolo 10 000 Kč,“ varuje doktorka Marti-
na Kolářová z veterinární kliniky v pražských 
Horoměřicích. Nejste-li schopni pejskovi po-
skytnout základní péči, v žádném případě si 
ho nepořizujte. 

Jaký by se k nám hodil?
Pokud jste se rozhodli, že psa chcete a nevá-
háte mu něco obětovat, nastává čas na výběr 
vhodné rasy. „Každé plemeno má specifické 
vlastnosti, proto je vhodné přečíst si alespoň 

základní charakteristiky a v případě pochyb-
ností se poradit s odborníkem, abyste nako-
nec nebyli nešťastní vy i pes,“ upozorňuje ve-
terinářka Kolářová. Důležitá není ani tak veli-
kost jako spíše temperament – charakterové 
vlastnosti a nároky zvířete by měly být v sou-
ladu s vaším životním stylem. „Pokud si psa 
pořizujete poprvé, vyberte si spíše plemeno 
klidnější povahy. Ideální je sepsat si seznam 
potenciálních vlastností, které by vyvole-
nému pejskovi neměly chybět, a ujasnit 
si, co od jeho přítomnosti v domácnosti 
očekáváte,“ radí odbornice. 

MOŽNÁ UŽ DELŠÍ DOBU UVAŽUJETE O TOM, ŽE BY VAŠI DOMÁCNOST OŽIVIL 

ČTYŘNOHÝ PŘÍTEL. DŘÍVE NEŽ SE PEJSEK STANE SOUČÁSTÍ RODINY, JE DOBRÉ 

SI UVĚDOMIT, CO SE S JEHO POŘÍZENÍM A NÁSLEDNOU PÉČÍ POJÍ.

Štěně je doma! Co nás čeká?
S novým přírůstkem do rodiny byste měli zů-
stat alespoň několik dnů doma a věnovat mu 
maximální pozornost. Pes potřebuje zapome-
nout na odloučení od matky, zvyknout si na no-
vého „páníčka“ a neznámé prostředí. „Pár dnů 
po zařazení štěňátka do domácnosti byste mě-
li navštívit veterinárního lékaře. Ten pejska pro-
hlédne a sdělí vám vhodné vakcinační sché-
ma,“ vysvětluje doktorka Kateřina Kobzíková 
z veterinární kliniky v Horoměřicích. „Se štěně-
tem je to jako s dítětem, všechny potenciálně 
nebezpečné předměty musejí být odstraněny 
z jeho dosahu. Pejsek by měl mít již od začátku 
jasno v tom, kde bude jeho místo na spaní, jíd-
lo a hraní,“ upozorňuje veterinární lékařka.

Nový člen rodiny

Děti by se 
měly do péče 
o pejska bez 

odmluv zapojit. 

Začátky vám usnadní kniha 4týdenní 
výchovný program pro psy (Nick Ophelia, 
2011, 189 Kč) îwww.grada.cz.

Friskies granule junior, 500 g, 
vhodné pro štěňata od 6 týdnů, 
GLOBUS, cena 33,90 Kč 

Pedigree kapsička 
junior, 100 g, pro štěňata        
od 1 do 12 měsíců, 
GLOBUS, cena 10,90 Kč

Podlahový 
vysavač 
Pro Animal Hair 
2 100 W, 
spolehlivě 
odstraní psí 

a kočičí chlupy z koberců; 
Bionic Filtr přirozeně 

odbourává zápach, 
GLOBUS, 

cena 
3 990 Kč  
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do zahrady
MÁTE-LI ZAHRADU, PŘINÁŠÍ VÁM JARO SPOUSTU RADOSTI, 

ALE TAKÉ KAŽDOROČNĚ SE OPAKUJÍCÍCH POVINNOSTÍ. 

ABYSTE V PÉČI O ROSTLINSTVO NIC NEPODCENILI, 

INSPIRUJTE SE DOPORUČENÍMI LUDMILY DUŠKOVÉ 

A JANA KOPŘIVY Z TELEVIZNÍHO

RECEPTÁŘE PRIMA NÁPADŮ. Plevel i s kořenem!
V dubnu začíná nepříjem-
ná práce s likvidací plevelů. 
Nejlepší je nenechat plevel-
né rostliny vyrůst, ale zničit je 
ihned, jak vyklíčí. Vytrvalé ple-
vele, jako jsou svlačec, kopři-
vy, pampeliška a pýr, je nezbyt-
né vytrhat do hloubky s co nej-
delším kořenem. 

Stihnete-li měsíční jahody vysít 

v průběhu dubna, přinesou vám 

první úrodu ještě letos. Na dno 

keramické misky dejte vrstvu ke-

ramzitu nebo štěrku jako drenáž. 

Pak přidejte výsevní substrát 

a na něj asi 1 cm vysokou vrst-

vu agroperlitu. Vše důkladně zalij-

te, na vlhký agroperlit pak vysejte 

semínka. Díky tmavé barvě je na 

bílém perlitu dobře uvidíte. Mis-

ku zakryjte sklem nebo igelitem 

a nechte semínka klíčit. Nejvhod-

nější je teplota kolem 18 °C. Se-

mena vyklíčí za 10 až 14 dní.

Myslete na jahody

nější je teplota kolem 18 °C. Se-

mena vyklíčí za 10 až 14 dní.

Ludmilu DUŠKOVOU a Jana 
KOPŘIVU znáte z Receptáře Prima 

nápadů. Dlouhodobě se zabývají 

péčí o rostliny a díky vzdělání 
i mnohaletým zkušenostem se stali 

opravdovými experty ve svém obo-

ru. Nyní se s jejich cennými radami 

a doporučeními setkáte i v našem 

Baumarktu. Budou vás provázet 

celým rokem v zahradě a rádi zod-

poví všechny vaše dotazy. Věříme, 

že díky této odborné pomoci pro 

vás budou nákupy v Baumarktu 

GLOBUS ještě příjemnější. Doporu-

čení a tipy snadno 
poznáte podle 
tohoto loga.

Clematis na scéně
Na konci dubna je ideální obdo-
bí pro výsadbu plaménků (Cle-
matis). Rostliny vysazujte ales-
poň o 5–10 cm hlouběji než rost-
ly v kontejneru. Přitom dávejte 
pozor, aby nedošlo k poškoze-
ní kořenového balu. Na dno 
výsadbové jámy se vy-
platí rozhodit hrst kost-
ní moučky nebo roho-
sky. Poslouží jako 
vynikající pomalu 
rozpustné hnojivo.

do zahradydo zahrady
MÁTE-LI ZAHRADU, PŘINÁŠÍ VÁM JARO SPOUSTU RADOSTI, 

Rady

poň o 5–10 cm hlouběji než rost-
ly v kontejneru. Přitom dávejte 
pozor, aby nedošlo k poškoze-
ní kořenového balu. Na dno 
výsadbové jámy se vy-
platí rozhodit hrst kost-
ní moučky nebo roho-

ly v kontejneru. Přitom dávejte 
pozor, aby nedošlo k poškoze-
ní kořenového balu. Na dno 
výsadbové jámy se vy-
platí rozhodit hrst kost-
ní moučky nebo roho-

Tužby červené řepy
Červená řepa klade velké náro-
ky na půdu i podnebí. Nesná-
ší hnojení čerstvým chlévským 
hnojem a nejlepší výnosy dá-
vá při neutrální půdní reakci – 
v případě potřeby je možné vy-
vápnit pozemek ještě na jaře. 
Červená řepa snáší chlór, rea-
guje však velmi citlivě na nedo-
statek boru. Není dobré zařa-
zovat ji dvakrát po sobě, také 
by neměla následovat po špe-
nátu nebo mangoldu.
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Zachraňte jabloně!
Pokud na vašem pozemku ros-
tou jabloně, možná jejich květy 
a květní pupeny ničí nosatco-
vitý brouk květopas jabloňový. 
V čase, kdy se pupeny začína-
jí mírně rozevírat (fáze takzva-
ného myšího ouška), doporu-
čujeme provádět postřik, který 
škůdce účinně zastaví. 

V okrasné části zahrady začněte 
s výsadbou nepřezimujících rost-
lin, zvolit můžete například mečí-
ky, mombrécie či jiřiny. Mečíky je 
nutné zasadit dostatečně hlubo-
ko, aby se v době květu nevyvráti-
ly. Vždy volte stanoviště s propust-
nou půdou a dostatečnou zásobou 
živin. Hlízy jiřin před výsadbou na-
močte na několik hodin do vlažné 
vody, podpoříte tím rašení. 

Do skleníků a fóliovníků začněte vysazovat 

první teplomilné rostliny, především papri-

ky. Výsadba by se měla provádět do dob-

ře vyhnojené a dezinfikované půdy. Na zá-

hony se vyplatí umístit černou netkanou 

textilii a jednotlivé rostliny zasadit do otvo-

rů ve tvaru kříže ve sponu 80 x 40 cm. Dě-

ložní lístky by měly být těsně nad zemí. Bě-

hem vegetace záhony pravidelně zalévejte, 

větrejte a přihnojujte nejlépe každý týden. 

Jak na teplomilné?

Vyzrajte na zelí

Odrůdy pozdního zelí potřebují 

od výsadby do sklizně 5 měsí-

ců. Agrotechnická lhůta je ko-

lem 20. dubna. Mladé rostlinky 

pak mají až do výsadby dosta-

tek času na to, aby se dob-

ře vyvinuly a zesílily. Pozor na 

hustotu výsevu – na 1 m² by 

měly přijít nejvýše 2 g osiva. 

Kvetoucí hortenzie v nádobách potřebují dostatek 
vody. Nedopusťte, aby kvůli suchému substrátu sil-
ně povadly, může totiž dojít k nevratnému poškození 
listů. Postavíte-li je pak do nádoby s vodou, která sahá až 
nad okraj květináče, dokáží se opět napřímit, špičky listů 
však zůstanou svěšené a zahnědlé. Nejlepší je proto pra-
videlná zálivka ke kořenům a následné vylití přebytečné 
vody, která zůstane v podmisce. 

Co ocení hortenzie 

Čas na výsadbu

Po zimě se nevyhnete ani prvnímu sekání trávníku. Měli byste s ním začít, dokud je porost ještě nízký. Snažte se pamatovat na známé pravidlo, že čím častěji sekáte, tím lépe bude zelená plo-cha vypadat. Posekanou trávu můžete využít jako mulč (nastýlku) do mís kolem ovocných stromů. Tato nastýlka zabraňuje růstu plevelů pod stromy a zároveň omezuje výpar vody z půdy na minimum.

Zelený porost

vody. Nedopusťte, aby kvůli suchému substrátu sil-
ně povadly, může totiž dojít k nevratnému poškození 
listů. Postavíte-li je pak do nádoby s vodou, která sahá až 
nad okraj květináče, dokáží se opět napřímit, špičky listů 
však zůstanou svěšené a zahnědlé. Nejlepší je proto pra-
videlná zálivka ke kořenům a následné vylití přebytečné 
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KRÁSA

NEESTETICKÉ HRBOLKY NA KŮŽI ŽÁDNOU ŽENU 

NEPOTĚŠÍ. PŘÍČINY VZNIKU CELULITIDY JSOU VELMI 

ROZMANITÉ, PROTO PŘI JEJÍ LÉČBĚ 

NELZE OČEKÁVAT ZÁZRAKY NA 

POČKÁNÍ. POKUD SE VŠAK 

OBRNÍTE TRPĚLIVOSTÍ, 

MŮŽETE MNOHÉ 

OBRÁTIT K LEPŠÍMU.

Z a projevy celulitidy mo-
hou zvětšené tukové buň-
ky obsahující nezpracova-

né odpadní látky, jež se v těle 
nahromadily důsledkem špatné 
funkce lymfatického systému. 
Tukové buňky se ukládají v po-
době hrudkovité hmoty v podko-
ží, a tím způsobují nerovnosti po-
vrchu kůže. 
Rozvoj a projevy celulitidy se ob-
vykle rozdělují do několika fází: 
v té počáteční jsou mírné dolíč-
ky viditelné pouze při stlačení 

podkoží, v druhé fázi se celuliti-
da objevuje například při sezení. 
Ve třetím a čtvrtém stupni je již 
na první pohled patrná, a to bez 
jakéhokoli vnějšího zásahu. 
Ke zvětšení tukových buněk do-
chází zejména působením žen-
ských pohlavních hormonů, vel-
kou roli hrají také genetické 
předpoklady. Vzhledu vaší kůže 
neprospěje ani sedavé zaměst-
nání, stres, nezdravý životní styl 
v čele s pravidelnými dávkami ni-
kotinu, alkoholu či kávy. 

NIVEA tělové 
mléko Q10 
zpevňující, 

400 ml, 
GLOBUS, 

cena 239 Kč 

Dermacol 
ENJA, 150 ml, 
noční péče 
proti celulitidě, 
GLOBUS, 
cena 199 Kč

GARNIER SKIN 
NATURALS, 150 ml,
masážní roll-on proti 
celulitidě, GLOBUS, 
cena 239 Kč

� Pravidelným pohybem – vhodné jsou spíše 
takové aktivity, během nichž se neocitne-
te „u konce s dechem“, ale budete tělo udr-
žovat v režimu aerobní zátěže. Pokud se vám 
nechce do fitness centra, zkuste do své-
ho každodenního programu zapojit svižněj-
ší chůzi.

� Dodržováním správného jídelníčku – rozlučte 
se se smaženými jídly, uzeninami, instantní-
mi výrobky, sladkostmi a snažte se stravovat 
zdravě, pestře a především vyváženě. Na va-
šem talíři by nemělo chybět celozrnné peči-
vo, ryby a dostatek čerstvé zeleniny.

� Masážemi, které rozproudí lymfatický oběh 
– na otoky i celulitidu mají příznivý vliv ma-
nuální či přístrojové lymfodrenáže, které po-
mocí jemného tlaku zrychlují průtok tělní mí-
zy lymfatickým systémem. Tělo se tak snáze 
zbavuje nahromaděných odpadních látek. 

� Kvalitními krémy – před aplikací se střídavě 
sprchujte teplou a studenou vodou. Speciál-
ní masážní rukavicí (k dostání běžně v droge-
rii) roztírejte krém po postižených místech, 
postupovat byste měli krouživými pohyby od 
kotníků směrem k srdci. 

� Pitným režimem – snažte se vypít nejméně 
dva až tři litry neochucené vody denně, nej-
lépe v pravidelných menších dávkách. 

Čím lze projevy celulitidy zmírnit?

pomerančů
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JARO LÁKÁ NEJEN K OČISTĚ TĚLA, 

ALE TAKÉ ŠATNÍKU. NEBOJTE SE 

EXPERIMENTOVAT! 

Barevnýkoktejl

STYL

                  Tričko pánské polo, 
pruhované, modré a zelené, 100% 
bavlna, GLOBUS, cena 499 Kč 

Dámská taška 
NIKE, komfortní, 
prostorná taška, 

GLOBUS, cena 
790 Kč

Dámské kabelky, 
různé druhy 

a barvy, GLOBUS, 
cena 499 Kč

Dámský top 
s módním 

potiskem, 
GLOBUS, 

cena 499 Kč

Dámská košile, 
LERROS, módní barvy, 
GLOBUS, cena 1 499 Kč

Legíny dámské, 
95 % polyester, 
5 % elastan, 
GLOBUS, 
cena 599 Kč Pánská jeans bunda 

LEVI’S, 100% bavlna, 
GLOBUS, cena 2 899 Kč

Dámská sukně, LERROS, 
99 % bavlna, 1 % elastan, 
GLOBUS, cena 1 499 Kč

Přívěsek SWAROVSKI, 
stříbro, GLOBUS, 

cena 378 Kč

Dámský top 
HI-TEC, módní 
barvy, GLOBUS, 
cena 399 Kč

Dámský šátek TOM TAILOR, 
moderní vzorování, lehký a vzdušný 
materiál, GLOBUS, cena 799 Kč

Dámské šortky HI-TEC, 
GLOBUS, cena 549 Kč

Dámský šátek, různé 
barvy, GLOBUS, 

cena 199 Kč

Set náušnice 
a přívěsek 

SWAROVSKI, 
stříbro, GLOBUS, 

cena 998 Kč

Dámská kšiltovka NIKE, 
prodyšný materiál, 
vhodná na sport 
i běžné nošení, 

GLOBUS, cena 
390 Kč
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ZÁKULISÍ

ZAPOMEŇTE NA ČASY, KDY JSTE MUSELI MEZI 

REGÁLY BROUZDAT S PRÁZDNÝM ŽALUDKEM. 

V GLOBUSU MYSLÍME NA VÁŠ MAXIMÁLNÍ 

KOMFORT, A TAK SE SNAŽÍME MÍT VŠE POD 

JEDNOU STŘECHOU – VČETNĚ RESTAURACE!

Lidé si zvykají na čím dál tím poho-
dlnější život. K tomu patří i nakupo-
vání v hypermarketech, kde pořídí-

te vše, co potřebujete na celý týden. Aby 
bylo doplňování domácích zásob pokud 
možno bezstarostné, má každý hypermar-
ket GLOBUS (kromě Centra Černý Most) 
vlastní samoobslužnou restauraci.

Jídlo v příjemném prostředí
Zákazníci si tak mohou v každém hyper-
marketu GLOBUS vychutnat dobrá a pl-
nohodnotná jídla za skvělé ceny. Součas-
ně si na chvíli vydechnou a zbaví se stre-
su, který může zařizování každodenních 
záležitostí přinášet.

Zaručeně si pochutnáte
V restauracích GLOBUS je vše podřízeno 
kvalitě. Proto každá z nich vaří přímo na 
místě z těch nejlepších surovin a klasický-
mi postupy. Začínáme ráno v šest hodin 
a kuchyně běží celý den podle poptávky.

Velký výběr dobrot
Každému chutná něco jiného. Proto nabí-
zíme širokou a obměňovanou paletu jídel, 
v níž najdete téměř vše od tradiční čes-
ké klasiky, jakou je třeba svíčková, až po 
pochoutky mezinárodní kuchyně. Nyní si 
u nás můžete dopřát vybrané pokrmy ješ-
tě výhodněji – aktuální informace nalez-
nete v novinách GLOBUS.
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Petr 
KONEČNÝ, 

provoz 
gastronomie, 

GLOBUS

Nebojte se vzít do restaurace svoje děti. 
Denně nabízíme pokrm určený pro jejich 
potřeby a chutě. Těm úplně nejmenším 
rádi ohřejeme kojeneckou stravu, kterou 
přinesou jejich rodiče!

tip: 

K dobrému nákupupoctivéjídlo
patří 
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ZDRAVÍ

ÚVODNÍ POVEL ZNAJÍ DOBŘE PŘEDEVŠÍM DĚTI 

Z VEČERNÍČKU O KRÁLÍCÍCH Z KLOBOUKU. PLATÍ VŠAK I PRO 

VŠECHNY DOSPĚLÉ TRPÍCÍ BOLESTÍ ZAD. VHODNĚ ZVOLENÉ 

CVIČENÍ TOTIŽ DOKÁŽE VYROVNAT NEGATIVNÍ CIVILIZAČNÍ 

VLIV NA LIDSKÝ POHYBOVÝ APARÁT.

Vstávat a cvičit!
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H ustá síť posiloven a dal-
ších sportovních zaří-
zení vypovídá o tom, 

že velká část Čechů není líná. 
Jenže ne každý pohyb prospí-
vá celému tělu, zvlášť pokud 
se mu lidé trávící většinu ča-
su vsedě věnují jen nárazově. 
Pražský rehabilitační lékař Lu-
děk Svoboda vysvětluje: „Byli 
jsme stvořeni k běhání po po-
lích a lezení po stromech. V ci-
vilizaci ztrácíme pestrý pohyb 
a myslíme si, 
že to dožene-
me v posilov-
ně. Jenže tam 
p r o v á d í m e 
n e v h o d n é 
c v i k y ,  k t e -
ré sice tvarují svaly a vylep-
šují náš zevnějšek, ale páteř 
a klouby se při nich zatěžu-
jí tak, jak se zatěžovat nema-
jí. Stejně nevhodné jsou posko-
ky, rychlé starty a náhlá brzdě-
ní, jako je třeba aerobik nebo 
squash. Páteři a kloubům ne-
svědčí ani vibrace, tedy jíz-
da na kolečkových bruslích, 
na kole v terénu nebo lyžová-
ní na boulích. S pohybem je to 
trochu jako s jídlem – co nám 
chutná a co nás baví, to nám 
zpravidla neprospívá.“ 

Tyrš věděl, jak na to
Aby se člověk vyhnul problé-
mům se zády, potřebuje mít 

v pořádku hluboký stabilizač-
ní systém páteře (HSSP), což 
je soubor drobných svalů oba-
lujících páteř jako elastická síť-
ka od obratle k obratli. Drží pá-
teř pohromadě, chrání ji proti 
gravitaci i náhlým změnám po-
lohy. Cvičení, které HSSP pro-
spívá, je pro většinu lidí nudné 
– žádné endorfiny, žádné spá-
lené kalorie. Ideální je klasic-
ké „cvičení prosté“ podle Miro-
slava Tyrše, v klidu, jen s po-

mocí vlastního 
těla. A ještě se 
mu musí holdo-
vat pravidelně, 
aby mělo něja-
ký efekt.
Možná vás po-

těší, že dvacet minut takové-
ho pohybu bohatě stačí a je-
den den v týdnu si můžete za-
lenošit. 
Doktor Svoboda samozřejmě 
sport jako takový nezavrhu-
je: „Dlouhý slalomový oblouk 
v dobře upraveném prašanu je 
dovolen, proti deseti kilomet-

� protahování, během něhož sval 
zhruba osm vteřin pracuje proti 
odporu, a následné uvolnění 
po zátěži 

� sestava Pět Tibeťanů
� pilates
� Freemanovo senzomotorické 

cvičení na nestabilních 
plošinách, což jsou různé 
balanční desky, které zakoupíte 
ve sportovních prodejnách

� cvičení na míči (ne však 
dlouhodobé sezení na něm)

� dobře zvládnuté a nenásilně 
prováděné jógové cviky

rům na kole po rovině nelze ta-
ky nic namítat," směje se. „Na 
squash a podobné prudké po-
hyby je třeba si zvykat. Ne na 
něj jednou za čas vletět s tím, 
že mám hodinu na pohyb, tak 
to teď všechno strhnu!“ 

Za pět minut dvanáct?
Pokud jste už prevenci zane-
dbali a ráno si navlékáte po-
nožky nejrůznějšími píďalko-

Každodenní 

dvacetiminutová sestava 

protahovacích cviků 

prospěje celému tělu.
vitými pohyby za bolestivého 
sykání, nesnažte se tělo obe-
lstít masážemi, saunou či anal-
getiky, ale vyhledejte odborní-
ka. Ten diagnostikuje problém 
a navrhne rehabilitaci i vhodné 
cviky. Ty by vás měly provázet 
po zbytek života, ne že je za-
pomenete, jakmile vám otrne. 
A co byste rozhodně dělat ne-
měli? Začít cvičit ve chvíli, kdy 
máte akutní potíže!

Čím potěšíte záda a klouby?

ní na boulích. S pohybem je to 
trochu jako s jídlem – co nám 
chutná a co nás baví, to nám 

Aby se člověk vyhnul problé-
mům se zády, potřebuje mít 

Molitanové činky 
aerobic 2 x 1 kg, 
k posilování 
rukou, GLOBUS, 
cena 249 Kč

aerobic 2 x 1 kg, 

rukou, GLOBUS, 

Gumová 
posilovací stuha, 
4 druhy tuhosti, 
GLOBUS, cena 
99,90 Kč

Fat Burner 
50 kapslí, 
odbourává tuky 
a chrání svalovou 
hmotu, GLOBUS, 
cena 249 Kč

50 kapslí, 
odbourává tuky 
a chrání svalovou a chrání svalovou 
hmotu, GLOBUS, hmotu, GLOBUS, 
cena 249 Kč

Posilovadlo motýl, 
slouží k procvičení 
různých partií, 
GLOBUS, 
cena 
99,90 Kč



Nádivka velikonoční  
–  sleva 10 % 
Je expedována v alu vaničce po cca 1 kg. 

Nádobka je vhodná přímo k pečení v troubě 

(nehodí se však pro přípravu v mikrovlnce). Po odstranění 

igelitové folie nádivku pečeme při 150–180 °C přibližně 

1 hodinu. Zakoupená hmota může posloužit také jako náplň 

svátečního králíka, husy či kuřete. Délka pečení se pak odvíjí 

od velikosti a druhu masa. 
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Platnost kuponu od 9. 4. do 25. 4. 2011

Platnost kuponu od 9. 4. do 25. 4. 2011

Platnost kuponu od 9. 4. do 25. 4. 2011

KUPONY
S VYSTŘIŽENÝMI SLEVOVÝMI KUPONY MŮŽETE V HYPERMARKETECH GLOBUS UŠETŘIT NA VYBRANÝCH VÝROBCÍCH.

Slevy pro vás

Dorty – sleva 10 % 
Platí pro hypermarkety Liberec, 

Jenišov u Karlových Varů, 

Pardubice, Praha – Čakovice, 

Ostrava, Opava, Olomouc 

Dort jahodový, 1 000 g 

Dort čokoládový, 800 g 

Dort tvarohový, 800 g

Dorty – sleva 10 % 
Platí pro hypermarkety Praha – Černý Most, 

Praha – Zličín, Chomutov, Trmice u Ústí nad Labem, 

Brno – Ivanovice, České Budějovice, 

Chotíkov u Plzně 

Dort Schwarzwald, 1 700 g 

Dort Mocca, 1 700 g 

Dort Sacher, 1 700 g 
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Nová kolekcetextilu,
konfekce

a obuvi
v hypermarketech Globus.


