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pokud Nepatříte do faN klubu předváNočNí 

NákupNí horečky, zkuste letos pořizovat dárky 

průběžNě a s rozmyslem. začít můžete již teď!

Nakupujte
v pohodě   

fritovací hrnec dokáže rovnoměr-
ně usmažit vše od šťavnatých 
řízků až po hranolky, žampiony 
nebo květák. heslo: dozlatova!

zlaté fritování

Fritéza, hyundai df 203, 
Globus, cena 799 Kč

Navigace Tom Tom,
Globus 
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elektro

kvalitní kamera vám 
pomůže zachytit každý 
výjimečný moment i bez 
asistence zkušeného 
profesionála. 

živé vzpomínky

✱  příkon: 1 800 W, 
sací výkon: 350 W 

✱  filtrace: dvoustěnný 
papírový filtr  
3 l, hepa filtrace 

✱  akční rádius: 8 m (délka 
přívodního kabelu 5 m)

✱  Nízká úroveň akustického 
hluku 74 db(a)

✱  elektronická regulace sacího výkonu 
✱  velice nízká hmotnost (6,5 kg)    
✱  turbohubice v základní výbavě

ani smítko!

Podlahový vysavač 
ASTON, eta, 

Globus, 
cena 2 690 Kč

dobijte se
✱  nabíjí 2 nebo 

4 baterie AA nebo  
2 baterie AAA NiMH

✱  po nabití mohou 
zůstat baterie  
v nabíječi bez 
poškození přebíjením

jako v kině
Pokud pro vás sledování 
televize představuje 
oblíbenou formu odpočin-
ku, dopřejte si obrazovku  
s výbornými parametry. 

LCD 32", 
samsung 
le32d400, 
Globus, cena  
7 590 Kč

Na cesty
Praktický přenosný DVD 
přehrávač jistě oceníte během 
každé delší výpravy mimo domov.

Přenosný DVD  
přehrávač, 

hyundai  
pdp 993 su,

Globus, cena 
2 490 Kč

✱  příkon: 2 000 W, sací výkon: 320 W
✱  filtrace: hepa filtr, objem 

prachového sáčku 4 l 
✱  akční rádius: 8 m (délka přívodního 

kabelu 5 m)
✱  Nízká úroveň 

akustického  
hluku 78 db(a)

✱  elektronická regulace 
výkonu 

✱  Nízká hmotnost 
(7,3 kg)

✱  turbohubice 
v základní výbavě

tichý pomocník

Chcete se probouzet do vůně čerstvě  
pečeného chleba? Pořiďte si domácí 
pekárnu! Její obsluha není žádná
věda, zvládne ji i naprostý laik.

domácí chléb

Pekárna 
chleba,
eta 
21499000, 
Globus, 
cena 
1 990 Kč

Podlahový vysavač ONYX, 
eta, Globus, cena 1 990 Kč

Nabíječka GP 
PowerBank, balení 
obsahuje 6 baterií 
Gp + 2 baterie Gp 
zdarma, Globus

 

Kamera, 
samsung 
hmX Q10b, 
Globus, cena 
5 990 Kč
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INGREDIENCE (4 PORCE)
✱ 2 mrkve ✱ 1 menší celer ✱ 3 větší 
brambory ✱ 3 lžíce loupané červené 
čočky ✱ ½ hrnku nakrájených jedlých 
hub ✱ ½ cibule ✱ 1 stroužek česneku 
✱ 1 lžíce řepkového oleje ✱ sůl ✱ pepř 
✱ kmín ✱ libeček ✱ majoránka

PříPRava:
Na řepkovém oleji orestujeme na-
sekanou cibulku a česnek. Přidáme 
na kostičky nakrájenou mrkev, ce-
ler a brambory. Očistíme jedlé hou-
by a nakrájíme je na menší kousky, 
čočku propláchneme. Přimícháme 
k zelenině, podlijeme 2 litry vody ne-
bo domácího zeleni-
nového vývaru. Do-
chutíme solí, pep- 
řem, kmínem, libeč-
kem a  majoránkou 
a  vaříme 10 až 15 
minut doměkka.

Na PODzim Je zaPOtřebí POSílit ObraNySchOPNOSt 

OrgaNiSmu DOStatkem VitamiNů a miNerálů. mezi 

JeJich hlaVNí zDrOJe Patří hOuby, ale SezONNí 

NabíDka zDraVých DObrOt Je mNOhem širší. 

Houby a jejich vliv na zdraví
Jedlé houby obsahují prospěšné esenciální aminokyseliny (bílko-
viny), vitaminy A, B a D, z minerálních látek pak vápník, draslík,  
hořčík a železo. Malé děti a staří lidé houby těžce tráví, protože jsou 
plné vlákniny. Mohou způsobit bolesti v břiše či dokonce průjem. 
Proto se doporučuje zařazovat dětem houby do jídelníčku ve větší 
míře až od 6 let, ideálně v podobě polévky, houbové 
omáčky nebo třeba rizota. Nadýmání lze předejít při-
dáváním koření, pomáhá například anýz, fenykl nebo 
římský kmín. 
Na houby se vydejte co nejdál od silnice. Jen tak bu-
dete mít jistotu, že domů přinesete kousky s minimál-
ním obsahem škodlivin – houby na sebe totiž snadno 
vážou toxické látky. Dary lesa tepelně upravujte, syro-
vé mohou způsobit otravu, i když jsou jedlé. Zpracujte 
je pokud možno co nejdříve – snadno podléhají zkáze. 

Co podzim nabízí:
✱ OvOCE 
švestky
hrušky
jablka
✱ ZElENINa 
rajčata 
mangold
papriky
řapíkatý celer
pastinák
zelí
dýně
brokolice 
růžičková kapusta
✱ MasO 
sladkovodní ryby
zvěřina 
husa
✱ OřECHy 
lískové ořechy
vlašské ořechy

zeleninová polévka 
s houbamiCo podzim nabízí:

raut

řapíkatý celer

růžičková kapusta

ladkovodní ryby

vlašské ořechy

Proto se doporučuje zařazovat dětem houby do jídelníčku ve větší 

Do polévek 
se hodí jedlé 
hřiby, protože 

si při vaření udrží 
tvar i chuť. 

Čočka

Dary 
podzimu

4_5_raut_KOR_HELA.indd   4 8/12/11   10:45 PM
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autorkou 
receptů je Jana 

vašáková, 
certifikovaná 

výživová 
poradkyně,  

která 
spolupracuje 

s obchodní sítí 
hypermarketů 
glObuS. Více 

informací 
najdete na: 
www.poctivy-
nakup.cz v sekci 

experti radí.

INGREDIENCE Na 
NÁPlŇ
✱  250 g měkkého 

tvarohu 
✱  1 vanilkový 

cukr v bio 
kvalitě 

✱ 50 ml mléka 
✱ švestky

PříPRava:
Vejce ušleháme s třtinovým cukrem 
a mlékem. Postupně přimícháváme 
mouku, kakao, prášek do pečiva 
a nakonec řepkový olej. těsto vylije-
me do vymazané a moukou vysypa-
né formy a ozdobíme vypeckovanými 
švestkami. tvaroh utřeme s vanilko-
vým cukrem a mlékem a potřeme jím 
koláč. Pečeme v  troubě předehřáté 
na 180 °c asi 45 minut.

Vepřové na houbách s rýží a zeleninou

švestkový koláč s tvarohem
INGREDIENCE Na TĚsTO
✱ 3 vejce ✱  4 lžíce třtinového cukru ✱ 1 hrnek žitné mouky 

✱ 1 hrnek hladké pšeničné mouky ✱ 150 ml mléka 
✱ 1 lžíce kvalitního kakaa ✱ 1 lžíce prášku do 

pečiva bez fosfátů ✱ 2 lžíce řepkového oleje

✱ 1 hrnek hladké pšeničné mouky 
✱ 1 lžíce kvalitního kakaa 

pečiva bez fosfátů švestky 
obsahují 80 % 
vody a velké 

množství 
vitaminu c. 

spolupracuje 
s obchodní sítí 
hypermarketů 
gl


vestkový koláč s tvarohem

Napařovaná 
zelenina je 
velice lehká 
a snadno 

stravitelná.

INGREDIENCE Na 1 PORCI:
✱ 1 jablko
✱ ½ banánu
✱ 2 švestky
✱  hrst hroznového vína
✱  1 lžička nasekaných ořechů
✱  120 g bílého jogurtu 
✱ špetka skořice

PříPRava:
Jablko omyjeme, zbavíme jádřinců a  nakrájíme 
společně se švestkami na kostičky. banány nakrá-
jíme na kolečka, hroznové víno omyjeme a přidá-
me k ostatnímu ovoci. Přimícháme nasekané oře-
chy, bílý jogurt a špetku skořice.

Podzimní ovocný salát s jogurtem

INGREDIENCE (4 PORCE)
✱ 4 plátky vepřového masa ✱ 400 g indiánské rýže ✱ 2 mrkve 
✱ 1 hrnek jedlých hub ✱ 8 růžiček brokolice ✱ 1 cibule 
✱ 1 lžíce řepkového oleje ✱ sůl ✱ pepř ✱ kmín ✱ šalvěj

PříPRava:
Na trošce řepkového oleje orestujeme najemno nase-
kanou cibulku a přidáme osolené a opepřené vepřové  
plátky. Přisypeme kmín a  šalvěj, podlijeme troškou  
vody, přidáme nakrájené houby a  necháme dusit  
doměkka. mezitím si připravíme indiánskou rýži dle ná-
vodu. Omyjeme mrkev a nakrájíme ji na menší kousky, 
společně s brokolicí ji připravíme na páře tzv. na skus, 
což zabere přibližně 8 minut. ke konci zeleninu pokape-
me troškou řepkového oleje a dle chuti osolíme. maso 
s houbami podáváme s rýží a zeleninou. 

Třtinový cukr

Měkký tvaroh

| 5 | 5 | 5 

tento 
ovocný salát si 
děti zvládnou 
připravit samy 

v různých 
variantách.

Bílý jogurt

Brokolice

vepřová kýta

4_5_raut_KOR_HELA.indd   5 8/12/11   10:46 PM
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Pravidelné stravování hraje v dětské vý-
živě zásadní roli. Malí jedlíci by měli 
žaludek zaplňovat 5–6x denně. Krat-

ší a častější intervaly mezi jídly pomáhají 
předcházet přílišnému vyhladovění. Pokud 
je bříško delší dobu prázdné, mají (nejen) 
děti tendenci sníst při první příležitosti více 
jídla najednou. Tělo tak přijme velké množ-
ství energie, kterou si uloží do tukových zá-
sob, protože ji všechnu nevyužije. Tento 
obranný mechanismus měl za úkol ochránit 
lidstvo před vyhladověním, v dobách sou-
časné hojnosti je však spíše k zlosti.
Kromě předcházení rizika nadváhy 
je pravidelné stravování školá-
ků důležité i z jiných důvodů. 
„Bylo prokázáno, že pravidel-
né a kvalitní svačiny přispíva-
jí k lepší pozornosti ve škole. 
Správně najedeným dětem 
jde učení celkově lépe,“ upo-
zorňuje Hana Knížková, nut-
riční terapeutka z Poradenské-
ho centra Výživa dětí.

Vyvážená strava
Základem zdravé školní svačiny by mělo být 
pečivo (pro starší děti celozrnné) namazané 
kvalitním rostlinným tukem a obložené ze-
leninou, tvrdým sýrem nebo šunkou. „Vhod-
nou variantou je také jogurt nebo jogurto-
vý nápoj s pečivem nebo cereáliemi, občas 
nelze nic namítat proti něčemu přiměřeně 
sladkému – nejlépe domácím koláčům na-
příklad s ovocem a tvarohem kombinova-
ným s jogurtem. Žádná svačina by se nemě-
la obejít bez kousku ovoce nebo zeleniny! 
Ty je možné nakrájet do jogurtu, přidat do 
sendviče nebo nechat samotné,“ radí nut-
riční terapeutka, která důrazně varuje pře-

devším před pokrmy ze stánků a restaurací 
fast food. „Jedna taková svačinka může vy-
dat i za celý oběd, nehledě na to, že smaže-
ná, přesolená a mastná jídla zdraví rozhod-
ně neprospějí. Nevhodné je také samotné 
sladké pečivo nebo čokoládové tyčinky, su-
šenky, oplatky a podobně. Mezi časté pro-
hřešky patří i pití slazených nápojů,“ uzaví-
rá odbornice na dětskou výživu, podle níž 
by měly děti přijímat tekutiny především ve 
formě neperlivé stolní vody, ředěných ovoc-
ných džusů nebo šťáv, ovocných, zelených, 
případně bylinných čajů.
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Zdravá
siluetasvačina Ve vyvážené svačině

PraVIdElná a Vhodně SEStaVEná SVačIna VEdE dětI K oSVojEní SI 

SPráVných StraVoVacích náVyKů, KtEré PozItIVně oVlIVní jEjIch 

budoucí PříStuP K jídlu. co PřIchyStat malému ŠKoláKoVI, 

aby měl doStatEK EnErgIE běhEm cElého VyučoVání a zároVEň 

nEPřIbíral na VázE Víc, nEž jE zdráVo?

✱ PečiVo – je bohatou zásobárnou 
snadno využitelných sacharidů, které 
se řadí k nejdůležitějším zdrojům 
rychlé energie.

✱ oVoce – díky bohaté skladbě životně 
důležitých vitaminů patří k nenahradi-
telným složkám jídelníčku. Pomáhá 
zlepšovat kondici a udržuje ve formě 
imunitní systém. 

✱ Zelenina – je bohatá na minerály, 
vitaminy a vlákninu, má nízkou 
energetickou hodnotu a snadno zasytí. 

✱ Mléko a PoloTučné Mléčné 
Výrobky – obsahují plnohodnotné 
bílkoviny a vápník, které jsou nezbytné 
pro správný růst a vývoj dětského 
organismu. 

✱ DosTaTek TekuTin – Pitný režim je 
pro fungování lidského těla zásadní, 
zajišťuje správnou látkovou výměnu 
i chod fyzických a psychických funkcí 
v těle. 

by nemělo chybět:

Kromě předcházení rizika nadváhy 
je pravidelné stravování školá-

ných důvodů. 

radenské-

aby vaše 
snahy o zdravou 

výživu potomka nekončily 
ve školním koši, zkuste si 

nejprve zmapovat jeho 
chutě. Ve většině případů  

se dá najít rozumný 
kompromis.

kubík 
Waterrr 
jahoda,
0,5 l PEt

Müller Mix 
jogurt Princess, 
150 g
Müller Mix 
jogurt Pirate,
150 g
Müller Mix 
jogurt ufo, 
150 g

ti: 

7_silueta_KOR_HELA.indd   7 8/12/11   10:46 PM
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do lavic
Na začátku září projde školákova brašNa 

NevyhNutelNou iNveNturou. jakmile spočítáte 

oběti loňského školNího roku a prověříte sezNam 

letošNí poviNNé výbavy, vydejte se Na místo, kde 

sežeNete všechNy chybějící pomůcky NajedNou.
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škola

Dětská zástěra,
maková panenka 
a motýl emanuel,
Globus

Barvy vodové,  
12 barev, 30 mm, Globus Modelovací hmota,

10 barev, Globus

kufřík na
výtvarné potřeby

✱  VELIKOST – Před koupí 
byste měli vědět, kam si  
děti kufřík ve škole  
ukládají. Pokud přímo  
do školní lavice, nechte si od ratolesti zjistit příslušné  
rozměry. Mnoho běžně prodávaných kufříků totiž  
nemusí velikostně vyhovovat. 

✱  ODOLnOST – Kufřík by měl být vyroben z materiálu, 
který něco vydrží, školák, případně jeho spolužáci  
se s ním totiž rozhodně mazlit nebudou. Pokud  
koupíte kvalitnější variantu, možná nebudete muset  
za půl roku běžet pro nový.

✱  POVInnÁ VÝBAVIČKA – Podrobný seznam toho, 
co by měl kufřík obsahovat, vám sdělí ve škole.

Kufřík,
35 cm, různé motivy, 

Globus

Pastelky, 
scala 12 ks 

– souprava 
mechanických 

tužek, Globus

Zpátky
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Nástup do školy  
může být pro dítě  

frustrující. Než si na 
změnu režimu zvykne, 
zkuste mu proto udělat 

radost nějakou 
vysněnou maličkostí. 

obaly a desky
✱  OchrAnA – S nákupem 

obalů se vyplatí počkat až na 
poslední chvíli. Učebnice mají 
různý formát, bývá proto lepší  
si je nejprve změřit a teprve  
poté pořídit balení na míru.  
Praktickou pomoc představují 
nastavitelné obaly, které lze  
upravit na šířku. 

✱  DESIgn – V rámci hesla 
„malé investice tolik nebolí”  
se snažte potomkovy  
„sezonní” požadavky uspo-
kojovat právě v této oblasti.

Box na 
sešity A5,  
hello kitty, 

Globus

Sada obalů 
pro 1. stupeň, 
barva čirá, mix 
29 ks, Globus

Tuš černá,
20 g,  
Globus

Penál třípatrový, 
vybavený, 
Globus

vybavení penálu
✱  VELIKOST – Stejně jako 

u ostatního školního vybavení 
záleží i velikost penálu na  
věku dítěte. U prvňáků  
a druháků sázejte na  
jednoduchost – čím méně  
psacích potřeb, tím menší  
riziko ztráty a také nepořádku. 

✱  VyBAVEní – V penálu by 
neměly chybět dvě až tři tužky, 
guma, pero (s výjimkou  
čerstvých prvňáčků), dětské 
nůžky s kulatými okraji, sada  
pastelek, případně fixek.

✱  zAMěřEnO nA PErO 
– Děti se musejí v prvé řadě 
naučit pero správně držet.  
Prvňáčkům proto pořiďte  
psací potřeby s ergonomickou 

úchopovou zónou. U starších 
dětí jsou v oblibě pera  

značky Tornado.

Progresso, 
pastelky, 
12 ks, 
Globus

Sada tužek 
grafitových 3hr, 

různé tvrdosti, 
Globus

roller 
Tornado,
psací pero, 
Globus

Souprava 
rýsovací
velká,
 4 díly, 

Globus

školní batohy
✱  VELIKOST – Prvňákům a druhákům stačí menší 

batůžky s jednoduchým členěním a oddělenou  
kapsou na svačinu. Od třetí třídy učebnic při-
bývá, proto je vhodné vyměnit batoh za větší. 

✱  VhODnÝ TVAr – Správ-
né školní zavazadlo má 
mít pevná, anatomicky 
tvarovaná záda, vyztu-
žené dno a široké nasta-
vitelné popruhy. Vhod-
né jsou také odrazky. 

Anatomický 
školní batoh, 
hannah montana, 
Globus

Anatomický školní batoh, 
hello kitty, Globus

| 9 
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svého dítěte?Poznáte limity

V  českých  rodinách  nezřídka 
dochází  k  extrémům.  Někte-
ré děti nedělají vůbec nic, jiné 

naopak všechno. Podle pražské psy-
choložky Aleny Vávrové lze jen těžko 

určit, která varianta škodí dětské psy-
chice  více.  Rodiče,  kteří  ponechávají  své 
ratolesti  plně  napospas  „volnočasovému 
osudu“, obvykle zanedbávají výchovu jako 
celek. Dítě, s nímž si doma nikdo nepovídá 
a  jemuž  nikdo  nenastavuje  potřebné  cíle 
a mantinely, se snadno může cítit ztracené 
a nemilované. Na druhou stranu potomek, 
jehož rodiče se až přehnaně bojí, aby něco 
nezanedbali,  bývá  často úzkostný,  neuro-

tický a nezdravě zaměřený na výkon. Zkrát-
ka a dobře, každá krajnost dítěti škodí.

Když méně je více
„Rodiče,  kteří  honí  dítě  z  jednoho  krouž-
ku do druhého, si tak často realizují vlast-
ní nenaplněné ambice. Potomek ještě ani 
nemusí spatřit světlo světa a o jeho budou-
cích zájmech a koníčcích už bývá zploditeli 
rozhodnuto,“ vysvětluje psycholožka Alena 
Vávrová. „Při organizaci volnočasových ak-
tivit by se v první řadě mělo přihlížet k vě-
ku  ratolesti. Nemyslím  si,  že  je  rozumné, 
když má pětileté dítko výrazně nabitý pro-
gram.  V  předškolním  věku  by  měla  hlav-

Kdo by si nepřál mít doma 

spoKojené dítě, Které umí 

smysluplně organizoVat 

Vlastní čas? i nejVětší 

idealisté ale naKonec zjistí,  

že s tímto talentem se běžní 

potomci nerodí. naopaK čeKají 

na to, až jim spráVný směr 

uKážou rodiče. práVě ti VšaK 

něKdy míVají s nalezením 

pomyslné „zdraVé míry“ potíž.  
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ní náplň volného času tvořit hra. Právě ta 
pomáhá dětem s poznáváním světa kolem 
sebe a ujasňováním si životních rolí,“ upo-
zorňuje psycholožka a dodává,  že každo-
denní řízená činnost se hodí spíše pro dě-
ti školního věku, které se díky ní naučí při-
způsobovat se novým podmínkám. 
Ani  zde  by  se  však  nemělo  nic  přehá-
nět. Rodiče se často mylně domnívají, že  
čím  více  kroužků  dítěti  zařídí,  tím  více  
toho  bude  umět.  Za-
pomínají ale na to nej-
důležitější  –  schop-
nost  zabavit  se  sám.  
Právě  s  tou  mívají  
„překroužkované“ dě-
ti  největší  problém.
„Každý zkušený tábo- 
rový vedoucí vám řekne, jak je na tom nej-
mladší  generace  rok  od  roku  hůř  nejen 
s pohybovými schopnostmi, ale  i  s  fanta-
zií. Zaujmout a motivovat dnešní děti k ně-
jaké činnosti bývá čím dál  tím náročnější, 
chtějí být neustále baveny, a když jim někdo 
aktivitu  takzvaně  ‚nepředžvýká‘,  nevědí  si 
rady a nudí se. Kde by se také děti mohly 
schopnosti vytvářet si vlastní program na-
učit, když je už od školky někdo vodí za ru-
čičku a organizuje jim program minutu po 
minutě,“ naznačuje psycholožka. 

Neměřte všem stejně
Spokojený a sám se sebou vyrovnaný  ro-
dič nemá potřebu chtít po svém dítěti, aby 
obsáhlo všechny dovednosti světa, samo-
zřejmě  pokud  o  to  samo  nestojí.  Každý 
z nás má ve svém okolí nějaké „zázračné 
dítě“, které má program nabitý k prasknu-
tí.  Pokud  je díky  tomu dokonale ve  svém 
živlu, nelze nic namítat. Bylo by však vel-
mi  mylné  dávat  vlastním  potomkům  ty-
to  „supermany“  za  příklad  či  jejich  rodi-
čům  tiše  závidět.  „Děti  jsou  individuality 
ve  všem  a  vždycky.  Proto  by  i  dávkování 
kroužků mělo být individuální. Každé dítě 
má jiný talent, jinou odolnost, jinou potře-
bu regenerace, výjimkou nejsou ani výraz-
nější  rozdíly mezi sourozenci,“  říká Alena  
Vávrová.  V  rodinách  by  nikdy  neměl  být 
měřítkem  ten  nejvýkonnější,  stejně  jako 
by se šikovnější dítě nemělo podřizovat to-
mu slabšímu. „Sami máte nejlepší přehled 
o tom, jakou má které z dětí povahu, při ja-

kých činnostech je spokojené a co mu jde 
doslova samo od ruky. Pokud si nejste jis-
tí, zkuste si s ním na toto téma v klidu po-
povídat,“ radí odbornice. 
 
Pozor na přílišnou fluktuaci
Někdy  rodiče  vyberou  dítěti  víc  kroužků 
proto, že chtějí otestovat, k čemu bude je-
jich potomek tíhnout, a zjistit, zda se u ně-
ho neodhalí  nějaké skryté hřivny, které by 

bylo  škoda  nechat 
ležet ladem. Postup-
ně pak ubírají. 
„Proti tomuto postu-
pu nic nenamítám,“ 
poznamenává  psy-
choložka.  „Jen  je 
třeba dbát, aby dítě  

neopouštělo  kroužky  z  pouhého  rozmaru 
a  lenosti.  Tyto  organizované  aktivity  totiž 
slouží mimo jiné k  tomu, aby se učilo do-
tahovat  věci  až do konce. Nahlásit ho ně-
kam a za měsíc zase jinam, protože ho to 
po prvních hodinách omrzelo, je nevýchov-
né. Trochu jiná situace samozřejmě nastá-
vá, pokud potomek na aktivity fyzicky nebo 
psychicky nestačí.“

Angličtina versus akvarijní rybičky
Modelovým příkladem kroužků, které mo-
hou být pro některé děti stresující, jsou cizí 
jazyky. Mnozí rodiče i pedagogové preferují 
názor, že čím dříve s nimi potomek začne, 
tím lépe. Pokud se nová řeč učí zábavnými 
metodami přiměřenými věku, může dítě ba-
vit a rozvíjet a minimálně ho zbaví ostychu. 
Pokud ale  rodič očekává od kroužku oka-
mžité výsledky, bývá na problém zaděláno. 
Děti jsou velmi citlivé a není divu, že na ně 
tlak ve stylu: „vždyť tam chodíš už půl roku, 
a  nic  neumíš“  působí  spíše  demotivačně. 
„Mnoho rodičů nutí děti k předčasnému stu-
diu cizích jazyků i proto, že sami žádný ne-
umějí a berou to jako velký profesní handi-
cap. To je po pravdě řečeno dosti nefér. Při 
výběru kroužku by měl hrát hlavní roli fakt, 
jak se v něm dítě cítí, a ne jaké je jeho úče-
lové  uplatnění.  Akvarijní  kroužek  potom-
ka možná kariérně nenastartuje, ale může 
tam mít skvělé kamarády, rybičky jej naučí 
trpělivosti, lásce k přírodě a zodpovědnos-
ti za živé tvory. Což je mnohdy větší přínos 
než celá angličtina,“ uzavírá psycholožka.

V rodinách by nemělo být 
měřítkem nejvýkonnější dítě, 
stejně jako by se šikovnější 
nemělo podřizovat slabšímu. 

jak předejít

1.

2.

3.
4.
5.

Dítě s „přetaženým tachometrem“ 
dává únavu najevo zlobením  
a předrážděností. Bývá lítostivé,  
hádavé, nebo zase skleslé. Často 
dokonce ztrácí zájem i o činnosti, 
které ho dříve bavily. Mezi citlivé  
indikátory se řadí také jeho  
zdravotní stav. Pokud je opakovaně 
nemocné, může to být jasný  
signál, že je toho na něj prostě moc. 

Dítě, které tráví půl dne ve škole, 
potřebuje vypnout mozek a „pro- 
větrat se“. Přetažení potomka  
předejdete, když se bude věnovat 
aktivnímu fyzickému pohybu.  
Ideální je sportování v přírodě,  
které by se však v žádném případě  
nemělo zaměřovat na výkon. Věty 
typu: „Matýsek to taky ujel, tak  
pojď, nebuď srab!“ dítě příliš  
neuklidní. 

K psychohygieně školáka patří  
denně alespoň hodinka času,  
s nímž může nakládat podle svého.  
Povoleno by mělo být vše kromě  
sezení u počítače. 

Počítač dávkujte. Pokud dítě přišlo 
ze školy nebo z kroužku, kde  
se nehýbalo a pracovalo hlavou,  
počítač by měl být tabu. 

Kroužky by měly bavit dítě, a ne  
splňovat ambice rodičů. Jestliže  
dítě prohlásí, že se mu v kroužku  
nelíbí, mělo by samo přijít s alter- 
nativou, co by ho bavilo více. 

překročení limitů
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Jak se jmenují?
Na podzim je příroda 
plná listí, oříšků, 
ovoce i hub. Dokážeš 
je pojmenovat a určit, 
zda jsou jedlé, nebo 
slouží jen na okrasu?

Najdi ten pravý!
Od červeného létajícího draka 
vedou celkem čtyři špagátky. 
Chlapeček na obrázku drží 
v ruce jen jeden z nich. 
Přijdeš na to, který to je? 

NES          šku

Rébus

✱  1. Pohádka o ošklivém... 
a) kuřátku 
b) kůzlátku 
c) koťátku  
d) káčátku

✱   2. šípková Růženka se probudila díky... 
a) kouzlu mocného čaroděje 
b) zázračnému nápoji 
c) polibku od prince  
d) vůni čerstvě rozkvetlých růží

✱   3. Mařenka a... 
a) Honzíček 
b) Jeníček 
c) Pepíček  
d) Toníček

✱   4. Červenou karkulku chtěl sežrat
a) zlý pes 
b) drak 
c) medvěd  
d) vlk

✱   5. Sůl nad... 
a) stříbro 
b) měď 
c) zlato  
d) diamanty

Dávali jste při čtení pozor?

SPRávNé oDPověDi: 1 d, 2 c, 3 b, 4 d, 5 c

RébuS: NESPal maSO VaŠKu

12_herna_KOR_HELA.indd   12 8/12/11   11:50 PM
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V loňském roce jsme s VýžIVoVou poradkyní janou VaŠákoVou 

VydalI míny a Týny pohádkoVou kuchařku. knIhu plnou recepTů 

u nás nyní seženeTe s příjemnou sleVou. dalŠí podzImní 

noVInkou je rozŠíření nakupoVání na webu mImI klubu. 

s Mimi klubem
Klidný podzimseznamte se 

Pokud chcete i  vy využívat výhod 
Mimi klubu a  dostávat informace 
o akcích, které pořádáme, zaregis-
trujte se na www.mimi-klub.cz 
nebo v  informačním centru svého 
hypermarketu GLOBUS. 

s mimi klubem

Mimi klub založil GLOBUS pro všech-
ny nastávající maminky a rodiče dětí 
do tří let. Díky členství v Mimi klubu 
získáte nárok na výrazné slevy na  
vybrané zboží určené dětem v  této  
věkové kategorii. Registraci lze pro-
vést buď elektronicky prostřednictvím  
registračního formuláře, nebo osobně 
v informačním centru kteréhokoliv hy-
permarketu. Kromě vyplněného formu-
láře je třeba předložit také těhoten-
skou průkazku nebo rodný list dítěte 
ve věku 0–3 roky. Po registraci obdrží 
každý nový člen Mimi klubu uvítací 
dárek a  identifikační členskou kartu, 
která bude připravena k  vyzvednutí 
nejdříve 48 hodin a nejdéle 7 dní od 
registrace. Díky této kartě prezen-
tované před nákupem na pokladně 
získáte nárok na zvýhodněnou cenu 
vybraných produktů.

INGREDIENCE NA TĚSTO:
✱ 200 g hladké mouky
✱ 15 g droždí
✱ 125 ml mléka
✱ 50 g másla
✱ špetka mořské soli

INGREDIENCE NA NÁPLŇ:
✱ 250 g cherry rajčátek
✱ 1 stroužek česneku
✱ špetka mořské soli
✱ 1 lžíce olivového oleje
✱ čerstvé oregano 
✱ ½ lžičky třtinového cukru
✱ 200 g mozzarelly

PŘÍPRAVA
V  míse smícháme mouku se solí, rozehřáté  
máslo, teplé mléko s vyběhlým droždím a vypra-
cujeme v kynuté těsto. přikryjeme utěrkou a ne-
cháme v  teple kynout zhruba 1 hodinu. cherry 
rajčátka nakrájená na měsíčky podusíme 3 až 
5 minut v trošce vody, dochutíme špetkou soli, 

třtinovým cukrem, česnekem, čerstvým 
oreganem a  olivovým olejem. odstaví-

me a rozmixujeme.
kynuté těsto rozdělíme na 8 kousků,  

vyválíme do kulatého tvaru, potřeme  
rajčatovou omáčkou a  ozdobíme 

plátky mozzarelly. pečeme v troubě předem 
vyhřáté na 180 °c přibližně 25 minut.

Věková kategorie: 

Vhodné pro děti 

od 2,5 let

Věková kategorie: mini pizzy 

s rajčatovou

TIPy PRO ChUť A zDRAVÍ: 
✱  aby kvásek v mléce lépe vzešel, přidejte 

½ lžičky třtinového cukru.
✱  kynuté těsto vám během kynutí neokorá, 

když vložíte pod utěrku igelitový sáček.
✱  mozzarellu můžete nahradit tvrdým 

sýrem, například eidamem.
✱  kromě lykopenu obsahují rajčata ve

větším množství vitaminy skupiny b, 
vitamin c, draslík a zinek.

✱  V případě, že vaše dítě nemůže jíst 
rajská jablíčka, použijte k přípravě 
omáčky cuketu nebo lilek.

Klidný podzim
klub
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kniha receptů se hodí všem maminkám, které chtějí svým dětem  
vařit chutná a zdravá jídla. V  jejím úvodu se seznámíte se dvěma  
malými holčičkami mínou a Týnou, které vás provedou světem fanta-
zie, pohádek a zajímavých receptů. poradí vám, od jakého věku dítěte 
je daný pokrm vhodný, a srozumitelně vysvětlí, proč a jakým způsobem  
prospívá zdraví. 

míny a Týny pohádková kuchařka se slevou!  

MÍNy A TýNy 
POhÁDKOVÁ 
KUChAŘKA
Slevový kupon na 20,- Kč 
na tuto kuchařku, 
běžná cena 89,- Kč, 
cena po slevě 69,- Kč 
(pro všechny zákazníky)

NAKUPUjTE 
BEz OMEzENÍ

Na webu Mimi klubu 
www.mimi-klub.cz 

máte nyní možnost 
přidat si k nákupnímu 

seznamu výrobků 
z měsíční nabídky 

také produkty, které 
nejsou v akci. 

Věříme, že vám 
nová funkce 

usnadní 
a zpříjemní 

on-line 
nakupování!

omáčkou 

Napsala: Jana Vašaková
Ilustrace: Petra Hamplová

Mlny a Tyny

pohadkova
kucharka

ll

ll

v

✃
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Lucie Bílá, patron 

Chcete vědět, proč projekt 
Cesty k lidem podporuje Lucie 
Bílá? Přečtěte si exkluzivní 
rozhovor na webových stránkách 
www.cestyklidem.cz.

 
Kdo čeká na přítele na čtyřech kolech?
Kdo čeká na přítele na čtyřech kolech?

✱ Škola SPMP MODRÝ KLÍČ
✱  Základní škola a Praktická škola 

SVÍTÁNÍ, o. p. s.
✱  Základní škola a střední škola 

POMNĚNKA, o. p. s.
✱  ARPIDA – centrum pro rehabilitaci 

osob se zdravotním postižením, o. s.
✱  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o. s. 
✱  DC 90, o. s. 
✱  DOMOV KRAJÁNEK, poskytovatel 

sociálních služeb 

✱  ERGOTEP, družstvo invalidů
✱  CHARITA JAVORNÍK 
✱  LIGA VOZÍČKÁŘŮ 
✱  Občanské sdružení 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SOKOLOV 
✱  Občanské sdružení při Dětském 

centru KOPŘIVNICE 
✱  PZP MERLIN, o. s. 
✱  SVAZ PARAPLEGIKŮ 

(Czech Paraplegic 
Association–CZEPA) 

✱  ŽIVOT BEZ BARIÉR, o. s.

charita

V GLOBUSU zaStáVáme názOr,  

že O radOSt z úSPěChU je třeBa 

Se děLit. rádi PrOtO POmáháme 

těm, kteří tOLik štěStí nemají. 

k VýrOčí našiCh 15. narOzenin 

ChCeme Ve SPOLUPráCi S kOntem 

BariÉrY VěnOVat CeLkem PatnáCt 

SPeCiáLníCh VOzů, kterÉ USnadní 

žiVOt handiCaPOVaným Lidem.

Společně stavíme 
cesty k lidem

projektu Cesty k lidem

Podpořit náš cíl můžete i vy – stačí kupovat výrobky označené logem 
projektu Cesty k lidem. Více se dočtete v rozhovoru s ředitelkou Nada-
ce Charty 77 Boženou Jirků na následující dvoustraně. 

aktUáLní Výši VYBranÉ čáStkY najdete 
na adreSe www.cestyklidem.cz.

PATNÁCT SPECIÁLNĚ UPRAVENÝCH AUTOMOBILŮ JE URČENO PRO NÁSLEDUJÍCÍ 
ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S HANDICAPEM: 

PARTNEŘI PROJEKTU:
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Můj přírodní
zdroj vitality

Užijte si sójové nápoje a dezerty Alpro soya® 
jako přírodní zdroj každodenní vitality.

Nápoj Alpro soya je vyroben z té nejkvalitnější sóji. Je přírodním zdrojem  
rostlinných bílkovin, které Vám pomáhají cítit se skvěle každý den. Vyvážená  
strava a aktivní životní styl jsou důležité pro Vaše dobré zdraví. Výrobky Alpro  
soya si vychutnáte nejen při snídani, ale můžete je použít na přípravu  
svačinek a teplých pokrmů.

100% rostlinný původ
0% laktózy + vápník + vitamíny B2 a B12
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charita

rojekt Cesty k lidem vzešel z dlouho-
leté spolupráce společnosti GLOBUS 
a Nadace Charty 77. Kdo stál u  jeho 
počátků?
Každý nový projekt bývá spojen s pra-
cí různorodého týmu. U Cest k lidem 
přišel prvotní impuls z řad nejvyššího 
managementu společnosti GLOBUS  
ČR – konkrétně od pánů Borise Ma-
lého a Petra Vyhnálka. Těmto dvěma 
„průkopníkům“ se podařilo získat pod-
poru ostatních členů vedení a dalších  

významných partnerů. Projekt Cesty 
k lidem tedy následně prohloubil na-
ši dlouhodobou spolupráci, díky níž se 
nám od roku 2002 podařilo získat již 
přibližně dvanáct milionů korun z pro-
deje nákupních tašek v síti hypermar-
ketů GLOBUS v rámci projektu Auta 
bez bariér. Právě ten ukázal, jak moc 
jsou pro zlepšení života zdravotně  
postižených speciálně upravené auto-
mobily potřebné. 

✱ Čím je projekt Cesty k  lidem výji-
mečný?
Pomáhá zrealizovat zdánlivě obyčej-
nou věc, kterou většina z nás bere ja-
ko samozřejmost – dopravit se tam, 
kam potřebujeme. Bez speciálně upra-
veného automobilu představuje tato 
běžná činnost pro řadu lidí se zdravot-
ním postižením náročnou zkoušku. 
Bohužel, vozů je fatální nedostatek! 
Právě kvůli tomu vznikl projekt Cesty 
k lidem. Díky němu dostane velkopro-
storový vůz na dopravu klientů pat-
náct organizací najednou a tato velko-
rysá pomoc bude navíc zrealizovaná 
během několika týdnů! Přispět může 

opravdu každý. Stačí zajít do kterého-
koliv hypermarketu GLOBUS po celé 
republice a vybrat si výrobek označe-
ný logem Cesty k lidem. Tím zákazník 
přeneseně věnuje část z ceny výrobku 
právě na nákup patnácti velkoprosto-
rových automobilů.  
 
✱ Patronkou této charitativní akce je 
Lucie Bílá. Jak vnímáte její zapojení 
do projektu?
Lucie Bílá spolupracuje s Kontem  
BARIÉRY už dlouho. Před lety zaštítila 
například náš projekt Ostrovy života. 
Výsledkem bylo dvacet čtyři milionů 

korun na nákup „ostrovů života“, tedy 
špičkových inkubátorů, které ve zdra-
votnických zařízeních zachraňují živo-
ty předčasně narozených miminek.
Myslím si, že znám Lucii dobře, pře-
sto mě ale dokáže překvapit. Napří-
klad na tiskové konferenci k zaháje-
ní projektu Cesty k lidem jsme grilo-
vali na Občanské plovárně. Celý den  
silně pršelo, bylo opravdu strašné po-
časí, přesto do Prahy přijeli přáte-
lé Konta BARIÉRY z celé republiky. 
Všichni měli kolem poledne hlad a Lu-
cie neúnavně porcovala, roznášela 
pochoutky z grilu, ochotně se s kaž-
dým zájemcem vyfotila a usmívala se.  

Všechny zná jménem a chová se k nim  
přátelsky. Vážím si jí za to! Věřím, že 
sama nestihla ochutnat ani sousto.

✱ Kdo vybíral poskytovatele speciál-
ně upravených vozů?
Tento úkol byl opravdu náročný. Vě-
děli jsme, co potřebujeme – velkopro-
storový automobil pro přepravu devíti 
osob s možností vyjmutí zadní trojse-
dačky, čímž se zvětší zavazadlový pro-
stor na uložení vozíků. V zadní části 
takto velkých vozů bývá zima, a proto 
jsme požadovali přídavné topení. Ne-
vybírali jsme Rolls Royce, důležitým 

může každ
P

Projekt Cesty k lidem podporuje i mnoho známých 
osobností. Kromě Lucie Bílé také Květa Fialová, Tereza 
Kostková, Karel Voříšek či Adéla a Dalibor Gondíkovi.

Přispět
nA PřeDChOzí sTRAně JsTe se DOzVěDěLi, že CíLem PROJeKTu 

CesTy K LiDem Je náKuP 15 VOzů PRO hAnDiCAPOVAné.  

O VýJimečnOsTi TOhOTO POčinu Jsme si POVíDALi s BOžeNOU 

JirKů, řeDiTeLKOu nADACe ChARTy 77.

Božena Jirků 
vede nadaci 
Charty 77 již 
čtvrtým rokem.
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může každ

parametrem volby byla cena. V hod-
notitelské komisi zasedl zástupce 
hlavního sponzora, dva zástupci Kon-
ta BARIÉRY, renomovaný automobilo-
vý novinář a také majitel firmy, která 
je zaměřena na speciální úpravy auto-
mobilů pro handicapované. Z oslove-
ných značek – Volkswagen, Mercedes, 
Ford a Fiat – vyhrál o koňskou délku 
posledně jmenovaný. Automobily Fiat 
DUCATO se tedy rozjedou do patnácti 
organizací v celé republice již v listo-
padu tohoto roku.
  
✱ Je vidět, že jste z projektu upřímně 
nadšená! Co vás na něm těší nejvíce?
Cesty k lidem jsou rozsáhlým projek-
tem, který není ani pro Konto BARIÉRY  
běžný. Mám velkou radost, že pomů-
žeme organizacím v celé republice, 

a zároveň tak upozorníme na jejich 
záslužnou práci. Chtěla bych, aby si 
veřejnost všimla, že téměř všude exis-
tují malá občanská sdružení, obecně 
prospěšné organizace, nestátní ško-
ly a další zařízení, která se snaží být 
maximálně užitečná. Velmi mě těší 
také skutečnost, že se i v dnešní do-
bě najdou firmy, které se dokáží o své 
úspěchy podělit s ostatními. Není to 
samozřejmost, o to více si přístupu 
GLOBUSU vážím. Doufám, že se zbo-
ží označené logem Cesty k lidem bu-
de dobře prodávat. My tak získáme 
potřebnou částku na pořízení patnác-
ti speciálně upravených automobilů  
a partneři projektu dobrý pocit z toho, 
že se na této akci podíleli. Společnými 
silami můžeme dokázat, že podporo-
vat charitu stojí za to!

  Pohled do zákulisí

✱ PrůBěh řízeNí Počet přihlášených 
organizací třikrát převýšil kapacity pro-
jektu Cesty k lidem, podmínky grantového 
řízení však splňovali všichni zájemci. 
Konečné rozhodnutí proto museli učinit 
členové rady Konta BAriÉrY. Ta je 
složená ze zkušených profesionálů, pro 
které je samozřejmostí perfektní přehled 
o neziskovém sektoru a organizacích, jež 
v něm působí. Patnáct vítězů bylo vybráno 
na základě dvoukolového bodovacího 
hodnocení, které se odvíjelo od osobních 
preferencí členů rady. 
✱ PrOČ Právě PATNáCT? Patnáctka 
je šťastné číslo GLOBUSU – letos slaví 
patnáct let působnosti na našem trhu 
a také otevírá patnáctý hypermarket 
v České republice. Právě proto se do 
projektu zapojilo patnáct jeho největších 
dodavatelů. Každý z nich určil výrobky, 
z jejichž prodeje věnuje pro projekt Cesty 
k lidem určitou část z ceny, a vybere tak 
částku, která uhradí jeden z patnácti 
automobilů Fiat DUCATO.

VíCe inFORmACí  
O PROJeKTu 

CesTy K LiDem 
nALezneTe nA 

weBOVýCh sTRánKáCh 
www.cestyklidem.cz

we
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Vybírá pro vás...

Marcela 
KrejčíKová, 

manažerka  
marke tingu  

společnosti GlobUS

koktejl
Užijte si zábavný  
a pohodový podzim 
s bohatou sezonní 
nabídkou Globusu.

již několik let se v  našich hypermarketech můžete účast-
nit vinných seminářů, jejichž součástí je odborný výklad, 
ochutnávka a  možnost zakoupení vín za zvýhodněné ce-
ny. Semináře probíhají přímo v  hypermarketech GLoBUS. 
Daleko nemusíte chodit ani pro vstupenky – prodávají se 
ve všech našich informačních centrech. v  ceně 150 Kč je  
zahrnuta přednáška, degustace a občerstvení. Termíny semi-
nářů se dozvíte přímo ve svém oblíbeném hypermarketu nebo 
na webových stránkách www.globus.cz. 

Vinné semináře

✱  GLoBUS se stal partnerem pilotního 
projektu bezkontaktních plateb pomocí 
technologie NFC. v této chvíli je do pro-
jektu zahrnuto na 400 účastníků – zákaz-
níků GLoBUSU a klientů dalších partne-
rů, jimiž jsou o2, Komerční banka a City 
Bank. Tito „vyvolení“ mohou ve čtyřech 
našich hypermarketech platit pouze po-
mocí speciální aplikace, kterou mají na-
hranou v  telefonu. Tento způsob platby 
nezabere víc než několik vteřin a je oprav-
du komfortní. Sledujte reportáž v  naší  
Globus Tv.

✱  věříme, že již brzy bude tato technolo-
gie běžně dostupná a samozřejmá, stej-
ně jako je například platba kartou.

Pohodlí bezkontaktních 
plateb

ZDE MŮŽETE PLATIT POMOCÍ 
BEZKONTAKTNÍCH PLATEB

I na PodzIM chyStáMe Mnoho aKcí a noVIneK, KVůlI nIMž Se VyPlatí 

oPUStIt útUlné tePlo Vašeho PříbytKU a Vydat Se  

do nejblIžšího hyPerMarKetU GlobUS.

novinky z Globusu

SPeCIáLNí AKCe: Permanentku na 
2 semináře, v jejichž ceně je řízená  
degustace a občerstvení, můžete poří-
dit za 270 Kč. v.I.P. seminář s občerst-
vením po každé degustaci stojí 400 Kč.

TerMíNy:
 20. 9. Pardubice Vinselekt – Michlovský
 22. 9.  ostrava zámecké vin. bzenec
 27. 9. Plzeň Vinselekt – Michlovský
 5. 10. opava templářské sklepy
 6. 10. olomouc buda Mont
 13. 10. Karlovy vary Vinselekt – Michlovský
 18. 10. Ústí znovín
 19. 10. čakovice šlechtitelská st. vin. 
    Velké Pavlovice
 20. 10. Brno bohemia Sekt
 25. 10. Chomutov Vinné sklepy Valtice
 2. 11. olomouc templářské sklepy
 15. 11. č. Budějovice znovín
 16. 11. CčM Globus logistik
 22. 11. Pardubice bohemia Sekt
 23. 11. olomouc Vinné skl. Valtice 
   + Wajda  V.I.P
 24. 11. Brno United brands
 30. 11. opava United brands

18_19_koktejl_FINAL_HELA.indd   18 8/12/11   10:55 PM



VYROSTLI 
JSME.

S ROZŠÍŘENÝM SORTIMENTEM OTEVÍRÁ JIŽ BRZY!
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baumarkt v brně v novém!

V GlobUSU myslíme i  na ty z  vás, 
kteří trpí celiakií, tedy nemocí vyvo-
lanou nesnášenlivostí lepku. V  na-
šich hypermarketech nabízíme nejen 
výrobky nahrazující obilniny v bezlep-
kové dietě, ale také více než 70 uze-
nářských produktů, jejichž vhodnost 
pro bezlepkovou dietu potvrzuje 
certifikát Výzkumného ústavu potra-
vinářského v  Praze (na řeznických 
pultech jsou výrobky vhodné pro 
celiaky označeny symbolem přeškrt-
nutého klasu). dále spolupracujeme 
s  jitkou dlabalovou ze Společnosti 
pro bezlepkovou dietu, s níž pořádá-
me pravidelná a velmi oblíbená bez-

lepková odpoledne. jejich součástí 
je představení a ochutnávka bezlep-
kových potravin a  uzenin ze sorti-
mentu GlobUSU, novinky z  oblasti 
bezlepkové diety, výhodná nabídka 
bezlepkových potravin a  dle mož-
ností i  přednáška lékaře. Kapacita 
je však omezena – proto se co nej-
dříve zdarMa přihlaste v  informač-
ním centru hypermarketu GlobUS 
nebo na zelené lince 800 241 242. 
začátek je vždy v 17.30 a předpoklá-
daný konec v 19 hodin. termíny ko-
nání bezlepkových odpolední budou 
uveřejněny nejpozději do konce září 
2011 na www.globus.cz.

bezlepková odpoledne

15 let naší spolupráce 
s Kontem barIéry

v GLoBUSU neklademe důraz pouze na kvalitu a čerstvost zboží – interiér hyper-
marketů a Baumarktů se snažíme neustále vylepšovat i po stránce estetické. Prá-
vě proto jsme náš nejstarší Baumarkt od základů přestavěli. Můžete se těšit na 
širší sortiment, radikálně pozměněné uspořádání prodejní plochy, sofistikovanější 
systém navigací a zejména nové záruky, díky nimž budete v našem Baumarktu na-
kupovat opravdu bez starostí. Baumarktu „v novém kabátě“ se časem dočkají i zá-
kazníci v Pardubicích a v Chomutově.

Hypermarkety GLoBUS slaví již 15 let 
úspěšné existence na českém trhu! Po celou dobu se 
společnost zásadním způsobem podílí na společensky 
a eticky zodpovědném přístupu k zákazníkům, zaměst-
nancům, dodavatelům i životnímu prostředí.

DůrAz KLADeMe TAKé 
NA PoDPorU CHArITATIvNíCH CíLů:
1996  Krátce po otevření prvního hypermarketu v Brně 

zahájil GLoBUS dílčí aktivity v oblasti firemního 
dárcovství.

2002  Společnost se rozhodla pojmout firemní dárcov-
ství systematicky a  navázala spolupráci se stě-
žejním projektem Nadace Charty 77 – s Kontem 
BArIéry, které se zaměřuje na zlepšení životních 
podmínek lidí s handicapem. ve spolupráci s Kon-
tem BArIéry založil GLoBUS speciální Fond GLo-
BUS, kam pravidelně přispívá 
výtěžkem jedné koruny z pro-
deje každé igelitové tašky ve 
svých hypermarketech.

2010  Do května 2010 vybral 
GLoBUS s  pomocí svých zá-
kazníků víc než deset milionů 
korun. Díky nim může společ-
nost financovat projekt Auta 
bez bariér.

LoKáLNí PoDPorA
vedle spolupráce s Kontem BArIé-
ry funguje firemní dárcovství také 
na úrovni jednotlivých hypermarke-
tů, které dle lokálních potřeb poskytují finanční a mate-
riální podporu místním organizacím a sdružením, mimo 
jiné dětským domovům, kojeneckým ústavům, školám 
nebo sportovním klubům.

STroM SPLNěNýCH PřáNí
Mezi dárcovské aktivity společnosti GLoBUS patří  
také tradiční projekt Strom splněných přání, který re-
alizuje většina hypermarketů. vedle materiálních darů, 
které zákazníci a zaměstnanci GLoBUSU kupují a věnu-
jí vybranému místnímu dětskému zařízení, je s akcí spo-
jena také finanční sbírka, jejíž výtěžek putuje na konto 
podporovaného zařízení.

CeSTy K LIDeM
U příležitosti oslav patnáctiletého působení společnos-
ti GLoBUS na českém trhu jsme se začali podílet také 
na novém projektu Cesty k lidem. výtěžek z té-
to akce poslouží k zakoupení patnácti spe- 
ciálních vozů, které pomohou handicapova-
ným přiblížit svět. A umožní jim vše, co je 
pro nás ostatní naprostou samozřejmostí 
– cestou do školy a zaměstnání počínaje, 
výpravou za zábavou konče.

GlobUS nabízí  
možnost  

objednat si  
bezlepkové výrobky 

on-line!on-line!
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zákulisí
V GLOBUSU kLademe maximáLní důraz 

na čerStVOSt. PráVě PrOtO Se naše 

hyPermarkety Pyšní širOkOU naBídkOU 

POtraVin, které VyráBíme a PrOdáVáme 

POd jednOU StřechOU. díky tOmU mají 

k zákazníkům nezVykLe BLízkO, a Vy je 

tak můžete POřídit aBSOLUtně čerStVé. 
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Pavel Holeček, 
vedoucí odboru masa 
a masné výroby GLOBUS

Vedoucí odboru masa a masné výroby 
Pavel Holeček vysvětluje, proč právě 
v GLOBUSU najdete nejlepší maso. 

✱ V čem tkví úspěch řeznictví GloBUS?
 Spokojenost zákazníků je pro nás tím nejlep-
ším vysvědčením z předmětů, jako je nákup 
kvalitních surovin, technologická kázeň, kva-
litně poskládané receptury bez různých výro-
bu zlevňujících prostředků a osobní dohled 
nad každou výrobní šarží. 

✱ Masné výrobky tedy vznikají 
přímo v GloBUSU?
Jistě. GLOBUS již mnoho let jako jediný z hy-
permarketových řetězců provozuje vlastní řez-
nictví. V každém hypermarketu funguje kom-
pletní řeznický provoz, kde maso od spolehli-
vých českých a moravských dodavatelů sami 
bouráme a zpracováváme. Zboží se tak k zá-
kazníkům dostává zcela čerstvé – z výrobny je 
to k pultu pouhých pět metrů.

GLOBUS provozuje také vlastní pekárny, 
a tak k nám zákazníci chodí pro pečivo 
s radostí. Vůně čerstvého pečiva je lákavá, 
a kdo okusil, ví, že se může těšit na výbor-
nou chuť. Jak se peče v GLOBUSU, prozra-
zuje Pavel Meduna, vedoucí provozu a pro-
deje pekáren GLOBUS.

✱ Z čeho se vlastně v GloBUSU peče?
Podstatný je samozřejmě dobrý zá-
klad a na ten měly nejlepší recept 
naše babičky. Nejdůležitější pra-
vidlo zní: Žádné náhražky! Dá-
váme si ale záležet i na výběru 
dobré mouky a používáme pou-
ze tradiční žitný kvas, který si 
sami vyrábíme. Takže v GLOBU-
SU nenajdete žádný chléb chutnají-
cí jako polystyren.

✱ A jak to, že je vše vždy 
tak čerstvé a voňavé?
Každý hypermarket GLOBUS má 
svou vlastní pekárnu, která peče 
pouze z čerstvého těsta a podle 
vlastních tradičních receptur. V žád-
ném případě nerozmrazujeme a ne-
dopékáme polotovary chlebů a pečiva z velko-
výroby. Pečeme od velmi časných ranních ho-
din až do večera, a v průběhu celého dne tak 
přichází na pulty křehké, voňavé a úplně čers-
tvé pečivo. Upřímně – kdy jste naposledy ochut-
nali ještě teplý chléb?

✱ Z pece to má pečivo do regálu pár metrů...
A také jenom díky tomu můžeme pružně  
reagovat na poptávku, takže zákazníkům na-
bízíme vždy ten druh pečiva, který jim chutná. 
A že jich nabízíme požehnaně! Přijďte ochut-
nat i vy!

přímo na pult 

BUSU peče?
Podstatný je samozřejmě dobrý zá-

na ten měly nejlepší recept 
-

ze tradiční žitný kvas, který si 
GLOBU-

SU nenajdete žádný chléb chutnají-

Pavel MedUnA, 
vedoucí provozu a prodeje 
pekáren GLOBUS 

kvalitní masné 
výrobky 

pozvednou každé 
grilování na 

kulinářské hody.

ŘEZNICTVÍ GLOBUS: pEkaŘSTVÍ GLOBUS:

Z VýrOBNy
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autorkou receptů je Jana Vašáková, certifikovaná výživová 
poradkyně, která spolupracuje s obchodní sítí 
hypermarketů GLOBUS. Více informací najdete na: 
www.poctivy-nakup.cz v sekci experti radí.

žitný nebo Fit chléb se sýrem, 
šunkou a okurkou

Vlákninu, 
jež se nachází 

v celozrnném pečivu, 
je třeba zapít 
dostatečným 

množstvím tekutin.

InGRedIenCe (1 PoRCe)
✱ 2 krajíčky Žitného nebo Fit chleba ✱ margarín 
✱ Sedlácká šunka GloBUS ✱ plátkové sýry Gouda 
+ ementaler GloBUS ✱ salátová okurka

PříPRAVA:
krajíček chleba namažeme margarinem a přiložíme 
Sedláckou šunku GLOBUS. navrch přidáme plátky pří-
rodních plátkových sýrů podle vlastní chuti a na kolečka 
nakrájenou salátovou okurku. nakonec přiklopíme dru-
hým krajíčkem chleba. 

V rUBrice SiLUeta na Straně 7 jSte Se dOčetLi, jaké 

SLOžení má mít SPráVná škOLní SVačina. PrO Vaši 

inSPiraci PřidáVáme daLší tiPy na zdraVé POchOUtky  

z našehO PekařStVí a řeznictVí. nezaPOmeňte, že 

kVaLitní PečiVO a maSné VýrOBky Si Vy i Vaše děti 

nejLéPe VychUtnáte S čerStVOU zeLeninOU.

živočišné tuky 
je třeba eliminovat 

rostlinnými, proto tam, 
kde je šunka a sýr, 
používejte kvalitní 

rostlinné margaríny.

Párty večka se šunkou a zeleninou
InGRedIenCe (1 PoRCe)
✱ 1 Párty večka ✱ žervé s pažitkou ✱ 1 plátek šunky GloBUS 
✱ ledový salát a rajče

PříPRAVA:
Párty večku rozkrojíme na dvě poloviny, namažeme žervé 
s pažitkou a přidáme list ledového salátu. navrch položí-
me plátek šunky GLOBUS a ozdobíme dalším listem ledo-
vého salátu a rajčetem.

Dobroty
z našeho pekařství 

a řeznictví
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Pásek, Puma, 
délka 117 cm, 
GLOBUS, cena 
369 Kč

Dámský kabátek  
s kožešinou, 
GLOBUS, 
cena 3 490 Kč

styl

Dámská taška, 
Puma, lehký 
materiál, 
GLOBUS, cena 
999 Kč

Dámský šátek, 
Lerros, 100% 
polyakryl, GLOBUS, 
cena 599 Kč

Inspirace 50.–70. lety

Dětská 
vesta, 
GLOBUS

Přírodní klasika

Peněženka, Puma, 
prostorná s mnoha 

přihrádkami, 
GLOBUS, 

cena 799 Kč

Pánské tričko, 100% 
bavlna, GLOBUS, 
cena 399 Kč

Dámská 
prošívaná 
vesta, Lerros, 
100% polyester, 
GLOBUS, cena  
2 299 Kč

Móda vždy tak trochu čerpá  
z minulosti a ani rok 2011 není 
výjimkou: 
✱  50. léTa: délka sukní ke 

kolenům nebo do půlky lýtek, 
zvonové a áčkové střihy

✱  60. léTa: futuristický vzhled, 
geometrické tvary, důraz na 
funkčnost

✱  70. léTa: hravá móda 
ovlivněná hnutím hippies, 
pozornost zaměřena na 
zajímavé doplňky

Současná móda neklade 
mnoho překážek, řiďte se 
proto především vlastním 
vkusem a fantazií. „In”  
jsou přírodní tóny, bát se 
nemusíte ani černé klasiky.

Dámská 
sukně 
dlouhá, 
GLOBUS, 
cena  
1 190 Kč

Chlapecké jeans 
Dennis, 100% bavlna, 
velikosti 128–164,
GLOBUS

Dětská bunda, 
různé druhy a barvy, velikosti 
128–164, GLOBUS 

Dětská mikina, 
různé druhy  

a barvy, velikosti 
134–164, GLOBUS

Dětské jeans, 
100% bavlna, 
různé barvy, 
velikosti 
128–164, 
GLOBUS   elegancePraktická

I BěheM POŠMOUrNéhO PODzIMU Se 

Můžete cítIt ve Své kůžI. Stačí Se 

OBLéct DO NěčehO PěkNéhO.    

23_styl_KOR_HELA.indd   23 8/15/11   12:02 PM
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mazlíčci

Můj dům, můj hrad
Pelíšek je základem psího teritoria a mu-
sí být tak velký, aby obyvateli umožňo-
val libovolné střídání poloh. Stejně jako 
u lidské postele platí, že by neměl být ani 
příliš měkký, ani tvrdý. Pokud je psí lože 
umístěno v předsíni, na chodbě či jiném 
dlaždičkovém „vyhnanství“, spodek pele-
chu by měl být tepelně izolován. Ideální 
je tvrdý látkový materiál nepropouštějící 
vlhkost a chlad. 
Mezi důležitá kritéria patří také snadná 
čistitelnost. Nejlepší jsou  
proto takové pelíšky, které 
můžete bez obav hodit do 
pračky, vyluxovat, případně 
přetřít hadrem. Velmi snad-
no se čistí třeba výrobky 
z tvarovaného plastu. 

I psi mají své dny
První hárání se u fenek do-
stavuje mezi 7. a 18. měsí-
cem, záleží na velikosti ple-
mene. Obvykle platí: čím 
menší rasa, tím dříve se je-
jí zástupkyně stává psí „že-
nou“. Každá fenka proží-
vá hárání jinak, časté jsou však změny 
v chování a sklony k neposlušnosti. Abys-
te v tomto období předešli špinění pod-
lah a znečištění pelíšku, pořiďte fence 
takzvané hárací kalhotky. Ovšem pozor: 
nespoléhejte se na to, že poslouží i jako 
ochrana proti nechtěnému oplodnění!  

Kdo si hraje...
Opravdu jen málokterý pejsek pohrdne 
hrou a na rozdíl od některých dětí není 
ve vztahu k objektům svého zájmu nijak 
přehnaně vybíravý. Pokud máte doma 

štěně a ke společným hrám přistupujete 
s „pedagogickým“ záměrem, můžete ma-
lého chlupáče lecčemu naučit a zároveň 
přirozenou cestou upevnit vaše vzájem-
né pouto. Pro řízenou ventilaci psí ener-
gie se snažte vybírat hračky, které odpo-
vídají povahovým vlastnostem daného 
plemene. Vitálnější psi ocení nejrůzněj-
ší kousky z gumy, případně z lana, s ni-
miž se dá bojovat. Do přírody či na volné 
travnaté prostranství ve městě se zase 
hodí házecí talíř a jiné vrhací předměty, 

které můžete využít i pro 
výcvik aportování. Mazlíč-
ky, které necháváte častěji 
samotné doma, potěší žvý-
kací a kousací hračky, jež 
pomohou zahnat nudu. 

Když se načančám
Psí srst není pouze na okra-
su. Jejím úkolem je chránit 
čtyřnožce před nepříznivý-
mi vlivy, a proto je důležité 
věnovat jí pravidelnou pé-
či. Pod tou si však nepřed-
stavujte nepřetržité „louho-
vání“ pejska v šamponech. 

Mnohem užitečnější je spíše systematic-
ké rozčesávání srsti. Pokud budete tuto 
stránku péče zanedbávat, může pejskovo 
ochlupení zplstnatět, což má nepříjem-
né důsledky pro vás i pro něj. Ke kartáčo-
vání a vyčesávání je nejvhodnější kartáč 
s měkkými štětinami, který byste měli po-
užívat 2–3x týdně. Intervaly šamponová-
ní pak udávají nejen rozmary počasí, ale 
také typ a stav mazlíčkovy srsti. Volte při 
tom opravdu kvalitní – nejlépe hypoaler-
genní – přípravky, které předcházejí pří-
padnému podráždění kůže.

PSÍvybavička

Srst byste měli 

pejskům kartáčovat 

i třikrát týdně.
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Na rozdíl od lidí většiNa pEjSKů K matEriálNím StatKům NijaK 

NEtíhNE. přESto byStE SE měli poStarat o to, aby jim doma Kromě 

láSKy a vzorNé péčE Nic podStatNého NEchybělo. 

Pejskovi nesmí chybět:

✱ MIsKy na jídlo a PITí – Nejpraktič-

tější jsou protiskluzové.

✱ obojeK – pokud máte doma štěně, 

pořiďte mu pro začátek spíše levné, 

snadno čistitelné obojky z plastu.

✱ vodíTKo – vybírejte podle velikosti 

a temperamentu psa.

✱  náhubeK – je 

nevyhnutelný, pokud 

potřebujete s pejskem 

cestovat. 

✱  ProduKTy 
Pečující o zdraví 

chruPu 
– základem prevence 

psích stomatologic-

kých problémů je 

čištění zubů minimál- 

ně obden.

www.globus.cz

ně obden.
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Pěti úsPěšným luštitelům zašleme dárkovou  
kartu v hodnotě 500 kč! 
správné znění tajenky (citát Jana Wericha) pošlete do 3. 10. 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 www.globus.cz. Přejeme vám hodně zdaru!

Vyhrajte 
dárkovou kartu 

v hodnotě  
500 Kč!

křížovka

25_krizovka_KOR.indd   25 8/15/11   12:03 PM



rodina

Představujete si Pod Pojmem rituál kouzlení šamanů nebo 

Pohádkových čarodějnic? máte Pravdu, ale jen zčásti. 

rituály, jako je třeba usPávání dítěte, ranní káva, nedělní 

oběd, oslava vánoc nebo svatba, totiž hrají důležitou roli 

i v životě lidí, kteří v nadPřirozené jevy nevěří. 
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zkuste si vybavit, jak se každé rá-
no probouzíte. Možná se po za-
zvonění budíku ještě chvilku 

protahujete, rozespale jdete postavit 
vodu na kávu a provést ranní hygienu. 
Přesně tohle je rituál. Rodina už ví, že 
s vámi může mluvit, až když se oble-
čete. Osobní rituál je pro většinu lidí 
posvátný a nemají rádi, když jim ho 
někdo narušuje.
Rituály opravdu vycházejí z posvát-
ných obřadů (latinské slovo ritualis 
znamená „obřadný“), které lidé dříve 
bezpodmínečně potřebovali k pocho-
pení světa, dělení času, upevnění da-
ného společenství a jeho norem. Ale 
ani v dnešní době plné technických 
berliček a vymožeností neztratily ně-
které z nich na významu. 

Patříme k sobě
„Rituály jsou pro rodinu velmi důleži-
té. Pokud jsou v ní dobře zakotvené, 
uklidňují, usnadňují každodenní pro-
voz, upevňují vztahy a pomáhají ta-
ké při řešení konfliktů. Bohužel jim 
v dnešní době není věnována zdale-
ka taková pozornost, jakou by si za-
sloužily,“ říká pražská psycholožka 
Eva Hrončeková, podle níž se v dří-
vějších dobách nejvíce rodinných  
rituálů odehrávalo během jídla nebo 
jeho přípravy. Obřadný přístup k po-
travě je pochopitelný, jídlo tehdy ne-
bylo samozřejmostí a záviselo na něm 
přežití celé skupiny, proto se za něj 
děkovalo. Zvyk společného stolová-
ní padl uspěchané moderní době za 
oběť mezi prvními. „Kdyby některý 
z prapředků viděl dnešní hltání fast-
foodového pokrmu nad klávesnicí po-
čítače, asi by nechápal, jak je možné, 
že do ‚hříšníka‘ neudeří blesk. Když 
už rodina společně jí, často se u to-
ho dívá na televizi, takže není možné 
si povídat o tom, co kdo zažil, společ-
ně sdílet novinky a pěstovat pospoli-
tost. Rodiče by měli dbát na to, aby 
alespoň jedno jídlo týdně strávili spo-
lečně při plném vědomí, že jsou rodi-
na a věnují se jeden druhému. Možná 
právě z absence společného stolová-
ní pramení tak velká obliba grilování, 

rituálůChvála
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které se pro mnoho lidí stává novým 
rituálem,“ uzavírá psycholožka.
Z dávných rituálů souvisejících s jíd-
lem se mimo jiné vyvinula novodobá 
etiketa stolování. K hezky prostřené-
mu stolu je třeba doma usedat také 
proto, aby se děti naučily základním 
pravidlům a v dospělosti nepropada-
ly panice během oficiálních společen-
ských akcí.

Pomoc a uklidnění
Pravidelnost v jídle a ve všech oblas-
tech je důležitá zejména pro malé dě-
ti. Ty se pomocí pravidelných činnos-
tí naučí členit svůj den, předpokládat, 
co přijde, a dávat věci do souvislos-
tí. Pro ty nejmenší je jedním z nejdů-
ležitějších rituálů uspávání. I když dí-
tě mění prostředí, jede s rodiči na do-
volenou nebo ho hlídá babička, rituál 
mu spolu s oblíbenou hračkou přiná-
ší kousek známého prostředí, uklid-
ní ho a pomůže mu překonat potíže 
s přizpůsobením. Dáváte-li malé dí-
tě někomu hlídat, nezapomeňte přes-
ně popsat jeho každodenní zvyklos-
ti. Pokud bude mít svého Večerníčka, 
pohádku a třeba oblíbenou písničku, 
snáz se smíří s tím, že ho ke spánku 
ukládá jiná osoba. Nejmenší děti lpě-
jí na tom, aby vše probíhalo tak, jak 
jsou zvyklé. To je naprosto přiroze-
né, neboť sám zážitek z porodu patří 
k největším změnám v životě každé-
ho člověka. Z bezpečí dělohy je dítě 
vytlačeno do neznámého světa a stej-
ně jako naši prapředci si neumí vy-
světlit, proč ve dne svítí slunce, večer 
je tma a při bouřce hřmí. A stejně ja-
ko jim mu zavedené rituály pomáha-

jí překonat úzkost z neznámých jevů.
Dodržování zavedených rituálů je dů-
ležité také pro staré lidi. Ti většinou 
postrádají pružnost a přizpůsobivost 
mladých členů rodiny, jejich tempo je 
pomalejší a nezřídka mají i méně vě-
cí, na které by se mohli těšit. Zkuste 
proto respektovat, že lpějí na kávě po-
dávané přesně ve tři, na primitivním 
seriálu (i když mohou vidět jeho opa-
kování druhý den odpoledne) a že se 
v určitý den a hodinu vydají na hřbi-
tov, přestože je venku náledí.

Uvolněte sevření
Rituály mohou mít i negativní stránku,  
pokud jsou striktně vyžadovány bez 
ohledu na potřeby všech zúčastněných.  
Správné rituály by se měly měnit spo-
lečně s členy rodiny. Pro vašeho roz-
košného synka možná bylo samo-
zřejmostí, že vám při vyzvedávání ze  
školky i ze školy dal pusu. Ale jedno-
ho dne se začne bránit, protože „už je 
moc velkej, aby se před klukama pu-
sinkoval s mámou“. Neznamená to, že 
vás má méně rád, ale zaručeně na vás 
bude naštvaný, pokud od něj budete 
rituální políbení paličatě vyžadovat.
Rodiče musejí počítat s tím, že děti ros-
tou, uvolňují se jejich vazby k rodině, 
a tedy i účast na společných pravidel-
ných akcích. Ale pokud jim dokázali vy-
tvořit příjemné prostředí plné tolerance 
a hezkých zvyků, mohou se spolehnout 
na to, že děti na ně budou rády vzpomí-
nat a část z nich si odnesou i do vlast-
ních rodin. A rodiče zas budou s vnou-
čaty hledat vajíčka, která o Velikono-
cích poschovával zajíček na zahradě, 
zvonit na zvonek oznamující, že v poko-
ji byl Ježíšek, a těšit se ze svíček na na-
rozeninových dortech. Případně se při-
učí novým zvyklostem, které do nové 
rodiny přinesl zeť či snacha.

Pokud jsou rituály v rodině dobře 

zakotvené, uklidňují, usnadňují každodenní 

provoz, upevňují vztahy a pomáhají také 

při řešení konfliktů.

✱ hrají zásadní roli při výchově 
a vzdělávání dětí, ulehčují složitý 
proces socializace. 

✱ Pomáhají při organizování 
každodenních činností a usnadňují 
přechody z jednoho prostředí do 
druhého (například rituál převléká-
ní z pracovního do domácího 
oblečení).

✱ Přispívají ke zmírnění strachu 
z neznámého a odpoutání se od 
běžných starostí.

✱ jejich prostřednictvím si lidé dávají 
najevo, že k sobě patří, mají 
společné cíle a mohou se na sebe 
spolehnout.

✱ slouží jako „vstupenka“ do nové 
skupiny či společenství – účastí  
na zvyklostech rodiny se do ní 
začleňujete. 

✱ Pomáhají překlenout přechod mezi 
životními etapami – ne nadarmo se 
maturitě říká „zkouška dospělosti“.

✱ rituály rodinu spojují také v době 
konfliktů. i když na sebe máte 
vztek, známá situace ho může 
obrousit a přinést větší šanci  
na brzké obnovení normální 
komunikace. 

Proč jsou rituály důležité?
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I na pOdzIm bySTe SI mělI dOpřáT drObné vybOčení z každOdenní 

ruTIny. kráSy mOravSké přírOdy, neOpakOvaTelná aTmOSféra 

hISTOrIckých měST a vInných Sklípků nabízejí nezapOmenuTelné 

OkamžIky, kTeré jISTě nadchnOu celOu rOdInu. 

Kouzlo
Znojemská podoblast leží v  dešťovém 
stínu Českomoravské vrchoviny. Díky to-
mu se zde nacházejí kamenité půdy, kte-
ré jsou ideální pro pěstování ryzlinku rýn-
ského, veltlínského zeleného a  v  někte-
rých místech také modrých odrůd vína. 
Znojmo bylo v  roce 1226 povýšeno Pře-
myslem Otakarem I. na město. Díky své 
poloze a královské přízni zažívalo v násle-
dujících stoletích velký rozvoj. Dnes se 
může pochlubit řadou unikátních historic-
kých památek, jako je například rotunda 
sv. Kateřiny či chrám sv. Mikuláše, který 
je patronem města. Pod Znojmem se pro-
plétají spletité podzemní chodby, jejichž 
část sloužila také jako vinné sklepy.
Pokud zatoužíte po úniku z civilizace, jis-
tě si vychutnáte návštěvu Národního par-
ku Podyjí, který nabízí nádherné scene-
rie. Najdete v něm například vinici Šobes,  
jež má podle odborníků jednu z  nejlep-
ších poloh pro pěstování vína v  celé Ev-
ropě. Pěkný výlet si můžete udělat také 
na hrádek Lampelberg vybudovaný v  ro-
ce 1860 u  hranic s  Rakouskem. Rodiny 
s  dětmi se jistě 
vypraví na pro-
hlídku do Šato-
va, kde se v pís-
kovcovém svahu 
nachází unikátní 
vinný sklep zdo-
bený plastický-
mi malbami.

procházka po znojmu 
a kvetoucím podyjí

penzIOn u hrádku
✱ komfortní ubytování v podyjí, 

nedaleko vranovské přehrady 
a města znojmo

✱ moderní design, romantika 
a klid venkova
http://www.penzionuhradku.cz/

ti 
na 

ubytování

vinných sklípků
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V Mikulovské podoblasti se daří zejména 
ryzlinku vlašskému, rulandskému bílému 
a chardonnay. Mezi místní turistická láka-
dla patří chráněná krajinná oblast Pálava 
a zámek Valtice, jehož historie sahá až do 
13. století. V jeho podzemí naleznete Ná-
rodní vinařské centrum s degustační expo-
zicí Salonu vín České republiky (nejpres-
tižnější vinařské soutěže v ČR). Pokud se 
vypravíte do Mikulova, podívejte se k vře-
tenovému vinařskému lisu z  roku 1851. 
Ten byl v roce 2004 kompletně rekonstruo- 
ván, a je tak i přes svůj úctyhodný věk stá-
le funkční. 
Ne nadarmo se říká, že nejkrásnější pohled 
na svět je z koňského sedla. To jistě pla-
tí i pro prohlídku mikulovských vinic. Pře-
svědčit se o  tom můžete v Novém Přero-
vě, kde najdete Jáňův dvůr – zde je možné 
objednat si vyjížďku na koni či na bryčce 
kolem zdejších vinohradů a sklepních uli-
ček. Zároveň tu můžete v  klidu posedět 
a ochutnat produkty místních vinařů. 
Pokud se chcete dozvědět více o  vínech 
z vinařské podoblasti Mikulov, vypravte se 
na naučnou stezku, která prochází viniční 
tratí Stará hora u Novosedel. Po cestě na 
vás bude čekat mnoho panelů s informace-
mi o  zdejších vinicích, pěstovaných odrů-
dách a okolní krajině. 

ze zámku valtice do 
kouzelné přírody pálavy

Na jihovýchodě Moravy najdete Slováckou 
vinařskou podoblast. Velké množství je-
jích vinařských obcí leží v údolí řeky Mo-
ravy. Jemná půda a nízká nadmořská výš-
ka zde udržují intenzivní letní teploty, což 
má za následek výrazný odrůdový charak-
ter zdejších vín. 
Milovníci alkoholického nápoje z hroznů by 
si neměli nechat ujít návštěvu Areálu vin-
ných sklepů Plže. Jedná se o komplex his-
torických vinných sklepů s bílou vápennou 
omítkou, modrou podezdívkou a typickými 
slováckými ornamenty. V  Uherském Hra-
dišti se ve Slováckém muzeu můžete do-
zvědět něco z místní historie nebo se vy-
dat do areálu měšťanských vinných skle-
pů a vinohradních domů, z nichž nejstarší 
pochází z  18. století. Lázeňská koloná-
da v  Luhačovicích je zase jako stvořená 
pro ničím nerušenou procházku. 
Ve vinařské podoblasti Slovácko se to 
hemží množstvím naučných vinařských 
stezek pro pěší i cyklisty. Za pozornost 
rozhodně stojí památková rezervace vino-
hradských staveb ve Vlčnově, chráněný 
soubor historických vinařských búd ve Ve-
letinách, zámecká vinotéka v Buchlovicích 
nebo regionální vinotéka na zámku v Uher-
ském Ostrohu. Kromě prohlídky buchlovic-
kého zámku a přilehlého parku můžete dá-
le navštívit nedaleký hrad Buchlov, poutní 
místo Velehrad či velkomoravské památky 
ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

folklor a jedinečná 
atmosféra malých vinic

bukOvanSký mlýn
✱ celý areál je vystavěný v tradičním 

stylu moravského Slovácka
✱ kvalitně a nově vybavené pokoje 

zařízené v rustikálním stylu
http://www.bukovansky-mlyn.cz/

bukOvanSký mlýn

Velkopavlovické vinařské podoblasti kra-
lují v prvé řadě modré odrůdy vína. Mezi 
známé vinařské obce patří například Čej-
kovice, kde naleznete gotickou tvrz ze  
13. století, jež byla vybudována templář-
skými rytíři. Ti zde jako první začali pěsto-
vat vinnou révu a podzemní prostory tvrze 
využívali také pro uskladnění a  zrání vín. 
Zdejší templářské katakomby jsou opřede-
ny mnoha tajemnými legendami, které vám 
místní usedlíci jistě s  chutí převyprávějí. 
V  tvrzi se rovněž nachází hotel a Zámec-
ká galerie vín, v níž je možné ochutnávat 
poklady velkopavlovických vinic. Vypravit 
se můžete také na Kraví horu u obce Bo-
řetice. Místní vinaři zde v  roce 2001 vy-
hlásili recesistickou vinařskou republiku. 
O pět let později tu byla postavena rozhled-
na – odtud si můžete prohlédnout nádher-
nou okolní krajinu, které vévodí zelené vi-
nice. Nedaleko Kraví hory se v obci Vrbice 
nachází sklepní kolonie Pod Strážným kop-
cem. Malebné kamenité sklepy leží v ně-
kolika patrech a jsou vykopány v  pískov-
covém podloží. 
Velkopavlovická podoblast je díky svému 
reliéfu krajiny ideální pro výlety na kole. 
Jedním z možných cílů jsou například Ha-
bánské sklepy ve Velkých Bílovicích, kde 
kromě zachovalé středověké tvrze najde-
te i sídlo Českomoravské vinařské a vino-
hradnické unie. Za pozornost stojí také re-
nesanční zámek v Bučovicích nebo město 
Slavkov u Brna.

Templářská sklepení 
a slavkovské bojiště

celý areál je vystavěný v tradičním 

ti 
na 

ubytování

ti 
na 

ubytovánízámeček la venerIa
✱ romantické ubytování 

v 500 let starém sídle vrchního 
lovčího liechtensteinských knížat

✱ objekt se nachází v zámeckém parku 
Státního zámku valtice uneScO 
v lednicko-valtickém areálu
http://www.valtice-ubytovani-zamecek.cz/ 

ti 
na 

ubytování

vInařSTví paSTOrek čejkOvIce
✱ ubytování v útulném penzionu, 

který je součástí vinařství
✱ pokoje zařízeny v moravském 

duchu s ohledem na potřeby 
moderní doby
http://www.vinarstvipastorek.cz
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Francouzská tradice stará 116 let

Výhradní distrubutor: IMCO s.r.o., Praha, Tel.: +420 222 745 364

Nejoblíbenější 
francouzské 

kozí sýry 
na českém trhu! 

Značka Soignon 
je největší značkou 

kozích sýrů v Evropě, 
jejíž tradice sahá 
až do roku 1895.

Jemný čerstvý kozí sýr 
Chévre a Tartiner

www.imco.cz

Sýr s vnější bílou 
plísní z kozího mléka

inzerce Globus kozi syry.indd   7 8/5/11   12:19 AM
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Po dobu speciální nabídky si 
u nás můžete koupit VÍNO 
MĚSÍCE za zvýhodněnou 
cenu. Vybraný mok, který 
vyniká výjimečnou kvalitou 
a nezřídka také oficiálními 
oceněními, samozřejmě 
nezmizí z našich regálů ani  
po skončení platnosti akce.

Ve víně
je pravda

Obliba Vína SE V ČESKu rOK Od rOKu 

zVyšujE. z tOhOtO důVOdu jSmE PrO 

našE záKazníKy PřiPraVili SPEciální aKci 

S názVEm VínO mĚSícE. V rámci tétO 

nabídKy Vám Každý mĚSíc PřEdStaVujEmE 

Vždy jEdnO VySOcE KValitní VínO Od 

tuzEmSKých nEbO zahraniČních Vinařů. 

Chablis 
Premiere Cru, 
0,75 l, 
GlObuS, 
cena 299 Kč Vývrtka, 

Fackelmann, 
GlObuS, 
cena 
74,90 Kč 

Alsace rosé, 
0,75 l, 
GlObuS, 
cena 149 Kč

Otvírák Uno Vino, 
tescoma, GlObuS, 
cena 199 Kč

Sylvánské 
zelené, pozdní 
sběr 2010,                            
Patria Kobylí, 
0,75 l, 
GlObuS, 
cena 149 Kč

Otvírák Sommelier 
Uno Vino, tescoma, 
GlObuS, 
cena 399 Kč

Vacqueyras, 
0,75 l, 
GlObuS, 
cena 169 Kč

Zátka 
na lahev, 
Fackelmann, 
chrom/korek, 
GlObuS, 
cena 
189 Kč

Chardonnay, 
Vinné sklepy 
Valtice, ledové 
víno, 0,2 l, 
GlObuS, 
cena 449 Kč
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zahradaPodzim
Na podzim se rostliNy chystají Na NáročNou 

zkoušku. pokud chcete, aby prošly zimNím 

testem Na jedNičku, sNažte se jim „domácí“ 

přípravu co Nejvíce usNadNit.

Podzim
v zahradě

Ideálním měsícem pro 
výsadbu česneku je 
bezpochyby říjen. Mějte 
však na paměti, že 
česnek lze po česneku 
či po jiných cibulovinách 
pěstovat nejdříve za  
4 až 5 let, v případě bílé 
sklerociové hniloby za 
8 až 10 let. Používejte 
zásadně zdravou, nejlépe 
uznanou sadbu. Moření 
stroužků před výsadbou 
provádějte přípravkem Rovral 
Flo, vhodný je i Merpan.

Vynikající odrůdou ozimého 
salátu je Humil, který se hodí 
také k přezimování. Pokud ho 
zvládnete zasít nejpozději 
20. září, můžete se těšit na 
jarní sklizeň. Vzchází 6 až 9 dní. 

Dobře vyvinutá sadba 
nemá přerůstat a během října se 
přesadí do studeného pařeniště, 
nebo se ponechá přímo na stanovišti. 
Tam přežije i teploty kolem -15 °C. 
Okna pařeniště se uzavírají až při 
mrazech kolem -20 °C. Venkovní 
výsadby zakryjte přikrývkou z chvojí. 

Ludmilu DuškOVOu 
a Jana kOPřIVu znáte 
z receptáře prima 
nápadů. dlouhodobě  

se zabývají péčí o rostliny a díky svému 
vzdělání i mnohaletým zkušenostem se 
stali opravdovými experty ve svém oboru.  
s jejich cennými radami a doporučeními  
se setkáváte i v našem  
baumarktu Globus,  
označeny jsou tímto logem:

výsadba česneku
Ideálním měsícem pro 

bezpochyby říjen. Mějte 

česnek lze po česneku 
či po jiných cibulovinách 

4 až 5 let, v případě bílé 
sklerociové hniloby za 
8 až 10 let. Používejte 
zásadně zdravou, nejlépe 
uznanou sadbu. Moření 
stroužků před výsadbou 
provádějte přípravkem Rovral 
Flo, vhodný je i Merpan.

ýsadba česneku

sázení ovocných stromků

začátek podzimu je nejvhodnější dobou 

pro výsadbu ovocných stromků. abys-

te předešli zbytečnému zklamání, kupuj-

te rostliny ve specializovaných prodej-

nách. právě v nich totiž většinou dbají na 

to, aby byly koře-
ny stromů zalo-
ženy ve vlhkém 
substrátu, díky 
čemuž nehrozí 
jejich zaschnutí. 
všechny stromky 
by měly být ozna-
čeny jmenovkou. 
prodejcům, kteří 
toto pravidlo ne-
respektují, se ob-
loukem vyhněte. 
pokud nemáte 
možnost strom-
ky bezprostřed-
ně po zakoupení 
vysadit, vybírej-
te raději rostliny 
v kontejnerech. 

přezimování salátu humil

jarní sklizeň. Vzchází 6 až 9 dní. 

výsadby zakryjte přikrývkou z chvojí. 
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k úspěšnému přezimování 
potřebují fuchsie co nejsvět-
lejší stanoviště. vhodná je na-
příklad chladnější chodba, zimní 
zahrada, veranda, nevytápěný 
pokoj nebo hala. pozor však 
na nízké teploty u skla a na 
případný průvan, žádoucí tep-
lota by se měla pohybovat 
v rozmezí 10–12 °c. chladné 
sklepy a garáže nejsou 
ideální, i přesto poslouží fuchsiím 
lépe než přetopený pokoj. snažte se 
nezapomínat na zimní zálivku, rostlinu 
však v žádném případě nepřemáčejte, zalé-
vejte ji pouze mírně a v delších intervalech. 

v polovině října naposledy posekejte  
trávník, aby dobře přečkal zimu. posečenou  
trávu shrabejte. po odstranění mechu  
trávník přihnojte minerálním hnojivem nebo  
rozhoďte tenkou vrstvu dobře prosátého  
kompostu. Na jaře můžete jeho zbytky  
využít k přihnojení zeleniny.

Chcete-li založit nový trávník, naplánujte si 
tuto činnost na září, případně na říjen. Pro osetí vybraného pozemku zvolte příslušnou travní směs a osivo vysijte na předem dobře připravený a odplevelený záhon. Travní směs klíčí postupně, maximálně 10 dnů, hodně záleží na aktuálním počasí. Pro orientaci je dobré vědět, že 1 kg travní směsi postačí zhruba na osetí 40–50 m2.

říjnové sekání trávy

využít k přihnojení zeleniny.

založení nového trávníku

říjen je ideálním obdobím pro 
založení živého plotu. Hlavním 
úkolem je ochránit kořeny před 
vyschnutím – při přepravě sazenic 
ze školek na místo určení proto raději 
zabalte prostokořenné rostliny do vlhkých 
pytlů. Rostliny, které nemůžete ihned zasadit, 
založte do zeminy a důkladně zalijte.

Skládkové hniloby zeleniny mohou být 
způsobovány houbami Botrytis cinerea, 

Rhizoctonia crocorum a Rhizopus spp. 
Příznaky bývají různé, protože koře-
ny mohou podléhat mokré i suché 
hnilobě. Na povrchu plodin se tvo-
ří podle druhu patogena mycelium 
šedé, černé i bílé barvy. 

Všeobecně jsou nejvíce napadány 
rostliny mechanicky poškozené, fyziologicky přezrálé nebo umís-
těné v nevhodných teplotních a vlhkostních podmínkách. Ve skla-
dovacích prostorách je proto nutné udržovat stálou teplotu kolem 
+4 °C, častěji větrat a vyvarovat se nadměrné vzdušné vlhkos-
ti. Před uložením je vhodné skladové prostory i nádoby vydezin-
fikovat Savem.

Nebezpečí skládkové hniloby

Na záhony rozházejte rozleželý hnůj či kompost.  
pokud je nemáte, můžete bez obav použít hnůj granulo- 
vaný. tato organická hnojiva ihned 
zaryjte do boku brázdy,  
nikoliv na její dno. stejný  
postup platí, zapravujete-li  
do půdy vápno. zde postačí  
mělké zahrnutí motykou. 

zásady podzimního hnojení

kurz přežití pro fuchsie

úkolem je ochránit kořeny před 
vyschnutím – při přepravě sazenic 
ze školek na místo určení proto raději 

ečenou  

pytlů. Rostliny, které nemůžete ihned zasadit, 

vysazení živého plotu
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Máte pocit, že vaše tělo občas 
„stávkuje”, aniž by mělo jas-
ný důvod? Pokud ano, zkus-

te se nad jeho signály zamyslet o tro-
chu více.
Nejčastěji si naše „tělesná schránka” 
stěžuje na špatné zacházení s pohy- 
bovým aparátem. Po léta opakované 
návyky se do něj zapisují, problém 

časem „zatvrdne“ a obtíž-
něji se odstraňuje. Masér  
Jan Čermák (www.masaze-
poradne.cz) říká: „Zmírnění 
potíží po masáži mění člo-
věka na těle i na duši. Dob-
rá masáž a zdravý pohyb 
pomáhají. Jenže na obojí 
je třeba čas. Lidé si proto 
raději vezmou lék proti bo-
lesti a začnou potíže řešit, 
až když nic rychlého neza-
bírá. Někdy by přitom sta-
čilo málo, třeba jen pře-
místit monitor počítače 
a naučit se lépe pracovat 
se stresem,“ upozorňuje 
masér.

Vzkazy od duše
Tělo je totiž zadobře s duší, která je-
ho prostřednictvím vysílá spoustu 
zpráv – o nadměrném stresu, o ne-
vhodných vztazích či návycích. Od-

cházíte ze schůzky s kamarádkou 
pravidelně unavení, jako byste celý 
den dřeli na poli? Když se nad tím za-
myslíte, zpravidla zjistíte, že se s do-
tyčnou necítíte úplně ve své kůži. Tě-
lo i duše jsou jeden tým a reagují na 
negativní emoce napětím, které mů-
že vyústit například v „nevysvětlitel-
nou“ bolest hlavy či celkovou ochab-
lost a malátnost.

Odstraňte příčinu 
Při nepříjemných pocitech si proto 
zkuste uvědomit, v jaké oblasti těla 
se projevují, a snažte se tomuto místu 
ulevit. Například reagujete-li na stres 
hlavou křečovitě vtaženou mezi rame- 
na, zhluboka se nadechněte a oblast 
uvolněte. Ostatně hluboké dýchání 
je lékem na řadu nepříjemných emo-
cí. Cesta okamžitého řešení pomo-
cí pilulky je lákavá, jenže odstraníte 
jen následek, nikoli jeho příčinu. Po-
kud se tělo pomocí drobných signálů 
nedostává ke slovu, musí mluvit víc 
nahlas – potlačovaný strach, stres či 
dlouhodobá nespokojenost pak mo-
hou vyústit v závažnější fyzický pro-
blém. Abyste případným tělesným 
obtížím předešli, zkuste přehodnotit 
dosavadní způsob života a věnovat ví-
ce času kvalitní psychohygieně. Tělo 
i duše se vám za to jistě rády odvděčí. Te
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LIdSKé těLo uMí dávat najEvo Své potřEby. 

poKud SE naučítE rozuMět jEho řEčI 

a nEbudEtE ho trápIt přEtěžováníM, vyhnEtE 

SE zbytEčnýM potížíM a nEMocEM. boLESt 

nEbo únava váS totIž budou varovat včaS.

tady tělo!
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bOlesTi hlaVy – příliš mnoho 
nátlaku a  manipulace od druhých, 
sexuální obavy
bOlesTi klOubů – obava ze změny 
životního směru
bOlesTi krční páTeře 
– tvrdohlavost
bOlesTi žaludku – strach
časTé anginy – potlačovaný vztek
dušnOsT nebO nespaVOsT 
– strach, nedůvěra v život
kOžní pOTíže 
– uvíznutí v problémech z minulosti
ObeziTa – potřeba naplnění
plynaTOsT – nestrávené obavy
průjem – strach a snaha před 
něčím uniknout
únaVa – nuda, nechuť k tomu, 
co člověk dělá

zdroj Louise L. hay: Miluj svůj život 

(radost) 

Co mohou znamenat

Haló, 

z úzké spolupráce tě-

la a  duše vychází psy-

chosomatická medicí-

na, která se soustře-

dí na člověka jako na 

celek a neodděluje du-

ši (psyché) od těla (só-

ma). do jejích rukou se 

často svěřují lidé trpí-

cí únavou, nespavostí, 

gynekologickými pro-

blémy či chronickými 

bolestmi zad, břicha 

nebo hlavy nereagující-

mi na postupy klasické 

medicíny.

 úzké spolupráce tě-

komplexní přístup
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Opalování by měla předcházet dů-
kladná příprava těla. „Před pláno-
vaným pobytem na slunci se roz-

hodně vyplatí zbavit kůži odumřelých 
vrstev. Pečlivě provedený peeling vám 
zajistí rovnoměrnější a déle trvající opá-
lení,“ radí vizážistka Hana Pekhartová 
z pražského salonu VISAGE STUDIO. „Ni-
kdy nepodceňujte ochranu kůže! Touha 
po rychlém zhnědnutí může mít velmi 
nežádoucí následky. Kvalitní opalova-
cí krémy odpovídající vašemu fototypu, 
délce sluneční expozice, zeměpisné po-
loze a ročnímu období by měly být sa-
mozřejmostí. Jejich použitím se opálení 
nevyhýbáte, pouze ho získáváte postup-
ně,“ upozorňuje odbornice. 

Opálení, neodcházej!
Aby vám zbarvení déle vydrželo, je dů-
ležité hydratovat pokožku. „Nepoužívej-
te příliš agresivní mýdla nebo sprchové 
gely, jež kůži vysušují. Dávejte přednost 
výrobkům určeným pro opálenou pleť, 
které obsahují kromě hydratačních slo-
žek také vyživující a ochranné látky,“  
pokračuje vizážistka, podle níž je důle-
žitý i způsob, jakým pravidelnou očistu 
těla provádíte. „Horká sprcha zbytečně 
vysušuje, zvolte proto raději chladnější. 
Někteří lidé mají tendenci se po umytí 
ručníkem doslova drhnout. Pokud chce-
te zůstat hnědí o něco déle, volte spí-

še jemné osušení. Po sprše i koupeli se 
nezapomeňte důkladně natřít kvalitním 
hydratačním tělovým mlékem,“ uzavírá 
Hana Pekhartová.

Pozor na solária
Blednutí opálení můžete pozdržet, ne-
lze se mu však vyhnout úplně. Pokud 
vás hrozba ztráty bronzu vábí do náruče  
solária, proberte tuto alternativu se 
svým dermatologem. Připravte se však 
na to, že od něj příliš povzbudivá slo-
va neuslyšíte. Pokud vás od „umělé-
ho slunce“ neodradí ani nejdůraznější  
varování, zvolte alespoň kvalitní studio 
s moderním vybavením, viditelně vysta-
veným osvědčením o poslední kontrole 
solárií a uvědomělou obsluhou. Proškole-
ní zaměstnanci by měli nejprve určit váš  
fototyp, zajímat je musí také váš aktuální 
zdravotní stav. Solária nejsou určena pro 
děti, těhotné ženy a lidi užívající léky zvy-
šující citlivost na UV záření. Absolutní zá-
kaz platí také pro osoby, které mají v ro-
dinné anamnéze rakovinu kůže. Umělé 
opalování není vhodné ani pro jedince 
s citlivou či velmi světlou pokožkou. 
Možná jste si právě oddychli, že nespa-
dáte ani do jedné z rizikových skupin, 
přesto buďte obezřetní. Pokud u vás do-
jde k zarudnutí kůže, výskytu pigmento-
vých skvrn nebo vyrážky, vysílá tělo jas-
ný signál, že se mu opalování nelíbí. Pro 
vlastní dobro se snažte tuto upřímnou 
žádost neignorovat.

oáleníProdlužte si

Pokud se chcete z  tmavšího odstínu 
kůže radovat i na podzim, zkuste použít 
tělové mléko s obsahem samoopalova-
cího krému a hydratačních složek. Aby 
bylo výsledné opálení rovnoměrné, do-
poručuje se před první aplikací provést 
peeling celého těla. 

Jde to i bez slunce

POKOžKA SE nEuStálE ObnOvuJE. nEní tEdy divu, žE Přibližně zA čtyři týdny mizí 

OPálEné vrStvy v nEnávrAtnu A nA JEJich míStO „uSEdAJí“ blEdí nOváčci. POKud 

chcEtE tEntO PrOcES AlESPOň čáStEčně Oddálit, nEStAčí SE SOuStřEdit POuzE  

nA Péči PO OPAlOvání. záSAdní JE i cEStA, KtErOu SE K brOnzu vydátE.

Výživné 
tělové mléko, 
nivea, 
400 ml, 
GlObuS, 
cena 159 Kč

Sprchový 
gel 
creme 
Soft, nivea, 
250 ml, 
GlObuS,
cena 
64,90 Kč
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✱  SPAK Tzatziki 
omáčka, 250 g 

✱  SPAK Ostrá curry 
omáčka, 250 g

✱  SPAK Staroanglická 
hořčice, 250 g

✱  SPAK Vídeňská 
hořčice, 250 g

Sleva 5 % 
na výrobky:

Napařovací žehlička 
Ultimate Autoclean

Sleva 150 Kč
✱ dlouhotrvající kluznost – nejvyšší na trhu
✱ velký parní ráz 150 g/min.
✱ automatická pára 0–50 g/min.
✱ příkon 2 500 W
✱ automatické vypínání
✱ dvojí odvápňovací systém
✱  velká průhledná nádržka na vodu 350 ml

Sleva 15 % 
 
při koupi 2 ks 
tuňáka v olivovém 
oleji Isabel

Platnost kuponu od 3. 9. 2011 do 3. 10. 2011
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Platnost kuponu od 3. 9. 2011 do 3. 10. 2011

✱ Krém Nusica 
lískooříškový, 
400 g

✱ Krém Nusica 
duo, 400 g

✱ Krém Nusica 
s carobem, 
400 g

Kuchyňský robot 
Masterchef 5000 

Sleva 250 Kč 
✱  velmi kompaktní a široké 

příslušenství
✱ příkon 750 W
✱ 2 rychlosti + pulse
✱ velký plnicí otvor 69 x 59 mm
✱ pracovní mísa 2,2 l
✱ mixér 1,25 l
✱ lis na citrusy

S VySTřIžeNýmI SleVOVýmI KuPONy můžeTe V hyPermArKeTech GlObuS ušeTřIT NA VybrANých VýrObcích.NA

kupony Slevy pro vás

Sleva 5 Kč  
na každý výrobek:
✱ dezert čokoládový, 125 g
✱ dezert vanilkový, 125 g
✱ nápoj čokoládový, 250 ml
✱ nápoj vanilkový, 250 ml

Sleva 10 % na výrobky:
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www.mimi-klub.cz

To nejlepší pro 
miminka i maminky

Mimi klub poskytuje slevy na spoustu zboží od plen přes dětskou 

kosmetiku až po výživu pro děti. A k tomu ještě spoustu dalších výhod! 

Registrujte se v Informačním centru Globus nebo 

na www.mimi-klub.cz nebo na infolince 800 241 242

CHCETE I VY VYUŽÍVAT TYTO VÝHODY?
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www.cestyklidem.cz

GLOBUS SLAVÍ 15 LET 
A POŘÁDÁ PROJEKT 
CESTY K LIDEM

SPOLEČNĚ STAVÍME CESTY K LIDEM
Díky Vaší přízni, milí zákazníci, má Globus v České republice 

silné postavení a úspěch. Rádi se díky tomu podělíme s těmi, 

kteří v životě nemají tolik štěstí.

Ve spolupráci s Kontem BARIÉRY jsme proto připravili projekt 

Cesty k lidem. Pomocí této akce chceme zakoupit 15 speciálních

vozů, které pomohou handicapovaným přiblížit svět. 

A umožní jim vše, co je pro nás ostatní naprostou samozřejmostí, 

jako je cesta do školy, zaměstnání či za kulturou.
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