
magazín hypermarketu zima 2011 zdarma

globusglobusMini

Vánoce trochu jinak
Lehké a zdravé

sváteční menu

Rozhovor s Klárou 
nADemlÝnsKou

HrADy A zámKy 
lákají i v zimě

tipů25 
na originální  
vánoční dárky

Gourmet 

labužníkypro

G4_Cover_pM.indd   1 11/10/11   9:19 PM



HELLMANN´S 
V TOM JE TEN ROZDÍL!

2.indd   20 11/10/11   1:13 PM



Te
xt

: 
Ir

e
na

 Š
a
ta

vo
vá

; 
fo

to
: 

is
to

ck

obsah

Fo
to

 n
a 

ob
ál

ce
: 

sh
u
tt

e
rs

to
ck

; 
fo

to
: 

is
to

ck
p
h
o
to

, 
sh

u
tt

e
rs

to
ck

, 
th

in
ks

to
ck

, 
a
rc

h
iv

 f
ir

e
m

VydaVaTel: Globus ČR, k. s., Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 ✱ Manažerka časopisu: Marcela Krejčíková

Výroba: salt&pepper (člen WMC/GRey), belgická 40, 120 00 Praha 2 ✱ Manažerka projekTu a inzerce: Hedvika bäumeltová, 
e-mail: baumeltova@saltpepper.cz, tel. 724 666 600 ✱ redakční superVize: Martina Kotrbová ✱ design: Petra Costello, Jitka Nováková
✱ ediTor: eva Karlasová ✱ redakce: Jana Vašáková, Jana Černá, ludmila Dušková, Jan Kopřiva, Martin Kolouch, Johana Mücková, 
Jana Šulistová, Magdaléna burešová  
✱ produkce: soňa broulíková ✱ korekTura: Magdalena Wagnerová ✱ FoTo: Marek Dostal, istockphoto, shutterstock, thinkstock, archiv firem 

regisTrace: MK ČR e 19170 ✱ daTuM Vydání: 26. listopad 2011

Vydavatel neručí za faktické a stylistické chyby v textu ani za obsah zveřejněných inzerátů. Změna uvedených cen vyhrazena.

www.globus.cz | 1 

elekTro 3
Moderní domácí spotřebiče

rauT 4
Zdravé sváteční menu 

silueTa 7
Jak o Vánocích nepřibrat

dárky 8
Pestré tipy na dárky 
pro celou rodinu

děTi 12
správné meze darování

rodina 14
Vánoce trochu jinak

herna 16
Zábava pro děti

MiMi klub 17
Zapojte se do fotosoutěže

zákulisí 18
seznamte se s naším 
řeznictvím 

kokTejl               21
Akce a novinky v Globusu

ziMa s... 34
...Klárou Nademlýnskou

krása 37
Nebojte se saunování! 

cesTy 38
Hrady a zámky  
otevírají i v zimě

sTyl 40
Praktická zimní elegance 
pro každého

křížoVka 42
Vyhrajte balíček výrobků 
Vlastní značky

zdraVí 43
Nastavte si doma 
správnou teplotu

doMoV 44
Kouzlo zelené zimy

Mazlíčci 46
Jak ochránit psy a kočky 
před mrazem

sleVoVé kupony 48
Nakupujte se slevou

Mazlíčci  46

dárky 8–11 

Manažerka časopisu: Marcela Krejčíková

krása 37

děTi 12–13

doMoV 44–45

gourMeT  22–33

rauT 4–5

zdraVí 43

Extra  příloha
Speciální uzeniny .............. 22
Nakládaná všehochuť ....... 23
Víno, šampaňské a sekty... 24
Slané pochutiny ................ 25
Sýrová paleta .................................................... 26
Lahůdky z konzervy  .......................................... 27
Ryby a mořské plody ......................................... 28
„Povinná“ domácí výbava spižírny a lednice ........ 29
Neodolatelná čokoláda  ..................................... 30
Svět kávy a čaje ................................................ 31
Zabijačkové pochoutky ...................................... 32
Pekárna GLOBUS .............................................. 33

Nakupujte se slevou

Extra  příloha
22

Extra  příloha
22

Extra  příloha
23
24
25

.................................................... 26
27

gourmet labužníkypro

1_obsah1 EMJ2.indd   1 11/14/11   11:40 AM



Chut,
v

ktera se
,

,
jen tak nevidi

Křupavé kulaté pohoštění 

vhodné pro všechny příležitosti. 

Jedinečný slaný snack potěší 

v mnoha příchutích - slaninové, 

česnekové, sýrové se špenátem,  

pizza, přírodní, hřiby se smetanou  

anebo rajče s olivami a oregánem. 

Chcete-li výborné rychlé slané 

pohoštění, dopřejte si 

7DAYS Bake Rolls.
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s vyspělými pomocníky se 

vaše domácnost snadno  

a Rychle pRomění  

v oázu klidu a pohody!
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elektro

    Mixér Russell Hobbs Allure 
3 v 1 skrývá v elegantním těle

 8 rychlostí, nerezovou 
mixovací nohu, nůž a nádobu  

o objemu 1 l.

tyčový mixér
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v oázu klidu a pohody!v oázu klidu a pohody!
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    Mixér Russell Hobbs Allure 
3 v 1 skrývá v elegantním těle
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3D televize LG, monitor 42", lG 42pW450, 
GloBus, cena 11 990 Kč 3d plazma lG nabízí kromě 

jiného možnost konverze 
z 2d na 3d, slim design 
a integrovaný dvB-t tuner.

Jako v kině

Sekáček Russell Hobbs Allure má velmi 
snadné ovládání, hodí se k nasekání 
česneku, bylinek i dětské stravy. 

seká za vás

Sekáček,
Russell hobbs 
allure, objem 
500 ml, nože 
z nerez oceli, 

GloBus, cena 
1 190 Kč

Tyčový mixér 3 v 1, 
Russell hobbs  
allure, GloBus,  
cena 1 890 Kč

Pákový robot,
moulinex mas-
terchef Gourmet 
Qa400, GloBus, 
cena 4 990 Kč

mlýnek na sůl a pepř Russell 
hobbs allure má keramické 
mlecí hlavice a nastavitelný 
stupeň hrubosti mletí.

kvalitní mletí

✱  moulinex masterchef se dokáže 
zhostit funkce hnětače, míchacího 
háku, kráječe, drtiče a šlehače. 

✱  vybavení: nerezová nádoba 4 l, 
6 rychlostí, pulzní spínač, mixovací 
nástavec 1,5 l.

pákový robot

MIJOT'COOK se 
pyšní kapacitou 5,7 l 

a LCD displejem.

vařte pomalu

Ruční šlehač Russell Hobbs Allure je vybaven šesti 
rychlostními stupni, časovačem a turbo nerezovými 
šlehacími a hnětacími metlami, které jsou snadno 
vyměnitelné. 

krása ručního šlehání

Mlýnek na sůl 
a pepř,
Russell hobbs  
allure,  
GloBus, 
cena 899 Kč

✱  pokud si v GloBusu 
zakoupíte fritézu tefal 
actiFry Fz7000, dostanete 
od nás zdarma pánev 
tefal.

✱  dárek bude k vyzvednutí    
v informačním centru 
GloBus.

pánev zdarma!

Fritéza, tefal 
actiFry Fz7000, 
kapacita 1 kg, 
GloBus, cena  
3 490 Kč

Přístroj pro pomalé vaření, tefal 
miJot'cook sd5000, GloBus, 

cena 3 490 Kč

Ruční šlehač,
Russell hobbs 
allure, 350 W, 
lcd display, 
GloBus, cena  
1 490 Kč

Moderní
domov

3_elektro_KOR.indd   3 11/10/11   12:47 AM



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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zdravě a hravě

silueta

Vánoce
BěheM vánočního týdne přIBerou české ženy 

průMěrně 3 kg, MužI dokonce až 5 kg. chcete-lI  

I v novéM roce zapnout staré kalhoty, Musíte 

MořeM svátečních prohřeŠků proplout 

s chladnou hlavou a chytrýM pláneM.

Landhaus 
Bruch Riesling, 

0,75 l, německo

vína s tímto 
označením
 zakoupíte 

pouze 
v hyper-

marketech 
gloBus.

Povinné i nepovinné návštěvy jsou ne-
dílnou součástí vánočních svátků.  

Při pohledu na hostitelův stůl jen stěží od-
hadnete, kolik kalorií domácí lahůdky obsa-
hují, držte se proto raději zkrátka. Nemusíte 
jídlo odmítat úplně, ale naberte si něco men-
šího, u čeho nebudete mít problém určit při-
bližné složení a kalorickou hodnotu. Pokud 

tápete, zbytečně nepanikařte – na roz-
díl od celotýdenního přejídání vám 

tělo jednu dietní chybu bene-
volentně odpustí!

vánočních návštěv
nástrahy

vánoční cukroví
„cukroví můžete péct 

podle tradičních receptů, ale 
bílou mouku nahraďte celozrnnou, 

rafinovaný cukr medem a přírodními 
sladidly (javorový, datlový, agávový 

sirup) a místo živočišných tuků 
použijte rostlinné,“ radí nutriční 

terapeutka Iva veselá  
z výživové poradny 

Food-life.cz. 

v salátu je nejproblematičtější 
ingrediencí majonéza. „nenechte se 
ukolébat ani výrobky s označením 

light. ‚odlehčená‘ majonéza má sice 
méně kalorií, i tak je ale ve větším 

množství nevhodná. pokud ji z velké 
části nahradíte 3% bílým jogurtem, 

chuť salátu zůstane téměř 
identická,“ radí nutriční 

terapeutka.

salát
Bramborový

„kapra připravujte na 
speciální pánvi nebo v hrnci, 

na nichž se pokrmy nepřichytáva-
jí, a tudíž není třeba je podlévat 
štědrou dávkou oleje. I tak ale 
nezapomeňte z osmažené ryby 

‚odčerpat' zbylou mastnotu 
obyčejným papírovým 

ubrouskem," doporuču-
je Iva veselá. 

Jen málokdo si 
uvědomuje, kolik 

„skryté“ energie obsahuje al-
kohol. až si budete o vánočních 

svátcích připíjet, čiňte tak 
s mírou. ke štědrovečerní večeři si 

dopřejte bez výčitek sklenku 
šampaňského, na silvestra ale 

zvolte namísto tvrdého 
alkoholu raději víno nebo 

vinný střik.

Jogurt bílý,  
400 g, gloBus

Med luční,   
500 g, 
gloBus

Nerezové pánve s keramickým 
povrchem, 20 x 5 cm, gloBus, 
cena 399 Kč; 24 x 5,5 cm, 
gloBus, cena 499 Kč

hravě
Vánocehcete-lI

Med luční,   

alkohol

smažený kapr

7_silueta_KOR.indd   7 11/10/11   1:55 PM
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V GLOBUSU Je SVět Ještě V pOřádkU, 

prOtO S našimi inGrediencemi SnadnO 

připraVíte Lehké, přeStO Však VeLmi 

chUtné VánOční menU.

raut

IngredIence pro 4 osoby:
✱ 300 g filetu z kapra
✱ 2 mrkve 
✱ 1 petržel 
✱ ½ celeru
✱ 6 růžičkových kapustiček
✱ 1 menší cibule 
✱ 1 lžíce řepkového oleje
✱ 1,5 litru zeleninového vývaru
✱ 2 bobkové listy
✱ 2 – 3 kuličky nového koření
✱ 4 kuličky pepře
✱ 1 lžička tymiánu
✱ sůl 

příprava:
nasekanou cibulku orestujeme na oleji a  přidáme 
na menší kousky nakrájený filet z kapra. podusíme 
a přisypeme na kostičky nakrájenou mrkev, petržel 
a  celer a  podlijeme zeleninovým vývarem (varian-
tou jsou 2 litry vody a 2 kostičky bujonu v bio kvali-
tě). přidáme bobkový list, nové koření, pepř a tymián 
a vaříme asi 20 minut. poté vložíme růžičkovou ka-
pustu a ještě povaříme 5 minut. následně vyndáme  
celé koření a  polévku důkladně rozmixujeme, aby-
chom se nemuseli bát malých kostiček z kapra. Oso-
líme dle potřeby. pokud je polévka příliš hustá, lze ji 
zředit mlékem nebo vodou.

rybí polévka

V GLOBUSU 

 našimi in

raut

V GLOBUSU Je SVět Ještě V pOřádkřádkUV GLOBUSU 

SvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátkySvátky
lehce a chutně

Zdravou 
rybí polévku 

lze uvařit také 
z filetů pstruha 

či tresky. 

SvátkySvátkySvátkySvátkySvátky

asekanou cibulku orestujeme na oleji a  přidáme 
odusíme 

a přisypeme na kostičky nakrájenou mrkev, petržel 
-
-

řidáme bobkový list, nové koření, pepř a tymián 
-

ásledně vyndáme 
celé koření a  polévku důkladně rozmixujeme, aby-
chom se nemuseli bát malých kostiček z kapra. Oso-

okud je polévka příliš hustá, lze ji 

Svátky
lehce a chutně
Svátky

lehce a chutně Kapr

cibule

KaprKapr

4_5_raut2NEW EM.indd   4 11/14/11   10:59 AM
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autorkou receptů je Jana vašáková, certifikovaná výživová po-
radkyně, která spolupracuje se sítí hypermarketů GLOBUS. 
Více informací najdete na: www.poctivy-nakup.cz v  sekci 
experti radí.

IngredIence pro 4 osoby:
✱ 4 menší pstruzi nebo 2 větší pstruzi
✱ 350 g cherry rajčat
✱ 500 g brambor
✱ 1 citron
✱ šťáva z citronu
✱ 1 – 2 lžíce olivového oleje
✱ pepř 
✱ sůl

příprava:
pstruhy očistíme a vykucháme. V misce smíchá-
me olivový olej se šťávou z citronu, solí a pepřem 
a  touto směsí potřeme pstruha z  vnější i  vnitř-
ní strany. dovnitř vložíme plátky citronu. rybu  
pečeme v troubě předehřáté na 180 °c asi 30 mi-
nut. podle potřeby podlijeme vodou. na posled-
ních pět minut přidáme cherry rajčátka a ve slup-
ce uvařené a rozpůlené brambory. 

pstruh s brambory a rajčátky

IngredIence pro 4 osoby:
✱ 4 filety kapra
✱ šťáva z citronu
✱ 1 lžíce olivového oleje
✱ kmín 
✱ pepř 
✱ sůl 
✱ strouhanka na posyp

příprava:
Filety kapra pokapeme 
šťávou z  citronu a  oli-
vovým olejem. Vetřeme 
kmín, osolíme, opepří-
me a posypeme strou-
hankou, pokud možno 
z  celozrnného pečiva. 
Zabalíme do aloba-
lu a  vložíme do trouby 
předehřáté na 180 °c. 
Filety pečeme přibližně 
20 – 30 minut podle 
jejich velikosti. délku 
tepelné úpravy ale roz-
hodně neprotahujeme, 
neboť by se rybí maso 
příliš vysušilo. 

IngredIence pro 4 osoby:
✱ 500 g brambor salátového typu 
✱ 200 g hrášku
✱ 1 červená cibule
✱ šťáva z citronu
✱  1 lžíce panenského 

řepkového oleje
✱ pepř
✱ sůl 

příprava:
Brambory uvaříme ve 
slupce, slijeme a  ne-
cháme vychladnout. 
poté oloupeme, nakrá-
jíme na kostičky a smí-
cháme s  červenou ci-
bulkou a  hráškem. 
pokapeme šťávou z ci-
tronu a  panenským 
řepkovým olejem, do-
chutíme solí a  pep-
řem. Bramborový salát 
můžeme smíchat s jo-
gurtem, který poslou-
ží jako zdravá náhraž-
ka majonézy. 

pečený kapr Zdravý

v alobalu bramborový salát

olivový
olej

pstruh s brambory a rajčátky

Ingred
✱ 
✱ 
✱ 
✱ 
✱ 
✱ 
✱ 

p
Filety kapra pokapeme 
šťávou z  citronu a  oli
vovým olejem. Vetřeme 
kmín, osolíme, opepří
me a posypeme strou
hankou, pokud možno 
z  celozrnného pečiva. 
Zabalíme do aloba
lu a  vložíme do trouby 
předehřáté na 180 °
Filety pečeme přibližně 
20 – 30 minut podle 
jejich velikosti. 
tepelné úpravy ale roz
hodně neprotahujeme, 
neboť by se rybí maso 
příliš vysušilo. 

kapr pečený 
v alobalu je 
méně tučný 

než jeho smažená 
varianta.
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hodně neprotahujeme, 
neboť by se rybí maso 
příliš vysušilo. 

gurtem, který poslou-
ží jako zdravá náhraž-
ka majonézy. 

olej

ka majonézy. 

pokud 
nemáte rádi 

kapra, nebojte 
se vyzkoušet 

jiné ryby.

brambory

pstruh

řepkový 
olej

4_5_raut2NEW EM.indd   5 11/14/11   11:00 AM
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JežíškoviRady

nEvítE, co nadělit svým blízKým? místo únavného 

pobíhání po městě sE inspirujtE naším výběrEm.

dětské ruční nářadí
dětské ruční nářadí vydává zvuky 
skutečného nářadí a funguje na 
2 ks aa baterií (nejsou součástí 
balení). v prodeji jsou různé 
druhy, hračka je vhodná pro děti 
od 3 let, Globus

cílem hry je v okolí hradu 
carcassonne tvořit města, 
louky, cesty, kláštery 
a strategicky umísťovat členy 
družiny. balení obsahuje: 
72 karet krajiny, 40 figurek 
a bodovací tabulku. vhodné 
pro děti od 8 let, Globus,
cena 399 Kč

carcassonne

tenká a lehká sonY 
playstation 3 (320 Gb) 
a movE starter pack 
nabízí možnost 
vychutnávat si filmy 
i hry ve vysokém 
rozlišení. Globus, 
cena 6 990 Kč

playstation 3

set blythe littlest pet 
shop obsahuje panenku 
o velikosti 27 cm, 
zvířátko, skútr a doplňky. 
dárek je vhodný pro děti 
od 4 let, Globus,
cena 299 Kč

panenka

JežíškoviJežíškovi
ti: 

dárek pro 
malé kutily

8_11_darky E1M1.indd   8 11/10/11   2:05 PM
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Ježíškovi
Kazeta l‘oréal je určená 
ženám starším 35 let. 
balení obsahuje l‘oréal 
denní krém revitalift 
50 ml a l‘oréal řasenku 
volumissime 4x, černá. 
Globus, cena 499 Kč

l‘oréal kazeta pro ženy

obsahuje pěnu na holení sensitive  
200 ml, vodu po holení sensitive 100 ml  
a sprchový gel Energy 250 ml. Globus, 

cena 339 Kč

nivea dárkový balíček pro muže

ti: 
dárek pro 

kamarádku

obsahuje šampon Fructis daily Energy 
250 ml, deospray men Extreme ice 
150 ml a Fructis style survivor Gel na 
vlasy 200 ml + multifunkční šátek 
zdarma. Globus, cena 229 Kč

Garnier men trio

přidejte do košíku 
termosku 0,5 l a její 

cena vám bude 
u pokladny odečtena. 

nabídka platí 
do 24. 12. 2012.

termoska 0,75 l 
(+ termoska 0,5 l 
zdarma), nerez. 
Globus, cena 
179 Kč

termoska

+

balíček pro muže

sada nádobí obsahuje 10 dílů vyrobených 
z materiálu nerez 18/8. nádobí má 
3-vrstvé dno z nerezi 18/0 a nepálivé 
úchyty. Globus, 
cena 999 Kč

sada nádobí

8_11_darky E1M1.indd   9 11/10/11   2:05 PM



dárky

ti: 
ideální dárek 

pro kluky

plastové autíčko 
ambulance je vhodné pro 
všechny malé fanoušky 
medicíny a lékařského 
prostředí. model auta je 
dlouhý 30 cm, Globus

plastové autíčko

netbook asus Eee 
1001pXd-blK186s 
atom n455, elegantní 
design seashell, štíhlé 
provedení, hmotnost 
pouhých 1,1 kg, pevný 
disk s kapacitou  
320 Gb hdd, 
bezdrátové připojení 
díky technologiím WiFi, 
Globus,
cena 5 490 Kč

netbook asus

ti: 
dětem pro 

radost

vánoční valašské 
medové perníčky, 
145 g, ozdobí každý 
sváteční stůl, 
Globus

perníčky

barevná plastová kuličková dráha Kaskáda 
umožňuje mnoho variant pro postavení, 
zlepšuje jemnou 
motoriku a logické 
myšlení. balení 
obsahuje 48 různě 
sestavitelných dílků  
a 20 kuliček.  
vyrobeno v Čr, 
Globus, cena 299 Kč

Kuličková dráha

interaktivní zvířátka se 
hýbou a vydávají zvuky. 
dárek se hodí pro děti 
od 4 let, Globus

zvířátka
interaktivní

10 | www.globus.cz

8_11_darky E1M1.indd   10 11/10/11   2:05 PM



| 11 

sada obsahuje česací 
hlavu, hřebínek a další 

příslušenství, je vhodná 
pro děti od 3 let, 

Globus,
cena 99,90 Kč

Česací hlava

obsahuje 75 ml deo natural  
spray a 150 ml sprchový gel. 
Globus, cena 349 Kč

dárková kazeta pro ženy

ti: 
dárek pro 

každou ženu

vánoční věnec sypaný 
cukrem, 600 g‚ 
Globus

vánoční věnec

mobilní telefon
mobilní telefon 

samsung Galaxy sii,  
4,3“ dotykový supEr 
amolEd plus displej, 
výkonný dvoujádrový 

1,2 Ghz procesor,  
8 mpx fotoaprát s lEd 
bleskem a nahráváním 

hd videa, paměť  
16 Gb, tělo štíhlé 

8,49 mm, Globus, 
cena 12 990 Kč

ti: 
mobil vše  
v jednom

beckham

sada hrnců
sada hrnců s teploměry 
a příslušenstvím obsahuje celkem 
21 dílů. hrnce jsou vyrobeny 
z kvalitní nerezové oceli, 
mají termoakumulační 
sendvičové dno 
a nepálivé úchyty. 
Globus,  
cena 1 790 Kč

8_11_darky E1M1.indd   11 11/10/11   2:05 PM



Kolik dárků
Na Vánoce se většina menších dětí těší 

už od konce prázdnin. Nenamlouvejme 
si, že je to jenom kouzelnou sváteční 

atmosférou. Vánoce se během posledních de-
setiletí proměnily z náboženského rituálu spíš 
v konzumní svátek dárků. „Hodně zaměstna-
ní rodiče často dárky používají jako náhradu 
za pozornost, kterou dětem nemohou kvů-
li svému hektickému životnímu tempu věno-
vat,“ vysvětluje pražská psycholožka Tania 
Krulová ze společnosti Terapeutika a dodává: 
„Pod stromečkem se pak v rodinách, kde je 
větší nouze o čas než o peníze, objevují tako-

vé hromady darů, že dítě ani nemá možnost je 
všechny vnímat a radovat se z nich.“

Vánoční výchova
Dárek je sice projevem lásky, ale zároveň by 
měl plnit výchovnou funkci, a to dokonce i na 
Štědrý den. „Právě emočně podbarvené situa-
ce se do dětské duše zapisují nejsnáze. Pod 
vánoční výchovou si však v žádném případě 
nepředstavujte oblíbené rodičovské pohrůžky 
typu: ‚Když budeš zlobit, Ježíšek ti nic nepři-
nese‘,“ pokračuje Tania Krulová. „Toto obdo-
bí je vhodné spíše k tomu, aby děti pochopi-
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děti

Vybíráte, sháNíte 

a NakupuJete, aby 

si Vaše děti pod 

stromeČkem připadaly 

Jako V říši diVů. 

VzpomíNáte Na sVá 

dáVNá přáNí a chcete, 

aby Vaše ratolesti 

dostaly VšechNo, po 

Čem Jste marNě toužili. 

Je Však opraVdu  

NutNé splNit každé  

dětské přáNí?

unese Ježíšek?
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ly, co znamená dávat, přijímat, projevovat ra-
dost a vděčnost a dokázat zvládat případné 
zklamání. Děti se totiž mnohem víc než naši-
mi výchovnými proslovy učí tím, co kolem se-
be vidí.“

I špatné příklady táhnou
Je tedy zbytečné doma pronášet plamenné 
proslovy o skromnosti a strádajících dětech 
v Africe, když dítě tráví každý víkend s rodi-
či v nákupních centrech a je svědkem honu 
za módními výstřelky nebo horečného naku-
pování v období slev. A stejně tak nemá cenu  
říkat, že dárků je třeba si vážit, když některý 
z rodičů pod stromečkem hlasitě kritizuje na-
dílku od nepřítomné babičky, případně oka-
mžitě po otevření obchodů běží všechno vy-
měnit. Skromnost těžko zakoření v situaci, 
kdy dítě sedí pod stromečkem jako paša ob-
klopené dárky, na něž si rodiče vzali půjčku 
a sami si nedávají nic...

Dárek na přání
„Dárky by měly odpovídat rozumové vyspě-
losti dítěte. Dost často si právě o Vánocích 
uvědomíte, že vlastně vůbec nemáte přehled  
o tom, v jaké vývojové fá-
zi se váš potomek zrovna 
nachází,“ vysvětluje psy-
choložka Krulová. A tak se 
snadno může stát, že jeden 
rok dítě zahltíte knížkami 
a hlavolamy a radost se jak-
si nekoná. Příští Vánoce se 
pokusíte vynahradit loňské 
zklamání plyšákem, jenže 
dítko vám už z postrádaného dárku „vyrost-
lo“ a spíše by uvítalo helikoptéru na dálkové 
ovládání. Proto není na škodu, když potom-
ka odmalička vedete k tomu, aby před Váno-
ci poctivě sepsal dopis Ježíškovi. Tento rituál 
pak může přetrvat i v době, kdy vaše ratolest 
již dávno ví, jak se dárky pod stromeček do-
stanou. Některé děti napíšou dvě tři věci, po 
nichž opravdu touží, jiné dopis pojmou jako 
„inventarizaci“ všeho, co viděly během roku 
v reklamách. Na rodiči pak je rozumný výběr 
nadílky, nejlépe po domluvě s prarodiči a dal-
šími členy rodiny.

Čas na radost
Kolik dárků je tedy málo a kolik už je 
moc? „To je velmi individuální. Pod stro-
mečkem by rozhodně neměla ležet lavi-
na balíčků, i kdyby váš rodinný rozpočet 
vystačil pro celou dětskou vesničku. Dí-
tě by totiž mělo být schopné vnímat ne-
jen svoji nadílku, ale i to, co dostávají 
ostatní členové rodiny,“ upozorňuje psy-
choložka. Dárky by každopádně měly 
být různorodé a neměli byste je zbyteč-
ně „nastavovat“ věcmi, které dítěti stej-
ně musíte koupit, jako jsou třeba ponož-
ky nebo školní přezůvky. Pokud to sa-
mozřejmě nejsou přesně ty, které má 
Anička a vaše dcera po nich už dlouho 
toužebně pokukuje.
Dětem do tří let stačí jeden dva dár-
ky, z nichž se budou opravdu radovat. 
Ovšem od školky už začíná vyprávěcí 
přetlačovaná se spolužáky, kteří se na-
vzájem trumfují, kolik toho pod stro-
mečkem našli. Je proto potřeba dítě 
připravit na to, že vždycky bude někdo, 
kdo dostane víc. A před vámi je asi nej-
těžší část vánoční lekce: pokusit se dí-

těti vysvětlit, že nejste ani 
chudí, ani že je nemáte mé-
ně rádi, ale že smysl Vánoc 
nespočívá v počtu dárků 
pod stromečkem.

Darování jako dárek
„Dítě by se odmalička mě-
lo nenásilně učit rovnová-
ze v dávání a přijímání. Už 

předškolák může spolu s rodičem připravit 
malý dárek, namalovat obrázek nebo něco 
vymodelovat. Na dospělých pak je, aby dět-
skému dárku věnovali pozornost a projevili 
upřímné nadšení, protože tím jeho touhu dá-
vat posílí,“ radí psycholožka. S většími dětmi 
se můžete domluvit na tom, že o Vánocích 
je hezké potěšit i ty, kterým možná nikdo ji-
ný radost neudělá, a jít třeba s nadílkou do 
psího útulku nebo splnit některé přání dě-
tí z dětských domovů. Největším vánočním 
dárkem pro vaše dítě může být nakonec prá-
vě to, že někoho učinilo šťastným.

Vánoční nadílka je pro 
děti cennou lekcí dávání, 

přijímání, projevování 
radosti i zvládání 

případných zklamání.

Kolik dárků
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✱ Po celý rok sledujte zájmy dítěte a poví-
dejte si s ním o tom, co se mu líbí a proč. 
Můžete ho pak lépe připravit na to, že ur-
čitý dárek rozhodně nedostane. Pokud 
třeba potomkovi odmítáte kupovat hračky 
ve tvaru zbraní, stačí říct, že Ježíšek pisto-
le ani kulomety nenosí, protože nemá rád, 
když si děti hrají na válku.

✱ Dětská přání nezlehčujte, ani dítě „ne-
nálepkujte“ slovy, že je rozmazlené, fintivé  
nebo hloupé, pokud chce něco, co se vám 
nelíbí nebo co mu nemůžete dopřát. Dítě by 
se mělo cítit respektované a má mít mož-
nost vysvětlit, proč by určitou věc chtělo. 
A vy mu zas můžete úměrně jeho rozumo-
vým schopnostem sdělit, proč to nejde.

✱ Nepoužívejte Vánoce jako odměnu či 
trest. I  zlobivé dítě by mělo dostat dár-
ky. Právě svátky skýtají vhodnou příleži-
tost k tomu, aby byly hříchy uplynulého ro-
ku odpuštěny.

✱ Nemusíte splnit vše, po čem dítě touží, 
protože i nesplnění přání je důležitá lekce 
pro další život.

✱ Přijměte dětské zklamání. Ne vždy se 
výběr dárků povede, a pokud se dítě nera-
duje tak, jak jste si představovali, neměli 
byste ho obviňovat ze sobectví.

unese Ježíšek?

Aby se to Ježíškovi povedlo...
Aby se to Ježíškovi povedlo...
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rodina

Přestože nejste 

vyznavači 

stereotyPu, 

Představa vánoc 

v jiném stylu vás 

možná trochu 

děsí. co by tomu 

řekla babička? 

nebylo by s tím víc 

Práce než obvykle? dokázali 

byste si je užít? Pojďte o tom 
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VánoceTrochu 

možná vám leze na nervy stále stejný smažený kapr 
s bramborovým salátem, zvonění oznamující, že už při-
šel Ježíšek, a především se nechcete tak jako každoroč-

ně svalit s tácem cukroví na gauč a nadávat, že letos opět není 
v programové nabídce z čeho vybírat. Chtěli byste svátky prožít 
jinak, jenže Vánoce jsou přece rituál a cožpak se dá něco tako-
vého beztrestně měnit? 
Nejenže dá, někdy dokonce musí, protože život je zkrátka změ-
na. Zaběhnuté zvyky mají velký význam pro malé děti a staré lidi, 
těm nebývá radno velké změny vnucovat. Pokud se však doma dí-
váte na dva věčně otrávené puberťáky, kteří při tradičním zpěvu 
koled obracejí oči v sloup, je možná načase vnést do rodinných 
rituálů trochu čerstvého vzduchu. 

Život v rovnováze
„Jakékoli změny zažitých zvyklostí vyvolávají v mnoha lidech 
rozporuplné pocity,“ říká koučka osobního rozvoje Lucie Bouz-
ková. „Není divu, v nás samých se totiž odehrává vnitřní boj – na-

14 | www.globus.cz

VánoceVánoceTrochu 
jiné
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še ego vyžaduje stereotyp a s ním spojené jistoty, zato duše tou-
ží po změně. Pro dosažení spokojené rovnováhy potřebuje člo-
věk od každého trochu.“
Většina lidí však spoléhá pouze na opatrný rozum. Za své nejvyš-
ší hodnoty si zvolí klid a bezpečí a zcela zanedbává hravější část 
své psychiky, která pak kvůli nedostatku podnětů strádá. Proje-
vuje se to nejčastěji nespokojeností, mrzutostí, nudou a nezáj-
mem. Prostě vám v závětří jistot chybí nové impulzy. „Ve školním  
věku jsme netrvali na tom, abychom trávili svátky na jednom 

místě, tradice a zvyky nás většinou nezajímaly. Chtěli jsme po-
znávat nové věci, byli jsme zvědaví na všechno kolem,“ pokraču-
je Lucie Bouzková. „Pokud i v dospělém věku do života pustíme  
změnu, probudíme část svého dětského já. Právě ono s sebou ne-
se spontánnost, hravost a schopnost experimentovat. Díky těm-
to znovuobjeveným vlastnostem se můžeme začít radovat z věcí, 
které nás již dávno netěšily.“
Pokud už delší dobu přemýšlíte o tom, že by vaše svátky potřebo-
valy novou jiskru, zkuste zariskovat. Změna s sebou přinese pří-
val energie, zvědavosti a chuti objevovat další věci. „K dosažení 
těchto pozitivních pocitů někdy stačí i malá odbočka od zajetého 
stereotypu,“ tvrdí Lucie Bouzková. Ostatně co se může stát hor-
šího, než že se příští rok budete 
těšit na to, na co jste léta zvyklí? 
A když se nový styl Vánoc vyvede, 
tak sláva, váš život je zase o něco 
bohatší a vy víte, že změn se ne-

ní třeba bát. Možná vám ten-
to poznatek pomůže i v jiných 
oblastech života.

Každá změna dobrá
Nemusíte hned pátrat po nejexotič-
tější možnosti, někdy stačí málo. Brb-
lají vaše děti, že se jim pestrobarev-
ný stromeček ve stylu každý pes jiná 
ves nelíbí? Samozřejmě, je v něm va-
še dětství, ale není třeba se zlobit, 
že potomkům odchovaným úplně 
jinou dobou řetěz z barevných pa-
pírů nic neříká. Zkuste proto začít 
maličkostmi a pořiďte nové ozdo-
by schválené rodinnou radou. Sta-
ré nemusíte vyhazovat, vyberte 
z nich ty nejhezčí a někde v bytě 
udělejte koutek tradic. 
Další změna se může týkat jí-
delníčku. Proč každoročně zápasit 
s kaprem, když nikomu nechutná? 
Zkuste něco nového, třeba žraloka 
nebo nějaký cizokrajný vánoční po-
krm. Velmi záslužnou vánoční novinkou může být pozvání přá-
tel, kteří přišli o někoho blízkého a nemají, s kým by letos zased-
li ke štědrovečernímu stolu. Kromě změny s nimi přijde i radost 
z toho, že jste udělali dobrý skutek. Pokud do svého domácího 

hájemství nechcete vpouštět ni-
koho cizího, můžete alespoň do-
nést dárky do dětského domova 
nebo psího útulku či dát nadílku 
bezdomovcům.

✱  Moře – Pokud zatoužíte po slu-
nečných plážích, vybírejte pouze 
mezi zájezdy od ověřených ces-
tovních kanceláří. Ideálně na do-
poručení někoho, kdo ve zvole-
ném místě svátky strávil. Zby-
tečně nešetřete, protože byste 
pak při sezení na kufrech na le-
tišti nebo při nepříjemnostech 
v hotelu mohli ještě nostalgicky 
vzpomínat na každoroční domá-
cí „nudu“.

✱  hory – Vánoce na horách po-
těší téměř každého. Nevšední 
romantická atmosféra obvykle 
dojme i  ty, kteří „svátky klidu 
a míru“ příliš nemusí. Na své si 

přijdou především vášniví lyžaři 
– na vánočních sjezdovkách to-
tiž na rozdíl od zbytku roku nebý-
vá hlava na hlavě. 

✱  VlasTNí chaTa čI chalu-
Pa – Tato vánoční alternativa 
vypadá zdánlivě jednoduše, pře-
sto se přípravy nevyplatí podce-

ňovat. I  když si normálně nepí-
šete žádné seznamy, tentokrát 
udělejte výjimku. Zjistit sto a ví-
ce kilometrů od domova v  zá-
vějích sněhu, že jste zapomně-
li dárky, obaleného kapra, bram-
bory na salát nebo léky, nikoho 
nepotěší.

✱  ProNajaTá chaTa čI cha-
luPa – Zde je třeba začít s not-
ným předstihem, některé objek-
ty se totiž musí rezervovat i rok 
dopředu. ceny pronájmu výraz-
ně ovlivňuje lokalita, úroveň vy-
bavení objektu a  také termín 
(nejdražší jsou silvestrovské 
pobyty). obecně platí, že lev-
něji vyjde pronájem větší chaty 
či chalupy pro více lidí. Než se 
však rozhodnete strávit svátky 
společně s  přáteli či širší rodi-
nou, věnujte hodně času disku-
zím, jak si jejich prožití předsta-
vujete. Vánoce jsou svátky klidu 
a  je škoda je strávit předstíra-
ným nadšením ze zábavy, která 
není podle vašeho gusta.

inspirujte se

Pokud už delší dobu přemýšlíte o tom, že 
by vaše svátky potřebovaly novou jiskru, 

nebojte se trochu zariskovat.

14_15_rodina_KOR.indd   15 11/10/11   1:01 PM
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Zimní omalovánky

Snažte se vánoční obrázek vybarvit 
tak, abyste zbytečně nepřetahovali. 

Test o princeznách

Správné odpovědi:
1 b, 2 c,3 a, 4 c, 5 a, 6 c

✱  1. princezna 
Krasomila byla
a) hloupá 
b) pyšná 
c) lakomá 
d) přehnaně  
 skromná 

✱   2. Helenka byla 
a) šíleně  
 veselá 
b) šíleně černá 
c) šíleně  
 smutná 
d) šílená 

✱   3. popelka 
ztratila 
a) střevíček 
b) náušnici 
c) oříšek  
d) náhrdelník 

✱   4. Sůl přinesla
do království 
a) Marfuška 
b) Zlatuška 
c) Maruška 
d) Drahuška 

✱   5. princezna ze 
mlejna si vzala 
a) Jindřicha 
b) vodníka 
c) Oldřicha 
d) knížepána

✱   6. S ševcem 
Jírou lítala 
a) Lesněnka 
b) Světluška 
c) Jasněnka 
d) Sněženka

16_herna_KOR.indd   16 11/10/11   12:43 AM
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JIž podesáté vyhlaŠuJe MIMI klub fotosoutěž pro své členy, 

tentokrát na téMa MůJ barevný podzIM. autořI desetI 

vítězných sníMků získaJí plyŠovou MyŠku elInku nebo  

Mexíka, které náM do soutěže věnovala společnost elMex. 

s Mimi klubem
Fotosoutěž    

co je

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. 

Mimi klub

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 vy-
brané zboží určené dětem v této vě-
kové kategorii. Registraci lze provést 
buď elektronicky prostřednictvím re-
gistračního formuláře, nebo osobně 
v  informačním centru kteréhokoliv 
hypermarketu. Kromě vyplněného 
formuláře je třeba předložit také tě-
hotenskou průkazku nebo rodný list 
dítěte ve věku 0 – 3 roky. Po regis-
traci obdrží každý nový člen Mimi klu-
bu uvítací dárek a identifikační člen-
skou kartu, která bude připravena 
k vyzvednutí do 7 dnů od registrace. 
Díky této kartě prezentované před 
nákupem na pokladně získáte nárok 
na zvýhodněnou cenu vybraných pro-
duktů.

klub
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soutěžit mohou členové Mimi klubu, kteří od 15. 11. 2011 do  
5. 12. 2011 nahrají svou soutěžní fotografii pomocí odkazu na na-
šich internetových stránkách. po skončení fotosoutěže vybere od-
borná porota vítězné snímky. „důležité je, aby fotografie splňovala  
zadání fotosoutěže a aby zachycovala dítě do 3 let. pak hraje hlavní 
roli kvalita snímku, neobvyklá kompozice či neotřelost nápadu,“ vy-

světluje postup výběru vítězných fotografií Michaela treutnerová 
z marketingového oddělení. porotu tvoří zaměstnanci Globusu,  
patron soutěže či zástupci dodavatele, který věnoval výhry. „vy-
brat vítězné snímky z několika stovek soutěžních fotografií  
není jednoduchý úkol. obvykle uděláme první široký 
výběr, který postupně stále zužujeme, až dospěje-
me ke kýžené desítce vítězů.“

 
CO Už jSMe FOTiLi?
„snažíme se, aby téma každé nové fotosoutěže 

bylo odlišné od toho předchozího a abychom dali mož-
nost vyhrát dětem všech věkových kategorií,“ vysvětlu-
je Michaela treutnerová. a jaká témata už tu byla? Můj nej-
lepší kamarád, voda a já, Já a moje dárky, Jak papám, na výletě, 
Moje pampers, zimní radovánky, rozesmáté jaro a takhle jezdím já. 
po tomto pestrém výčtu se nabízí otázka, která témata přinese 
budoucnost. „některá už máme samozřejmě připravená předem, 
ale necháme si je jako překvapení,“ dodává s úsměvem pracovni-
ce marketingového oddělení.

ěkterá už máme samozřejmě připravená předem, 
-

brat vítězné snímky z několika stovek soutěžních fotografií 
bvykle uděláme první široký 

výběr, který postupně stále zužujeme, až dospěje-

nost vyhrát dětem všech věkových kategorií,“ vysvětlu-
 jaká témata už tu byla? Můj nej-

podzimní 
krajina je pro 
malé modely  
a modelky 

pěknou kulisou. 

světluje postup výběru vítězných fotografií Michaela 
z marketingového oddělení. 
patron soutěže či zástupci dodavatele, který věnoval výhry. „

bylo odlišné od toho předchozího a abychom dali mož

Vítězné snímky ze všech 

fotosoutěží naleznete 

na našich internetových 

stránkách www.mimi-

klub.cz v sekci Soutěže 

a zábava pod odkazem 

Výsledky fotosoutěží.

17_mimi klub1 EM.indd   17 11/10/11   2:21 PM
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zákulisí

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

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

příprava mas a míchání výroba masných výrobků

masných výrobků

Z výroby na 

prodejní pult  

je to pouhých  

pět metrů! 

bourání masa

Ke Každému 

hypermarKeTu 

Globus Neodmysli-

TelNě paTří vlasTNí 

řeZNicTví, v Němž 

pro vás již mNoho 

leT připravujeme 

produKTy špičKové 

KvaliTy. 

Recept
na výtečné
maso

18_19_zakulisi reznictvi_KOR.indd   18 11/10/11   2:24 PM
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ti: 

reportáže z přípravy masa a uzenin Globus najdete na www.globustv.cz

tepelné opracování příprava masných výrobků zahájení prodeje

masných výrobků do pultu

Naším cílem je mít denně na pultech čer-
stvé uzeniny vlastní výroby a kvalitní, 
kuchyňsky upravené maso. To vše při 

zachování vysokého hygienického standardu 
a dodržení přísných veterinárních předpisů. 
Samozřejmostí je vlastní systém HACCP. 

Víme s kým 
Při nákupu masa a surovin pro výrobnu ne-
sledujeme pouze cenu, ale v první řadě kvali-
tu a prokazatelný původ masa. Své dodavate-
le si pečlivě vybíráme a jsou mezi nimi pouze 
kvalitní podniky, splňující veškeré standardy 
dnešní doby. Například vepřové a hovězí ma-
so odebíráme výhradně od českých a morav-
ských chovatelů. 

Víme co a jak
V řeznické a uzenářské dílně, již najdete ve 
všech hypermarketech GlobuS, naši řezní-
ci každý den bourají čerstvé maso, které je 
dodáváno ve vepřových půlkách a hovězích 
čtvrtích. Po rozbourání a následné úpravě jde 
maso na prodej výhradně v kuchyňské úpra-
vě – to znamená, že je již připraveno „přímo 
do hrnce“, a zákazníkovi tak nevzniká žádný 
zbytečný odpad.
Kromě toho připravujeme v zázemí každé-
ho hypermarketu GlobuS čerstvé uzeniny 
dle tradičních receptur. Z udíren na prodejní 
pult je to pouhých pět metrů!

Bez lepku!
uzeniny z řeznictví GlobuS jsou vhodné ta-
ké pro bezlepkovou dietu. To jistě potěší  
i ty, kteří s lepkem problémy nemají, ale potr-
pí si na kvalitní uzenářské výrobky. Znamená 
to totiž, že uzeniny z GlobuSu jsou vyrobe-
ny výhradně z masa, bez použití jiných, výro-
bu zlevňujících látek. 
Všechny naše bezlepkové uzeniny mají cer-
tifikát Výzkumného ústavu potravinářského 
v Praze, který je k nahlédnutí v každém na-
šem řeznictví. V prodejním pultu poznáte ta-
kové výrobky podle symbolu přeškrtnutého 
obilného klasu.

Myslíme také na alergiky
Dobrou zprávu máme i pro ty, kteří trpí aler-
gií na laktózu. uzeniny GlobuS jsou bezlak-
tózové (výjimku tvoří pouze uzeniny, do nichž 
se přidává sýr). Přesné složení výrobků je  
vždy uvedeno na etiketě výrobku v samoob-
služné vaně u pultu řeznictví GlobuS či no-
vě na webových stránkách www.globus.cz.

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

kuchyňské úpra
vě – to znamená, že je již připraveno „přímo 

zákazníkovi tak nevzniká žádný 

udíren na prodejní 

vě – to znamená, že je již připraveno „přímo 

udíren na prodejní 

ti: 
objednávka 

přes 
internet

HoVězí Maso  
a jeHo cesTa k VáM
všechno hovězí maso dodávané 
do řeznictví Globus pochází 
výhradně od domácích dodavate-
lů. jedná se o mladé býky ve 
stáří do 24 měsíců. všechna 
zvířata jsou porážena pod 
veterinárním dohledem a veškeré 
maso z nich musí být veterinár-
ním dozorem schváleno jako 
poživatelné bez omezení. 

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

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

✱ registrační číslo skupiny 
✱ informace o původu, tj. kde se 

kus narodil, kde byl vykrmen 
a poražen 

✱ místo bourání 

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

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

příklad

Maso 
o cesTa k Ta k T VáVáV M

šechno hovězí maso dodávané 
do řeznictví Globus pochází 

příklad

18_19_zakulisi reznictvi_KOR.indd   19 11/10/11   2:24 PM
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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.

8_on-line E2M3H.indd   8 28.3.11   15:00
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MOŽNOST OBJEDNÁVAT čERSTVÉ MASO A UZENINY V ON-LINE řEZNICTVÍ POTěŠILA MNOHO NAŠICH

ZÁKAZNÍKů. PROTO BYCHOM RÁDI PřEDSTAVILI PřESNÝ POSTUP I TěM, KTERÝM TATO INfORMACE ZATÍM

UNIKLA. ON-LINE NAKUPOVÁNÍ ZVLÁDNE KAŽDÝ, STAčÍ SI JEN VYBRAT Z PESTRÉ NABÍDKY!
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Bojíte se, že se netrefíte 
do vkusu obdarovaného? Pro-

blém vyřeší dárková karta GLOBUS!
Hodnota karty je volitelná, mi-

nimální cena je 300 Kč.
Platí ve všech hypermarketech 
GLOBUS, Baumarktech a čerpacích 
stanicích GLOBUS v České republice.
Není vázána na konkrétní osobu.
V mimořádném sortimentu hyper-
marketu GLOBUS si vhodný dárek 
vybere každý. 
Karta platí 3 roky od aktivace 

a lze ji kdykoliv dobít.
Kartu lze vyčerpat jednorázově, ale můžete 

ji využít i k několika nákupům.
Pro sváteční období nabízíme 

dárkové karty s vánočními 
motivy.
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Vybírá pro vás...

Marcela 
KrejČíKOVá, 

manažerka  
marke tingu  

společnosti GlobUS

koktejl
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Chcete překvapit neobvyk-
lým vánočním dárkem? Kupte 
ZVÝHoDNĚNÉ půlroční předplatné 
časopisu VlASTA s krásným dárko-
vým certifikátem!  
VÝHODY PrO VáS:  
✱  Ušetříte 156 Kč. 

Cena Vlasty za půl roku při koupi 
na stánku:  
26 čísel x 29 Kč = 754 Kč.  
Cena půlročního předplatného  
26 čísel x 26 Kč = 676 Kč. 
Výjimečná akční cena pro 
GlobUS na půl roku:  
26 čísel po 23 Kč = 598 Kč.  

✱  Záruka kvalitního čtení. 
✱  Doručení každý týden až do 

schránky. 
✱  Dárkový certifikát si můžete 

stáhnout na www.predplatne-
casopisu.cz (tato adresa slouží 
pouze ke stažení certifikátu, 
předplatné za zvýhodněnou cenu 
zde neobjednávejte!).

OBjeDNáVAT MŮŽeTe 
do 20. 12. 2011: 
✱  telefonicky: 541 233 232 (ope-

rátorce sdělte kód akce Vl 6/11) 
✱  e-mailem: 

predplatne@mediaservis.cz 
(uveďte kód akce Vl 6/11) 

✱  Složenku (fakturu) obdržíte 
poštou do 14 dnů od doručení 
prvního čísla časopisu. 

✱  E-složenka vám přijde e-mailem 
3 dny před doručením prvního 
čísla. 

✱  Předplatné bude zahájeno 
číslem 1/2012, které vychází  
4. 1. 2012. 

Předplatné zajišťuje společnost 
Mediaservis s. r. o., Zákaznické 
Centrum v brně. Pro vyřízení 
případných reklamací volejte 
800 800 890. www.mediaservis.cz

Zvýhodněné 
předplatné Vlasty

S GlobUSEM SE MůžETE bEZSTAroSTNĚ TĚŠIT NA VáNoCE. NAŠE NoVINKy 

ToTIž PřINESoU VáM I VAŠIM blíZKÝM SPoUSTU rADoSTI. 

novinky z Globusu
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blém vyřeší dárková karta GLOBUS!

OB
do 20. 12. 2011:
✱ 

✱ 

✱ 

blém vyřeší dárková karta GLOBUS!blém vyřeší dárková karta GLOBUS!blém vyřeší dárková karta GLOBUS!

GLOBUS, Baumarktech a čerpacích 
stanicích GLOBUS v České republice.

Karta splní každé přání

Perníčkové hračkářství GlobUS nabízí široký 
výběr dárků pro děti všech věkových kategorií. 
oddělení je ozdobeno perníčky, takže se bude-
te cítit jako v  pohádce o  Jeníčkovi a  Mařence. 
Najdete zde inspiraci i dobrou náladu.

Hračky s vůní perníčků

ZíSKejTe 
PeNíZe NA 
DALší NáKUPY
Stejně jako 

loni dostanete k nákupu 
výrobků označených tímto 
logem dárkovou kartu GlobUS. 
Pro praktický bonus si zajděte 
do Informačního centra – zde 
vám po předložení pokladního 
dokladu a kuponu (oba získáte 
u pokladny po zaplacení nákupu) 
vydají a nabijí dárkovou kartu na 
50 – 1 000 Kč podle hodnoty 
zakoupeného výrobku.

GlobUS Má VlASTNí PořAD
Cílem pořadu „Poctivé vaření“ je zábavné 
představení surovin z nabídky GLOBUSU. 

Seznámíme vás mimo jiné s re-
cepty z  čerstvých ingrediencí 
pro celou rodinu. 
Sledujte nás každý týden na 
www.poctivy-nakup.cz
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uzeninový
Za Kvalitní šunKou už sE dnEs nEmusí 

jEZdit světa Kraj. díKy nEpřEbErnému 

množství Zahraničních i tuZEmsKých lahůdEK si můžEtE vytvořit 

luxusní uZEninovou tabuli v souKromí vlastního domova. 

talíř 
Tradice sušení
Maso lze upravit mnoha způ-
soby. Minimální hmotnost při 
zachování energetické hod-
noty však garantuje pouze 
sušení. není tedy divu, že 
se tato úprava masa řadí 
mezi nejstarší metody. Její 
podstata spočívá ve sníže-
ní obsahu vody na takovou 
hladinu, aby se zastavil růst 
většiny běžných mikroorganis-
mů. Tento zdánlivě jednoduchý 
způsob využívali již staří Římané.  
Mezi nejznámější představitele su-
šených šunek patří španělská Jamón 
ibérico a  její příbuzná Jamón serra-
no, suší se také proslulá parmská 
šunka. Takto upravené maso nejen 
dobře chutná, ale zachová si i  pro-
spěšné nutriční hodnoty.  

Maso lze upravit mnoha způ-
soby. Minimální hmotnost při 

ní obsahu vody na takovou 
hladinu, aby se zastavil růst 
většiny běžných mikroorganis-
mů. Tento zdánlivě jednoduchý 
způsob využívali již staří Římané. 

salámy  
a uzeniny uchová- 
vejte při teplotách  

doporučených na obalu. 
po rozbalení jim je nejlépe 

v plastovém boxu se 
vzduchotěsným  

víčkem. 

schwarzwaldská 
šunka – tmavočer-
vená německá spe-
cialita získává aro-

matickou uzenou vů-
ni díky zvláštnímu 

způsobu sušení.

ochutnejte také

sopressa VeneTa 
– lehce kořeněný 
italský salám se  

vyrábí z vepřového  
masa, sádla, soli,  

pepře a koření.

party salámky
salám křemešník se 
díky dlouhé době zrání 
vyznačuje specifickou, 
ničím nezaměnitelnou 
chutí, kterou podtrhuje 
jemná vrstva potravi-
nářské plísně.

hermín
salám je bez střeva, 
a tak ušlechtilá 
plíseň zraje přímo  
na jeho povrchu.  
premium hermín 
Gold není třeba před 
konzumací loupat. 

JaMÓn ibÉrico
iberská šunka se vyrábí 
výhradně z  černých polo-
divokých vepřů a  vyzna-
čuje se mimořádně kva-
litním, jemně prorostlým 
masem s  oříškovým aro-
ma. hlavní charakteristi-
kou, která odlišuje jamón 
ibérico od ostatních šu-
nek, je způsob chovu zvířat, při němž se 
pečlivě dbá na speciální stravu pro selek-
tivně vybrané černé vepře. 

serrano šunka Velká
serrano šunka je charakteristická libo-
vým, tuhým, vláknitým masem s  jemnou 
aromatickou chutí. je vyráběna z intenziv-
ně vykrmovaných bílých prasat. po poráž-
ce se maso na šest dní umístí do hrubé 
mořské soli (konzervuje se). poté se suší 
na vzduchu nejméně 12 měsíců.

chuť španělska

Křemešník party 
salámky, 80 g 

premium hermín Gold, 
170 g
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NakládaNé lahůdky mají mNoho výhod: jsou vždy 

po ruce, dobře chutNají a při správNém skladováNí  

a dodržeNí spotřebNí lhůty se jeN výjimečNě kazí.

v nálevu
Dobroty  

NakládáNí 
Samotné naložení 
nijak výrazně neo-
vlivní trvanlivost, 
k jejímu prodlouže-
ní je nutné využít 
konzervačních 
postupů.

koNzervace
Metoda uchovávání 
potravin s cílem 
uchránit je před 
působením mikro-
organismů. konzer-
vovat lze různými 
způsoby, třeba su-
šením, zmrazením, 

pomocí 
zvýšené 
teploty, 
zahuš-
ťováním 
a přidává-
ním cukru.

SterilováNí 
konzervace pomocí 
podtlaku a tepla. 
zahřátím zele-
niny či ovoce na 
určitou teplotu 
dojde k likvidaci 
nežádoucích mikro-
organismů, hlavně 
kvasinek a bakterií.

olivy jsou k dostání v mnoha va-
riantách, které se liší kvalitou, 
původem i  zpracováním. díky 
chuťovým vlastnostem mají té-
měř nepřeberné gastronomické 
využití. hodí se do salátů, jedno-
hubek a ozdob studené kuchyně. 
často se s nimi setkáte na piz-

zách, mohou tvořit také sou-
část omáček, pečiva či 

pomazánkových past. 

Nakládané artyčoky

zách, mohou tvořit také sou
část omáček, pečiva či 

pomazánkových past. díky obsahu 
antioxidantů, 

vitaminů a různých 
druhů mastných 

kyselin patří olivy mezi 
zdraví prospěšné 

potraviny. 

olivy v kuchyni

artyčoky jsou zdravá a lehce stra-
vitelná dietní zelenina. obsahují  

biologicky aktivní látku cyna- 
rin, který omlazuje buňky, chrá-
ní játra, povzbuzuje trávení  
tuků a pomáhá snižovat hladi-
nu cholesterolu. koncentrace 
cynarinu se konzervací nijak  
nemění, proto můžete artyčo-
ky bez obav nakládat. 

vyznejte se v termínech

olivy zelené 
plněné 
paprikou, 
borges, 280 g;
olivy zelené 
plněné sýrem, 
borges, 280 g

okurky 
delikates, 
efko, 720 ml

okurky

Fazole 
v tomatě, 
heinz beanz 
Fridge pack, 
1 kg  

houbový 
salát s hříbky, 

pucci, 300 g

Fazole

houby

bonduelle žampiony
bonduelle žampiony vynikají 
lahodnou přírodní chutí. 
pěstiteli jsou řádně prověření 
a spolehliví zemědělci. kvalita 
hub je sledována po celou 
dobu růstu a po sběru dochází 
k okamžitému zpracování. 
bonduelle žampiony si můžete 
připravit na mnoho způsobů. 
více tipů na www.bonduelle.cz

bonduelle

créatif duo
Novým členem rodiny bon-
duelle créatif je zeleninová 
směs sladkého hrášku 
a lahodné baby karotky
– kombinace jako stvořená 
pro bramborový salát! 

artyčoky půlené,  
pucci, 300 g
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dětské 
okurky, 

efko, 
370 ml
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Vína skVěle dokreslují chuť Mnohých jídel a sVýM neopakoVatelnýM 

šarMeM dokáží proMěnit i oByčejnou příležitost Ve slaVnostní okaMžik.

Vína v  lahvích by se měla sklado-
vat při teplotě v rozmezí 10 – 13 °c 
v čistých a suchých prostorách bez 
přístupu světla. při vyšších teplo-
tách vyzrává víno rychleji a probíha-
jící chemické procesy ho mohou ne-

gativně ovlivnit. nevyhovující 
jsou i velmi nízké 

teploty či velké 
teplotní výky-
vy. lahve uza-
vřené korko-
vým uzávěrem 
se skladují na-
ležato, aby ko-

rek zůstal stá-
le pod hladinou, 

a nedocházelo tak 
k  jeho vysychání. to-

to pravidlo se netýká 
sektů a šampaňských, která se 

skladují ve vertikální poloze.

skladování vína

Na zdraví! 
Médoc

červené víno s fialovými od-
stíny a elegantní ovocnou 

vůní má v chuti jemné třís-
loviny. hodí se ke grilova-
ným a pečeným masům.

šampaňské
toto šampaňské z řad 
premier cru často zís-
kává ocenění na mezi-
národních soutěžích. 
Má velmi jemné per-
lení a je ideálním do-
plňkem k foie gras. 

Frankovka 2008 zís-
kala titul salon vín 

2011, a zařadila se 
tak mezi letoš-

ní stovku nejlep-
ších vín v čes-

ké republice.

Frankovka

Sylvánské zelené má světle 
žlutou barvu se zlatavými 

odlesky. Vůně je široká 
a intenzivní, v chuti se 

snoubí jemná kořenitost 
a ovocnost.

sylvánské 

Šampaňské jasné, jis-
krné barvy a příjemné 
vůně zralých zelených 

jablek má jemnou 
chuť. Podává se  

jako aperitiv.

aperitiv

Víno s čistým minerálním 
charakterem a vůní zele-
ných bylinek je na patře 

svěží s mírnou kyselinkou. 

chateau 
Bois cardon 

Médoc, 0,75 l

champagne 
pierre 
Vaudon, 
premier cru, 
Brut, 0,75 l 

sancerre 
Blanc, 
0,75 l

champagne 
charles joubert, 

0,75 lFrankovka 2008, 
Vinselekt Mich-
lovský, 0,75 l

sylvánské 
zelené 2010, 
patria kobylí, 

0,75 l
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Vína s tímto označením zakoupíte pouze v hypermarketech GloBus.

ným a pečeným masům.

ampaňské
oto šampaňské z řad 

ru často zís

šampaňské

Brut, 0,75 l 

MM

MMMžik.žik.žik.žik.žik.žik.

Na zdraví!Na zdraví!

Víno s čistým minerálním 

archivní  
červená vína je  
vhodné před 

podáváním dekantovat 
– opatrně přelít

 z lahve do karafy.

sancerre Blanc

podáváním dekantovat 

zelené

snoubí jemná kořenitost 

Vína s tímto označením zakoupíte pouze v hypermarketech G
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Slané pochutiny ideálně poSlouží 

jako rychlé pohoštění pro 

nečekanou návštěvu i jako první 

poMoc, když váS honí MlSná.

na zub
Ořechy jsou sice tučné, ale 
pokud je jíte nepražené, kon-
zumujete zdravé tuky, kvalitní 
bílkoviny i vlákninu. Tělu dodá-
te také vitamin E, vitaminy sku-
piny B, hořčík a měď. Ořechová 
jádra dále obsahují rostlinné 
steroly, aminokyselinu arginin, 
která zmírňuje riziko infarktu, 
a antioxidanty snižující hladinu 
„špatného“ cholesterolu v krvi.

Zdravé mlsání

Slané dobroty 
mohou v nouzi 

zahnat hlad, některé 
se hodí jako 

příloha k salámu 
či sýru. 

„špatného“ cholesterolu v krvi.

pražené arašídy 
arašídy se značkou kk vás nezklamou. velká a pravi-
delná jádra jsou příjemně křupavá, upražená a s mí-
rou osolená. půlkilové balení se hodí pro větší spo-

lečnost, po otevření by se totiž nemělo nechávat 
dlouho ve spíži. kupujete-li menší sáčky ve vakuo-
vém balení, dávejte pozor, aby obal nebyl porušen.

kk arašídy pražené slané, 500 g

ráj ořechů ar rashid
Pod značkou Ar Rashid nenajdete jen ara-
šídy, ale i mandle a kešu ořechy. Jsou pra-
žené na oleji a jen na vás záleží, zda si je 
zakoupíte osolené, nebo zvolíte zdravější 
přírodní variantu.

Něco
tortilla chips

tortilla chips, 
4 druhy, 200 g

ar rashid, 
různé druhy, 
60 g

kukuřičné tortil-
la chips smažené 
na kvalitním rost-
linném oleji může-
te chroupat k pivu 
nebo k vínu. Mají 
slanou, sýrovou, 
chilli a barbecue 
příchuť. pochuti-

nu pocházející z mexické kuchyně 
si však nejlépe užijete s různými 
dipy nebo s mexickými salsami.

křupavé plátky malé večky se hodí k samostatné kon-
zumaci, ale dají se servírovat také s různými pomazán-
kami nebo jako příloha k sýrové a salámové míse. vybí-
rat lze z různých příchutí, v nabídce je například pikant-
ní, sýrová nebo rajčata, olivy a oregáno, případně houby 
a smetana či špenát se sýrem.

Bruschette

Maretti 
Bruschette, 

různé 
druhy, 

70 g
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prkénko sýrové

MonTboissie 
Livradois 
P o l o m ě k k ý 
sýr z  pastero-
vaného kravského mléka obsahuje 
45 % tuku v sušině (t. v s.). Typický 
je pro něj pruh popela na řezu. sýr 
se dá jíst zastudena, nebo ho lze  
použít k zapékání.

Kozí sýr s MedeM
Čerstvý kozí sýr s přídavkem me-

du má rovněž 45 % t. v s. Vy-
rábí se z pasterovaného 

kozího mléka a  jeho 
jemnou a  svěží chuť 

doplňuje vůně medu.

roqueforT sociéTé aoc
ovál se značkou société přišel na 
svět v roce 1863 a vlastní ochran-
nou značku půvo-
du aoc. Měk-
ké těsto sýra 
roquefort (52 % 
t. v s.) je hustě 
protkáno 

zelenomodrými žilkami ušlechtilé 
plísně Penicillium roqueforti. Má 
intenzivní, jemně slanou chuť s pi-
kantním dozníváním a mléčně oříš-
kové aroma. 

caMeMberT Paysan breTon  
Sýr Camembert Paysan Breton (45 %  
t. v s.) pochází z Normandie a vyrábí 
se pomocí plísně Penicillium Camem-

berti. Vyznačuje se jem-
nou smetanovou chu-
tí. Správně zralý sýr 
je na řezu hladký, 
vláčný a  příjemně 
voní po žampionech.

TêTe de Moine
nejtučnější z  uvede-

ných sýrů má 53 % t. v  s. 
K  jeho výrobě se používá nepaste-
rované kravské mléko. 
zraje 4 až 6 měsíců 
na smrkových prk-
nech a nese ozna-
čení aoc. sýrové 
těsto má příjem-
ně sladkou, pi-
kantní a  kořeně-
nou chuť.

PokuD Si kroMě ČeSkého eiDaMu 

DoPřeJete MaxiMálNě herMelíN, 

MožNá aNi NetuŠíte, Jaká Paleta 

zaJíMaVýCh SýroVýCh 

Chutí VáM zůStáVá 

Skryta. StoJí za to 

VyDat Se za JeJiCh 

PozNáNíM, JiStě 

oBJeVíte NoVé 

oBlíBeNCe.

každý sýr potřebuje jiné zacházení a všech-
ny nemají takovou trvanlivost jako nejtvrd-
ší z nich – parmezán. Proto byste už při ná-
kupu měli sledovat datum spotřeby. Nejjed-
nodušší pořízení je se sýry balenými přímo 
od výrobce, které stačí uložit do chladničky. 
Čerstvé a měkké sýry potřebují chlad, tvrd-
ším vyhovuje pobyt ve sklepě. Jakmile však 
sýr načnete a nesníte, je třeba ho správně 
zabalit. Nejlépe do pergamenového či peči-
cího papíru nebo potravinářské fólie. Vhod-
ná je také čistá vlhká utěrka (neškrobená 

a  bez aviváže či jiné 
parfemace). ovšem 

sýry s  výraznou 
vůní raději umís-

těte pod skle-
něný poklop 

nebo do 
plastové 
krabičky 

s větrací-
mi otvory.

prkénkoprkénko
ý

prkénko
ý

prkénko
ýýC

prkénko
C

prkénko
CCh 

prkénko
h 

prkénko
h 

á á 

í za to í za to 

Na sýr  
nespěchejte. Porci,  

kterou se chystáte sníst, 
nechte před jídlem alespoň 
hodinu odležet v místnosti. 

zbylý sýr by měl zůstat 
v chladu – přílišné teplotní 

výkyvy této lahůdce  
nesvědčí.

Přebalit a uložit! a tenhle znáte?
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Za možnost dát si kus masa i v polních podmínkách 

vděčíme lidské touZe po válčení. to, co ocenilo 

vojsko na dlouhých taženích, vás dnes Zasytí na 

výletě, na dovolené nebo ve chvílích, kdy se vám 

Zrovna nechce vařit.

paštiky mají  
dlouhou historii.  

v různých podobách  
se konzumovaly již  
ve starém řecku  

a římě.

i zapřisáhlí příznivci zdravé a přírodní stravy občas s chutí sáhnou po 
otvíráku a masové konzervě. Každý člověk se totiž může ocitnout v si-
tuaci, kdy konzervovaný pokrm přijde jako na zavolanou. 

Nejčastějším případem bývají dovolené na cha-
tě či na chalupě, během nichž nebývá po-
bíhání kolem plotny hlavní náplní dne. 
Pak stačí otevřít třeba oblíbený lanč-
mít a uvařit k němu bramborovou ka-
ši. Přidáte-li trochu zeleniny jako pří-
lohu, nemusíte si dělat výčitky.

Rychle a chutně
Párky v konzervě vydrží čekat na 
svou příležitost déle než ty kou-
pené v uzeninách. Když je hod-
ně naspěch, máte chutnou 
večeři hotovou raz dva.  
V nouzi se dá pou-
žít také čerstvý chléb  
a některá z oblíbených 
paštik dozdobená zele-
ninou, sýrem nebo na-
krájeným vejcem podle 
vlastní chuti.

otevřít!Stačí 
tulip luncheon meat

Dánský výrobek 
z vepřového masa 
můžete upravit 
několika způsoby. 
Nejjednodušší je 
nakrájet ho na plát-
ky a opéct na oleji. 
Máte-li více času, 
výborně chutná v sýrovém nebo vaječném 
těstíčku. Dá se také proložit sýrem  
a smažit v trojobalu.

tulip hot dog párky

tulip cocktail párky
rodinné balení  
chutných 
loupaných  
párků se hodí  
na dovolenou, 
ale může být 
i součástí  
dárkového  
koše, kterou 
ocení všichni 
milovníci kva-
litních uzenin.

jerky hovězí maso
Tento masný výrobek se obejde bez konzer-

vy, protože je zpraco-
ván nejstarší metodou 
konzervace – suše-
ním podle starých 
indiánských receptur. 
Nahradí 240 g syro-
vého libového masa 
se všemi nutričními 
hodnotami, přičemž 
použitá sůl nezatěžu-
je organismus. Maso 

nemusíte upravovat, stačí jen otevřít sáček 
a užít si indiánskou pochoutku.

paštiky viva
paštiky poslouží jako  
rychlá svačina. 

tulip luncheon meat, 200 g

tulip hot dog 
párky, 415 g

tulip cocktail 
párky, 415 g

paštika junior, 100 g, 
paštika caliFornia 
kuře, 120 g

jerky hovězí 
maso, 100 g
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dary moře jsou důležitou součástí jídelníčku a jejich 

kladný účinek na zdraví byl prokázán už dávno. široký 

výběr druhů a chutí jistě přesvědčí i ty nejváhavější. 

vedle tradiční „ryby domácí“ je občas třeba nechat na talí ř připlavat také ně-
jaké mořské kolegyně – a  to zdaleka nejen proto, že obsahují zdraví prospěš-
né omega-3 nenasycené mastné kyseliny. konzumace rybího masa pomáhá od-
bourávat podkožní tuk, má dobrý vliv na klouby a podílí se na prevenci rakoviny 
prostaty a střev, nemocí srdce i oběhové soustavy. mořské ryby jsou dále zdro-
jem kvalitních bílkovin, jodu, vitaminů a, b a d, hořčíku a selenu. nezanedba-
telný je také obsah amonikyseliny tryptofanu, z nějž mozek vyrábí serotonin dů-
ležitý pro dobrou náladu. 
chcete-li zhubnout, vynechejte smaženou úpravu rybího masa a soustřeďte se 
na dušení, pečení, grilování či pošírování, což je 
úprava v páře. ideální je zařadit nějaký rybí 
pokrm do jídelníčku dvakrát až třikrát týdně.

Pro zdravou výživu i kulinář-
ský zážitek jsou nejlepší ryby 

čerstvé. Při nákupu proto 
věnujte pozornost tomu, zda je 
ryba uložena na čisté ledové 

tříšti. Tříšť musí být pravidelně 
vyměňována. Vyberte exemplář, 
který má jasné a lesklé oči, čer-
vené žábry a je pokryt čerstvým 

slizem. Má být příjemně cítit 
vodou. Kupujete-li zmraženou 
rybu, dávejte přednost produk-
tům renomovaných výrobců. 

Rozmraženou rybu ihned zpra-
cujte a znovu nezamrazujte.

Pohlédněte jí do očí

kterou si dnes dáme?

28 | www.globus.cz

u celých ryb se 
vyplatí zkouška 

čerstvosti píchnutím 
prstem do masa. 

pokud se důlek ihned 
nevyrovná, ponechte 
rybu jejímu osudu.

Pojďte
na ryby!

Pojďte
HalibuT neboli platýs černý nabízí 
velmi jemné, tučnější maso určené 
ke krátké tepelné úpravě. hodí se  
k uzení a smažení, výborně chutná 
dušený nebo vařený v páře. snažte 
se jeho pří jemné aroma nepřebít 
přemírou koření – toto pravidlo pla-
tí pro všechny ryby v našem výběru.

OKOun nilsKý je velká sladkovodní 
dravá ryba. Filety se prodávají bez 
kůže a  vykostěné. mají nízký ob-
sah tuku a velmi jemnou chuť. lze 
je smažit, dusit, zapékat, grilovat 
nebo připravovat v páře.

MOřsKý VlK má velmi 
jemné bílé maso s ma-
lým obsahem kostí 
a  výraznou chuť. 
hodí se ke smaže-
ní, dušení či peče-
ní, velmi oblíbený 
je též na grilu. 

MOřsKý ďas patří k  rybím deli -
katesám, vyhledávají ho gurmáni 
a  jeho cena odpovídá výjimečné 
kvalitě. má velmi chutné a  jemné 
maso bez kostí. rybu můžete sma-
žit, dusit, vařit, grilovat i pošírovat.

PRažMa KRálOVsKá vás také po-
těší minimem kostí. její maso je 

pevné, bílé a  velmi 
chutné. dá se 

upravovat vcel-
ku i  jako filety. 
můžete ji sma-
žit, grilovat, 

vařit či upéct 
v solné krustě.

GaRnela VelKá je jedním ze 
zhruba 6 000 druhů krevet. tyto 

mořské plody můžete koupit 
čerstvé, mražené i  předva-
řené. krevety mají výborné 

maso – šťavnaté, jemné 
a chuťově výrazné. je 
vhodné především 
ke krátké tepelné 
úpravě (grilování či 
smažení).
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 Sushi je tradiční japonské 
jídlo, které má více než 

tisíciletou historii. Stále více 
příznivců si však nachází 

i v českých končinách, a to 
především díky lahodné 
chuti, nízkému obsahu 

kalorií, zdraví prospěšným 
omega-3 mastným kyselinám 

a ideálnímu poměru tuků 
a bílkovin. 

Ve Vaší Spíži a chladničce by neměly chybět 

trVanliVé potraViny, které jSou nezbytné pro 

přípraVu mnoha nejrůznějších jídel. 

skvělávšehochuť

těstoviny riscossa
kvalitní italské 
semolinové 
těstoviny 
z tvrdé pšenice. Na vlnách exotiky 

hledáte-li pří jem-
nou labužnickou 

tečku, nebojte se 
vyzkoušet stále 

oblíbenější sushi.

Sushi kit, 455 g 

už od 18. století patří maille 
k celosvětově uznávaným znač-
kám kvalitních hořčic a octů. 
hořčice maille se vyrábějí 
dle tradičních receptur z nej-
kvalitnějších přísad při využití 
nejmodernějších výrobních 
technologií. 

TIP: originální dijonskou hořči-
ci můžete použít do mari-

nád na grilované ma-
so, lze jí dochutit 
omáčky či z ní při-
pravovat tradiční 
salátové zálivky.

originální  
dijonská  

hořčice, maille, 
200 ml

Olivový olej je olej získaný z oliv lisováním či jiný-
mi mechanickými postupy. Díky mnoha cenným 
látkám se používá již od starověku, a  to nejen 
v gastronomii, ale také v medicíně a kosmetice. 
Olivový olej je velmi zdravý a jeho aroma i chuť 
výborně doplňují velké množství jídel. Je základ-
ním zdrojem mononenasycených mastných kyse-
lin a už pouhých 100 g obsahuje potřebné množ-
ství antioxidantů důležitých pro lidské tělo. Díky 
nim olej zpomaluje stárnutí buněk a slouží jako 
prevence chronických onemocnění.

OlIvOvý OleJ:
✱ podporuje správnou funkci střev
✱  snižuje hladinu „špatného“ 

cholesterolu (ldl) v krvi
✱ zlepšuje vstřebávání vápníku v těle
✱ chrání před srdečním onemocněním
✱ hojí žaludeční a jícnové vředy
✱ omlazuje kůži

extra panenský olivový olej 
Kreolis pochází z Řecka, kde 
má jeho výroba tisíciletou tra-
dici. Získává se z prvního lisu 
pouze mechanickými postupy. 

chrání před srdečním onemocněním
hojí žaludeční a jícnové vředy

-

pouze mechanickými postupy. 

extra 
panenský  

olivový olej se hodí 
především do salátů. 
běžný olivový olej lze 
použít také na pečení 

a smažení.

olivový 
olej extra 
panenský, 
kreolis, 
750 ml

Olivový olej a zdraví

hořčice maille
nim olej zpomaluje stárnutí buněk a slouží jako 

zlepšuje vstřebávání vápníku v těle
chrání před srdečním onemocněnímchrání před srdečním onemocněním

extra 
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Čokoládové  pokušení pokušení
✱  Úplně prvními pěstiteli 

kakaovníku byli Olmékové,  
Mayové a Aztékové, kteří  
považovali čokoládu za pří-
rodní afrodiziakum.

✱  Kakaové boby, jež jsou 
základem čokolády, se dříve  
využívaly jako platidlo.

✱  Aztékové vyráběli z kakao-
vých bobů nápoj, který pila  
pouze vládnoucí vrstva.

✱  Vznešenou kakaovou lahůdku do 
Evropy přivezl španělský dobyvatel  
Hernando Cortés, který si v polo-
vině 16. století podrobil Mexiko.

✱  Nápoj z kakaových bobů měl zpo-
čátku poměrně hořkou chuť – i pře-
sto se v Evropě stal velmi oblíbe-
ným, a  to zejména mezi vyššími 
společenskými vrstvami. 

✱  Za zásadní revoluci ve výrobě čoko-
lády vděčíme Holanďanovi – Con-
rad van Houten na začátku 19. sto-
letí oddělil kakaové máslo od ka-
kaového prášku, čímž se výroba 
čokolády výrazně zlevnila.

✱  V roce 1847 spatřila světlo světa 
první tuhá čokoláda, která vznikla 
smícháním kakaového másla, ka-
kaového prášku a přidáním cukru.

pokušenípokušenípokušenípokušenípokušení
základem čokolády, se dříve 

Brinkers Chocolate 
Symphony patří mezi 

nejluxusnější a nejjem-
nější čokoládové krémy. 

K jejich výrobě jsou 
používány pouze vysoce 

kvalitní ingredience. Díky 
jedinečnému 
designu může 

čokoládový krém 
Brinkers poslou-

žit také jako 
vhodný dárek.

KVAlitNí čOKOládA NEjEN sKVělE 

CHutNá, AlE tAKé pOMáHá sNižOVAt 

HlAdiNu strEsOVýCH HOrMONů 

A NErVOVé ZátěžE. ExistujE sNAd 

lEpší důVOd, prOč si OBčAs 

trOCHu NEZAHřEšit?

top kvalita
pralinky lindor vyrábí 
společnost lindt  
& sprüngli, která je 
považována za  
jedničku na trhu  
prémiových čokolád.  
Ochutnejte pralinky  
lindor v mléčné, 
tmavé, bílé a oříš-
kové variantě.

Všechny čokolády Orion 
jsou vyrobené z těch 
nejlepších ingrediencí 
podle původních firem-
ních receptur, které 
garantují skvělou chuť.

čokoládové krémy 
Chocolate symphony, 
Brinkers, různé druhy, 
270 g 

pralinky lindor, lindt, 
různé druhy, 200 g

Cílem společnosti druid je obo-
hacovat český trh o atraktivní 
potravinářské výrobky. dezert-
ní směsi v čokoládě jistě potě-
ší každého milovníka sladkých 
teček a elegantního designu.

Oslaďte si život

dezertní směsi v čokoládě, 
druid, 
různé druhy, 
100 g

Orion čokoláda, Nestlé, 
různé druhy, 80 – 100 g 

Všechny čokolády Orion 

Hvězda čokolád

Víte, že...

Každý čech  
v průměru  

spotřebuje 5 kg 
čokolády 
za rok.

Lahodná symfonie
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čAj A KáVA pAtří MEZi NEjOBlíBENější NápOjE. 

šálEK HOrKé tEKutiNy Vás V ZiMě příjEMNě 

ZAHřEjE A pOVZBudí.

Svět
kávy a Čaje

Černé Čaje – černý čaj má sil-
nější vůni a  obvykle obsahuje 
více kofeinu než ostatní čaje. 
je v něm přítomen vitamin B1, 
který je důležitý především při 
namáhavé duševní činnosti. 
ZeLené Čaje – při zpracování 
zeleného čaje se používají čer-
stvě sklizené listy. Blahodárný 
nápoj posiluje imunitu, chrání 
před viry a  bakteriemi, podpo-
ruje látkovou výměnu a osvěžu-
je tělo i mysl. 
BíLé Čaje – Bílý čaj se zpracová-
vá pouze z nejmladších čajových 
výhonků a pupenů. Výsledkem je 
velmi jemný, světlý nápoj bohatý 
na antioxidanty. 
OVOCné Čaje – Ovocné 
čaje tvoří směs sušené-
ho ovoce a bylin. Hodí 
se pro celou rodinu, 
neboť neobsahují 
kofein ani jiné po-
vzbuzující látky. 

– Ovocné 
čaje tvoří směs sušené- Všechny druhy 

čaje s výjimkou ovoc- 
ných pocházejí z čajov- 

níku. jejich odlišné 
vlastnosti vznikají 

rozdílným způsobem 
zpracování.

nejznámější druhy čajů

pro pravé znalce

Harmonie v šálku

Osvědčená kvalita

Káva Illy se vyznačuje 
intenzivní vůní a vyvá-
ženou chutí, kterou 
nezapomenete.

Davidoff je prvotřídní káva 
vybrané kvality pěstovaná 
na nejlepších plantážích. 
její chuť umocňuje indivi-
duální pražení. 

Historie italské značky 
Lavazza sahá až do roku 

1895. Kvalitní káva 
nadchne především ty, 

kteří hledají nápoj s vyšší 
hořkostí a kyselostí. 

světová třída

Chuť pravé Anglie

V pestrém sortimentu 
firmy ahmad nechy-

bějí tradiční čaje 
ani skutečné 

speciality. 

Čaje Twinings jsou synony-
mem kvality a pestré škály 
chutí. Značka má více jak 
300letou tradici. 
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černé a zelené čaje 
Ahmad, různé druhy, 50 g

sypané čaje 
twinings, 

různé 
druhy,  
100 g

illy 
zrnková 

káva 
dark,  

2 druhy, 
250 g

davidoff 
instantní 
káva,  
3 druhy, 
100 g

lavazza zrnková 
káva a mletá 
káva, 250 g;
lavazza mletá 
káva, 2 druhy, 
250 g
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Řeznictví 
GLOBUS se svojí 

výrobou hlásí 
k tradičním recepturám 

Čech, Moravy 
a Slezska.

ochoutkyZabijačkové 

Naše ŘezNické díLNy jSOU OázOU prO 

MiLOvNíky dOBréhO tradiČNíhO jídLa. všechNy 

Lahůdky jSOU vyrOBeNé pŘíMO tady a teď, 

ČerStvěji Už tO Nejde!

Slanina
Slanina, též nazývaná  
špek, je nasucho solené 
hřbetní sádlo, které je  
následně vyuzeno. Často  
se používá jako doplněk jídel 
z hovězího masa nebo jako 
náhražka masa ve špekových 
knedlíkách a jiných dobrotách.

jaterNicOvý a jeLítkOvý prejt
Oba prejty se vyrábějí stejně jako  
jitrnice či jelítka, místo do střívek  
se však plní do obalů a prodávají  
na váhu. tento tepelně opracova-
ný výrobek stačí doma pouze  
ohřát v troubě, na pánvi nebo  
i narychlo v mikrovlnce. 

SvětLá a tMavá tLaČeNka, 
jitrNice a jeLítka jsou další 
tradiční zabijačkové speciality 
z vepřového masa.

k přímé konzumaci
kromě uzených mas k vaření  
nabízíme v našem řeznictví  
i masné výrobky, které jsou již  
tepelně opracované a vhodné k pří-
mé konzumaci – například rolovanou 
uzenou plec a moravskou krkovičku.

Škvarky jsou kousky vy-
škvařeného hřbetního sádla. 
v našem řeznictví používáme 
klasickou metodu – škvaření 

v pánvi.

Škvarkové sádlo 
  je sádlo, z něhož neoddělíme 

škvarky. Tato pochoutka se 
hodí především k namazání na 

chleba.

sádlo – vyškvařené sádlo je 
živočišný tuk, který má široké 
použití v gastronomii, ať jako 
pomazánka, nebo jako tuk ur-

čený k přípravě pokrmů. vyrábí 
se v řeznictví GloBUs tradič-
ní, takzvanou suchou cestou 

škvařením v pánvi. ke škvaření 
používáme výhradně povrchové 
sádlo – to znamená, že nezpra-

cováváme plstní (vnitřní) sádlo.

Uzená masa  
Syrová uzená 

masa jsou určená 
k tepelné domácí 

úpravě. tyto vysoce 
kvalitní kuchyňské 

masné polotovary jsou 
vyrobené z vybraných 
částí vepřové půlky. 

doporučujeme 
je vařit v páře či 

vodní lázni. při vaření 
v páře vynikají tato 

masa křehkostí 
a šťavnatostí.

Uzená masa 
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Párty večka, 250 g, 
je oblíbená tmavá  
bageta s posypem  
semínek lnu,  
sezamu a máku.

Chléb Fit, 700 g, 
spadá do kategorie  
pšenično-žitného pečiva  
s vysokým obsahem  
semínek, která jsou  
přirozeným  
zdrojem vlákniny.

Fit Croissant, 
55 g, plundrové 
pečivo s vyso- 
kým podílem 
semínek.

Chléb Horal,  
1 000 g, 

zakoupíte  
pouze  

v pekařství 
GLOBUS.  

Vyrábíme ho  
výhradně  

z tradičního  
žitného kvasu.

Šlehačková roláda 
Schwarzwald,  
400 g, vyniká 
báječně  
jemnou chutí 
pravé  
šlehačky.  
V nabídce  
máme  
dalších šest 
druhů rolád.

Ovocný dort 
lesní směs, 1 700 g, 
je výborný osvěžující dort, který vám 
bude chutnat při jakékoli příležitosti. 
Prodáváme také balené čtvrtky 
nebo jednotlivé 
kousky.

Chléb Horal, 

Vyrábíme ho 

z tradičního 
žitného kvasu.

Schwarzwald, 
400 g, vyniká 

jemnou chutí 

dalších šest 

Hypermarkety  
Praha – Čakovice, 

Pardubice, Karlovy Vary 
– Jenišov, Liberec, 

Chomutov, Olomouc, 
Ostrava, Opava, 

Havířov

Chléb Horal

Šlehačková roláda

Cibulová bageta,  
400 g, zaujme 
jedinečnou chu-
tí s vysokým 
podílem sma-
žené cibulky.

Cibulová bageta

Párty večka

Chléb Fit

 Posyp není na pečivu 
pouze pro ozdobu! Semínka 
obsahují mnoho výživných 

a zdraví prospěšných látek.

Chléb Krušnohorský, 750 g,
zakoupíte pouze  

v GLOBUSU, vyrábíme ho
výhradně s použitím 

tradičního 
žitného 
kvasu.

Chléb Krušnohorský

Fit Croissant

Ovocný dort

Ovocný dort 
lesní směs, 1 700 g, 

Hypermarkety 
Praha – Černý Most, 
Praha – Zličín, Plzeň 
– Chotíkov, České 
Budějovice, Brno,  
Ústí nad Labem  

– Trmice

Ráj čerstvého 
pečiva

Každý HyPerMarKeT GLOBUS Má VLaSTní PeKárnU, JeJíž 

VýrOBa Se neZaSTaVí PO CeLý den. ať Tedy dO GLOBUSU 

PřiJdeTe V JaKOUKOLi denní dOBU, MáTe JiSTOTU, že VaŠe 

PeČiVO BUde dOKOnaLe KřeHKé, VOňaVé a ÚPLně ČerSTVé.

Zdravá semínka
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zima s...

ilujete zimu, nebo ji jen tiše 
„přetrpíte“? 
Zimu mám ráda, ale spíš někde na 
horách, sníh ve městě není úplně 
ideální. 

✱ Patříte mezi vášnivé lyžaře, 
nebo vás v kopcích láká úplně 
něco jiného?
Sama nelyžuji, ale syn miluje 
snad všechny zimní sporty, takže 
s ním jezdím jako doprovod. Be-

reme s sebou i psa, s kterým pak 
chodím do zasněženého lesa na 
procházku, to je pro mne příjem-
ný relax.

✱ Blíží se Vánoce, těšíte se?
Vánoce mám ráda, jen se mi po-
slední dobou nějak nedaří mít na 
ně ten správný klid. Mám pocit, že 
se vše tak nějak zrychluje. Nejvíce 
si užívám chvíle po štědrovečerní 
večeři a druhý den, kdy si sednu 
se synem k pohádkám a filmům.

✱ Máte ještě nějaké jiné rituály?
Slavíme více méně tradičně. Vá-
noce trávíme doma s rodinou, 
společně večeříme a dáváme si 
dárky. 

✱ Z jakého vánočního dárku 
jste měla největší radost?
Asi to zní jako klišé, ale nejlepší 
dárek byl můj syn. Narodil se na 
konci listopadu, takže byl takovou 
vánoční nadílkou, i když trochu 

s předstihem. Jinak na dárcích ja-
ko takových nijak nelpím, raději je 
dávám než dostávám. Největší ra-
dost je pořizovat překvapení pro 
Natana.

✱ Co by podle vás měli rodiče 
dělat proto, aby jejich děti vzpo-
mínaly na Vánoce s úsměvem?
Důležitá je pohodová atmosféra 
v rodině. Nejen během svátků by 
se lidé měli snažit být spolu a udě-
lat si na děti čas.

✱ Dokážete vy sama o svátcích 
úplně vypnout a nepracovat?
Beru si vždycky během zimních 
prázdnin volno a většinou pak je-
deme na hory, kde trávíme i Sil-
vestr. Vyrážíme v partě – s kama-
rády a jejich dětmi, aby si to všich-
ni pořádně užili.

✱ To zní hezky. Napadá vás 
nějaký další tip, jak skloubit 
úspěšnou kariéru s rodinou? 
Někdy je to náročné, ale zvládat 
se to dá. Když šidím rodinu kvů-
li práci, snažím se jim to pak za-
se nějak vynahradit. Od té doby, 
co se narodil Natan, jsem vypus-
tila práci o víkendu a nechávám si 
tento čas jen pro něj. 

✱ Co vás v těchto dnech 
nejvíce zaměstnává?
Máme za sebou dvě přehlídky, De-
signblok a přehlídku pro Nada-
ci Terezy Maxové dětem. Jinak 
věnuji čas své kolekci – ještě do-
končuji společenské šaty a bu-
du pokračovat v práci na kolekci  
jaro – léto 2012.
 
✱ Velmi zajímavým počinem je 
váš projekt More Than Shop-
ping. Co vás k němu přivedlo?
Chtěli jsme nabídnout našim zá-
kaznicím něco navíc. Myslím si, že 
oblékání by mělo být součástí na-
ší kultury. Je to jako když se jdete 
pobavit do kina nebo na dobrou 
večeři – také oblečení by vás mělo 
potěšit, udělat vám radost. Proto 

M
Kláry Nademlýnské

Klára Nademlýnská 

vystudovala střední prů-

myslovou školu v Praze. 

Po jejím dokončení 

pracovala deset let 

jako návrhářka v Paříži. 

V roce 1994 představila 

svou první autorskou 

kolekci a o čtyři roky 

později vytvořila vlastní 

značku a otevřela si 

butik v Dlouhé ulici 

v Praze. 

Klára Nademlýnská 

VizitkaVizitka

„Na dárcích NijaK NelpíM, raději je dáVáM, Než dostáVáM,“ říKá V rozhoVoru 

pro GloBus zNáMá česKá NáVrhářKa Klára NaDeMlýNSKá, pro Kterou Byl 

VůBec Nejlepší VáNočNí NadílKou její syN NataN.
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jsme začali pořádat besedy v bu-
tiku. Byly hodně neformální a ote-
vřené, šlo o osobní setkání se zají-
mavými lidmi, možnost dozvědět 
se něco nového a zeptat se na to, 
co vás zajímá. Projektu se účast-
nilo mnoho známých osobností – 
například Anna Geislerová, Bára 
Nesvadbová, Yemi či Michal Fro-
něk z Olgoj Chorchoj...

✱ asi budete souhlasit, že se 
oblékání českých žen za posled-
ních 20 let výrazně zlepšilo. Kde 
jsou podle vás ještě rezervy?
Rezervy vidím v sebevědomí na-
šich žen, často se schovávají za 
„klasické“ modely a bojí se experi-
mentovat, přestože by si to mohly 
vzhledem ke své postavě dovolit. 
Nemám na mysli nic bláznivého, 
ale v oblékání se vyplatí používat 
fantazii a věřit svým instinktům. 
Móda by měla být hra a zábava, 
ne něco, co vás obtěžuje.
 
✱ Co byste poradila ženám, 
které nemají na sledování 
módních trendů čas?
Je dobré vytvořit si základ šatní-
ku, na který pak můžete navazo-
vat a postupně ho doplňovat. Kva-
litní sako, kabát, či „malé černé“ 
šaty se dají použít vždy a pak už 
jen stačí měnit doplňky podle ak-
tuální potřeby.
 
✱ V jakém oblečení se cítíte 
nejlépe vy?
Jsem spíše kalhotový typ, vět-
šinou se oblékám podle nálady 
a programu dne. Razím heslo, že 
někdy méně znamená více. 

✱ Nezasteskne se vám občas 
po Paříži?
Do Paříže jezdím pravidelně, ať 
už pracovně nebo soukromě. Bez 
těchto výletů bych nemohla být. 
Paříž je město, které opravdu žije 
a dýchá atmosférou, stále je tam 
co objevovat. 

Klára Nademlýnská 
tvrdí, že v oblékání 
se vyplatí používat 

fantazii a věřit svým 
instinktům. 
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krása

Princip saunování spo-
čívá v důkladném 
prohřátí celého tě-

la a následném prudkém 
ochlazení. Pobyt v sauně 
prokazatelně zlepšu-
je imunitu a zrychlu-
je krevní oběh. Pro-
cedura blahodárně 
působí i na svalo-
vou hmotu, která 
se v intenzivním tep-
le příjemně prohřeje 
a uvolní. 
Saunování je ale známé 
především pro své pozitiv-
ní kosmetické účinky. Tep-
lem se uvolňují póry a po-
kožka se pak lépe čistí. Již 
během první procedury do-
jde k jejímu zjemnění, pro-
krvení a vypnutí. Právě z to-
ho důvodu se říká, že žena 
je nejkrásnější hodinu po 
sauně! Střídání intenzivního 
tepla a chladu může poslou-

žit také jako podpůrný pro-
středek při léčbě celulitidy. 
Bylo by však mylné domní-
vat se, že během saunování 
zhubnete. Z tukových tkání 

mizí pouze nahromadě-
ná voda, kterou pak 
organismus rychle 
doplní.
Pobytem v potírně 
značně prospějete 

také psychice. Pra-
videlnými návštěvami 

můžete účinně bojovat proti 
úzkostem, stresu či problé-
mům s usínáním. 
Sauna je vhodná pro 
všechny zdravé lidi bez vě-
kového omezení. Pokud  
vás trápí jakékoli tělesné 
obtíže, bývá lepší kon-
zultovat návštěvu 
potírny se svým 
lékařem.

saunování

Je vám během 

dlouhých nevlídných 

měsíců zima? běžte 

do sauny! tyPická 

finská Procedura 

zlePší vzhled vaší 

Pokožky a sPustí 

Produkci endorfinů 

– hormonů štěstí 

a dobré nálady.  

Johnson ś sprchový gel 
Be Fresh & Imagine, 250 ml, 
Globus, cena 36,90 Kč

desatero zdravého pocení

Krása

Neutrogena 
visibly clear 
pink grapefruit, 
peeling, 
150 ml, 
Globus, 
cena 129 Kč

Neutrogena 
tělové mléko 

s olejem,
400 ml, 

Globus, cena 
189 Kč

prokazatelně zlepšu-
-

-
le příjemně prohřeje 

mizí pouze nahromadě
ná voda, kterou pak 
organismus rychle 
doplní.
Pobytem v
značně prospějete značně prospějete značně prospějete 

také
videlnými návštěvami 

můžete účinně bojovat proti 
videlnými návštěvami 

žena je 
nejkrásnější 
hodinu po 

sauně!

dvě hodiny před vstupem do sauny nejezte 
nic těžkého, myslete však na pitný režim. dů-
sledně se vyhněte konzumaci alkoholu!

Před prvním vstupem do sauny se důkladně 
osprchujte a osušte.

saunovat byste se měli úplně nazí. nezapo-
meňte na vhodnou podložku – dobře poslou-
ží ručník, případně prostěradlo (v mnoha sau-
nách je automatickou součástí vstupného).

Obvyklá teplota potírny se pohybuje mezi  
85 – 95 °C, záleží však na typu sauny. Čím 
blíže ke stropu sedíte, tím je teplota vyšší. 

Čas strávený ve vysoké teplotě by se měl od-
víjet od vašich individuálních pocitů, doporu-
čuje se 10 – 15 minut.  

Nejvhodnější saunovací polohou je pozice 
vleže. Pokud sedíte, snažte se mít nohy na 
stejné lavici jako zbytek těla. 

Pozitivní účinky sauny umocníte jemnou ma-
sáží celého těla. ideální pomůckou je houba 
z  lufy, která podporuje prokrvení pokožky 
a zároveň funguje jako peeling – jejím použi-
tím odstraníte z kůže odumřelé buňky.

Po každém pobytu v potírně byste se měli 
osprchovat studenou vodou. Začněte od no-
hou a postupujte směrem vzhůru. 

cyklus pocení a chlazení je vhodné zopako-
vat třikrát po sobě. Po každé sprše se dopo-
ručuje krátký odpočinek na lehátku a doplně-
ní tekutin. 

Na závěr saunování se osprchujte a natřete 
se výživným tělovým mlékem. Zbytek dne se 
snažte strávit spíše v klidovém režimu. 
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na zámku

ChCeTe-li si vyChuTnaT aTmosféru hisToriCkýCh 

objekTů na pozadí romanTiCké sněhové pokrývky, 

nesTojí vám niC v CesTě. někTeré české hrady 

a zámky ToTiž nikdy nespí a své brány vám oChoTně 

oTevřou i mimo Tradiční leTní sezonu.

na zámku

ChCeTe-li si vy

objekTů na pozadí roman

nesTojí vám ni

a zámky ToTiž nikdy nespí a své brány vám o

oTevřou i mimo Zima

Státní zámek Hluboká
✱ oblasT: jihočeský kraj jeden z nejkrásnějších čes-
kých zámků najdete blízko města české budějovice. 
původně gotická tvrz byla v  15. století přestavěna  
vilémem z pernštejna na hrad. objekt po čase přešel 
do majetku pánů z jindřichova hradce a byl přebudován na renesanční zámek. ve vlastnictví  
rodu schwarzenbergů se přeměnil na barokní sídlo. nakonec ho jan adolf ii. nechal strhnout 
a postavit v romantickém stylu, který doplnily nové budovy. 
během zimní prohlídky máte šanci navštívit apartmá posledních čtyř generací majitelů, k vidě-
ní jsou honosné obytné místnosti, lovecké trofeje, historické zbraně, grafické listy z 18. století, 
fotografie knížecího rodu schwarzenbergů, kolekce porcelánu nebo tkaných tapiserií. 

kdy je vzhůru hluboká:

V zimě můžete zámek navštívit 
denně od úterý do neděle, a to 
od 10:00 do 16:00 hodin (od 
12:00 do 12:30 mají zaměst-
nanci pauzu na oběd). V roce 
2012 se zámek pro veřejnost 
otevírá již 3. ledna.

http://www.zamek-hluboka.eu/
navstevni-doba-1/
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Hrad Křivoklát

✱ oblasT: středočeský kraj hrad křivoklát se nachází ve středních čechách, v  okrese 
rakovník. národní památka, která se objevila v mnoha českých pohádkách, patří mezi nejstar-
ší a nejvýznamnější hrady českých knížat a králů – její počátky sahají až do 12. století. za pa-
nování přemysla otakara ii. vznikl na dnešním místě královský hrad, který výrazně přestavěl  
václav iv. a později dobudoval vladislav jagellonský. křivoklát byl v průběhu staletí nekolikrát 
těžce poškozen požárem. stal se obávaným vězením a jeho společenský význam prudce pokle-
sl. před zkázou byl objekt zachráněn rozsáhlými rekonstrukcemi, které zrealizovali tehdejší ma-
jitelé hradu – rakouští šlechtici fürstenberkové. Ti dnešní národní památku vlastnili až do roku 
1929, kdy ji prodali československému státu. v zimních měsících si na křivoklátě můžete pro-
jít 1. prohlídkový okruh, který zahrnuje interiéry hradních paláců.  

 kdy je vzhůru křivokláT: V prosinci je hrad otevřen v sobotu a neděli (období svátků je upraveno). 
Na začátku ledna je otevřeno denně od 2. 1. do 8. 1. Zimní provoz na hradě začíná 9. 1. 2012  
a končí 23. 3. 2012. http://www.krivoklat.cz/pro-navstevniky/navstevni-doba/

Zámek Sychrov
✱ oblasT: liberecký kraj novogotický státní zámek sychrov, který jste mohli vidět v pohád-
kách nesmrtelná teta nebo zlatovláska, leží zhruba v polovině cesty mezi mnichovým hradištěm 
a libercem. jeden z našich nejmladších památkových objektů byl původně barokní stavbou ze  
17. století. před zchátráním ho zachránil karel alain Gabriel rohan, který ze sychrova na počát-
ku 19. století udělal honosný zámek. objekt v empírovém stylu byl dokončen v roce 1834, poz-
ději zámek prošel novogotickými úpravami. dnes je tato narůžovělá romantická stavba obklope-
na pohádkovým areálem a patří mezi oblíbené výletní cíle. 
v zimě je otevřena prohlídková trasa a, během níž zájemci zavítají do autentických zámeckých 
interiérů rekonstruovaných na základě archivních materiálů. během návštěvy si můžete vytvo-
řit podrobnou představu o tom, jak se ve 2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle boha-
té šlechtické rodiny. 

kdy je vzhůru syChrov: Zámek je otevřen celoročně, v měsících listopad až březen je návštěvní doba zkrácena – objekt si můžete 
prohlédnout od 10:00 do 14:00. http://www.zamek-sychrov.cz/navstevni-doba/

Hrad Loket
✱ oblasT: západočeský kraj Goticko–románský hrad loket se tyčí na skalnatém vrchu nad 
řekou ohří, několik kilometrů od karlových varů. jeho historie sahá až do 13. století, kdy zde 
byla postavena hradní pevnost chránící české pohraničí před průnikem německých záborových 
úředníků. svého času na hradě pobývali i členové panovnického rodu lucemburků.
loket je známý celoročním pořádáním akcí pro veřejnost. v sobotu a v neděli 10. a 11. prosin-
ce se na lokti konají vánoční trhy, během nichž se můžete seznámit se starými českými vá-
nočními zvyklostmi, projít řemeslný trh, poslechnout koledy nebo zhlédnout hru o narození pá-
na krista. pro děti je připravený koláčový turnaj a šermířská škola. bude-li vám zima, jistě vás 
zahřeje pohár horkého vína nebo medoviny. Teplé útočiště pak najdete v hradní taverně, která 
bude situována v rytířském sále. v rámci vánočních trhů si můžete prohlédnout celý hrad včet-
ně expozice útrpného práva, která návštěvníky velmi živě seznamuje s různými způsoby mučení.

kdy je vzhůru lokeT: V zimě je hrad otevřen od listopadu do března denně od 9:00 do 15:30.
http://www.hradloket.cz/hlavni-brana

kdyby se dětem na hradní vý-
let nechtělo, pusťte jim nejpr-
ve jednu z  pohádek či filmů, 
které se na křivoklátu natá-
čely – anděl páně, Třetí princ 
či Tři mušketýři je k návštěvě 
hradu jistě nalákají.

pokud chcete dětem letos připravit 
nevšední vzpomínku na čerta a mi-
kuláše, vezměte je 5. prosince do 
hradních prostor na akci s  názvem 
mikulášská nadílka.
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Do tela!
ZIma má spoustu krás, které nejlépe 

oceníte v kvalItním teplém oblečení. 

pokud na vás nemůže mráZ anI vlhkost, 

užIjete sI padající sníh I jIskřící jInovatku 

beZ obav Z nachlaZení.   

Dámská vesta, 
tom taIlor,  
jednoduché 
zapínání  
a kožíšek, 
Globus,  
cena 1 899 Kč

Do tela!Do tela!

Dámská bunda, 
zlato-hnědo-žlutá, 
Globus, cena 
1 490 Kč

Dámský rolák, 
módní barvy, 
Globus, 
cena 399 Kč

Pánský 
svetr, 
světle 
hnědý, 

Globus, 
cena 

1 490 Kč

Dámská vesta, 
hnědá s kožíškem, 
zapínání na 
knoflík, Globus, 
cena 999 Kč

Dámský 
svetr, šedý, 
prodloužená 
délka, krátký 

rukáv, 
Globus, 

cena 899 Kč

prodloužená 
délka, krátký 

899 Kč

ti: 
voděodolný 

overal ochrání 
děti před zimou  

a vlhkem.

Dětský zimní 
overal, alpIne pro 
– Water resIstant 

2000, dobré parametry 
voděodolnosti, 
Globus, cena 

2 299 Kč

Do tela!Do tela!Do tela!Do tela!
ma má spoustu krás, které nejlépe 

Do tela!Do tela!
ma má spoustu krás, které nejlépe 

Do tela!Do tela!
ma má spoustu krás, které nejlépe 

Do tela!
ma má spoustu krás, které nejlépe ma má spoustu krás, které nejlépe ma má spoustu krás, které nejlépe ma má spoustu krás, které nejlépe 

Do tela!
tním teplém oblečení. 

Do tela!
tním teplém oblečení. tním teplém oblečení. tním teplém oblečení. tním teplém oblečení. 

 vlhkost,  vlhkost,  vlhkost,  vlhkost,  vlhkost, 

novatku novatku novatku novatku novatku 

Do tela!
Dětský zimní Dětský zimní 

alpIne pro
resIstant

hnědá s kožíškem, 

Dámská čepice, 
lerros, pletená 
s kožíškem, 
textilní podšívka, 
Globus, cena 
899 Kč

Dámská vesta,
lor, 

jednoduché 

1 899 Kč
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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?

5821_GLOBUS_MimiKlub_inzerce_200x230.indd   1 28.6.11   11:522.indd   41 11/10/11   1:16 PM
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deseti úspěšným luštitelům zašleme  
balíček VýRObků Vlastní značky 
správné znění tajenky pošlete do 23. 12. 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
 atraktivní balíček našich výrobků!

deseti úspěšným luštitelům zašleme deseti úspěšným luštitelům zašleme 

křížovka
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Tepelná pohoda je pocit, při kterém 
člověk dosahuje takzvané tepelné 
rovnováhy – laicky řečeno: netřese 

se zimou, ani se „nevaří“ ve vlastní šťávě. 
Jak už u pocitů bývá zvykem, je i tepelná 
pohoda značně subjektivní. Máte-li tedy 
doma problém shodnout se na optimál-
ním čísle na teploměru, nejste rozhodně 

výjimkou. V případě zásadnějších sporů 
se zkuste inspirovat teplotami, které pro 
jednotlivé místnosti doporučují odborní-
ci. Ideální teplotní hodnoty obývacího či 
dětského pokoje by se měly v průběhu 
dne pohybovat mezi 20 a 21 °C. V ložni-
ci má být teplota o několik stupňů nižší: 
kolem 17 – 18 stupňů. Pokud spíte v nad-
měrně vyhřáté místnosti, maříte tělu šan-
ci na dokonalý odpočinek. Příliš vytápět 
nemusíte ani kuchyni. Vyšší teploty ko-
lem 22 – 24 °C jsou žádoucí především 
v koupelně. Obecně však platí, že by se 
zimomřivější členové rodiny měli snažit 

přizpůsobit těm horkokrevnějším a spíše 
než na stupnici teploměru by měli přidat 
na svém oblečení.

Správná míra vlhkosti
Pro lidské zdraví je důležitá nejen vhod-
ná teplota, ale také odpovídajicí vlhkost 
vzduchu. Se suchým vzduchem se nejčas-
těji potýkají obyvatelé bytů s ústředním 
topením, kteří mohou trpět vysycháním 
sliznic horních cest dýchacích. Nepřízni-
vý vliv suchého vzduchu se projevuje ta-
ké na kvalitě pokožky. Velmi často dráždí 
i sliznice očí, které pak nepříjemně pálí. 
Citlivější jedince může v suchém prostře-
dí dokonce trápit  zdánlivě „nevysvětli-
telná“ únava... Z výše uvedeného vyplý-
vá, že relativní vlhkost vzduchu není rad-
no podceňovat. V zimních měsících by 
se hodnoty měly pohybovat mezi 45 až  
65 %, přesné číslo opět závisí na tom, 
k čemu je místnost využívána. V ložnici 
má být vlhkost vyšší než v obývacím po-
koji nebo pracovně. Nejste-li si jisti, ja-
kou vlhkost doma máte, pořiďte si teplo-
měry s vlhkoměrem.  

zdraví
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Pokud z bytu či domu  
na několik hodin odchá-
zíte, ztlumte topení tak, 
aby ve všech místnostech 
panovaly teploty kolem  
17 stupňů. I když některé  
pokoje neobýváte, není  
dobré v nich topení vy-
pnout úplně, protože by 
do nich mohla pronik-
nout nežádoucí vlhkost.

Větrání, větrání, všechny smutky zahání
Pravidelná výměna vzduchu je důležitá nejen kvůli přístupu kyslíku. 
Během zimy v interiérech snadno vzniká teplý a vlhký vzduch, který 
je živnou půdou pro plísně. V průběhu dne byste proto měli opakova-
ně větrat. Odborníci doporučují minimálně dvě až tři intenzivní výměny 
vzduchu denně, během vaření, praní, sprchování nebo koupání je tře-
ba větrat častěji. Před otevřením oken nezapomeňte vypnout topení!
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rozdíly 
V mnoha čEsKých 

domácnosTEch sE na 

TopEní rozhodně nEšETří. 

V zimních měsících 

TaK lEcKTErý inTEriér 

připomíná spíšE sKlEníK 

nEž příjEmně zahřáTé 

úTočišTě. sTEjně jaKo 

Každý ExTrém i přEhnané 

VyTápění můžE zdraVí 

spíšE ušKodiT nEž 

prospěT.

Globus tip

Teplotní 

Pokud z bytu či domu 
na několik hodin odchá
zíte, ztlumte topení tak, 
aby ve všech místnostech 
panovaly teploty kolem 
17 stupňů. I když některé 
pokoje neobýváte, není 
dobré v nich topení vy
pnout úplně, protože by 
do nich mohla pronik
nout nežádoucí vlhkost.

31_zdravi_KOR.indd   43 11/10/11   12:40 AM



domov

zima
Zatímco příroda odpočívá pod sněhem, doma můžete 

mít věčné léto. stačí si opatřit vhodné rostliny, 

kterým se u vás bude dařit. vánoce a konec roku jsou 

pro podobná Zelená předsevZetí skvělým obdobím.

zimaZelená
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:

něžný brambořík
na vánoční výzdobě bytu se může podílet 
také brambořík (cyclamen persicum).  
pochází z východního středomoří a pěs-
tuje se v mnoha barvách. kromě stan-
dardní velikosti bramboříku můžete v kvě-
tinářstvích objevit i zakrslé exempláře, 
které jsou méně choulostivé. brambořík 
je totiž náročný společník, a pokud mu 
nedopřejete dokonalý servis – tedy teplo-
tu 8 – 15 °c a vlhčí vzduch – raději si ho 
nepořizujte. v teplém a suchém prostře-
dí začne vadnout, žloutnout, poupata za-
schnou a rostlina brzy skončí v popelnici. 
v době mrazů musíte být obezřetní a ne-
chávat mu otevřeno do místnosti. v těch-
to podmínkách pak 
rostlině postačí pra-
videlná zálivka a od-
stranění žlutých lis-
tů a odkvetlých květů. 
na jaře, až odkvete, 
ho odneste na stinné 
místo na zahradu.  
po podzimním přesa-
zení se zase bude  
chystat na svou roli  
ozdoby bytu.

Zářivá vánoční hvězda
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Symbolem vánoc se stala květina lidově na-
zývaná vánoční hvězda. při nákupu vybírejte 
exempláře se sytě zbarvenými listy, mezi ni-

miž jsou poupata. pokud venku mrzne, 
nechte si ji dobře zabalit a pospíchejte 

s ní rovnou domů. v interiéru ji po-
stavte na světlé místo s běžnou po-

kojovou teplotou. Zalévejte ji 
tak, aby byl substrát stále vlhký, 

rostlina by však neměla stát ve vo-
dě. většina vánočních hvězd násle-

duje stromek, a jakmile přestane zdobit, 
jde bez milosti z domu, což je škoda. po od-

květu a odpadu listů ji postavte na tmavší mís-
to a mírně zalévejte. v březnu výhony zkrať-

te asi na deset centimetrů – díky tomuto 
zákroku začnou růst nové. (oddělenou 
část rostliny můžete nechat zakořenit 
ve sklenici s vodou. Nové rostlinky sá-

zejte do květináčů se směsí listovky, drnovky, 
pařeništní zeminy a písku.) po prořezání je dob-

ré rostlinu přesadit a omezit jí zálivku. vánoč-
ní hvězda získává žádoucí zabarvení během zkra-

cujících se dnů, ale tuto iluzi jí můžete vytvořit 
bez ohledu na roční období. od konce září rost-
lině ponechávejte maximálně 10 hodin denního 

světla a po zbytek dne ji zakryjte tmavou tkaninou. 
o vánocích se vybarví a nemusíte kupovat novou.

buďte opatrní
při řezu z vánoční hvězdy vytéká mléčná šťáva 
– latex. ta je mírně jedovatá, proto se vyhýbejte 
kontaktu s ní i s vodou ze zakořeňující rostliny, 
mohla by vaši pokožku podráždit. při práci 
s vánoční hvězdou bývá lepší používat rukavice.

44 | www.globus.cz
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vánoční versus velikonoční
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střapatý vánoční kaktus
křehké kvítky vánočního kaktusu (Schlumbergera)  
ozdobí sváteční interiér na dlouhou dobu. půvabná rost-
lina pochází z Brazílie a nejčastěji kvete v zimním obdo-
bí. pokud letos do vašeho bytu zavítá poprvé, měli bys-
te vědět, že jí vyhovuje běžná pokojová teplota (18 až  
22 °C) a potřebuje světlé místo, kam však nedosáhne 
přímé slunce. v zimě může stát na parapetu jižního nebo 
západního okna, ale na jaře byste kaktus měli stínit, pro-
tože prudké sluneční paprsky by ho mohly snadno spá-
lit. při zálivce myslete na to, že rostlina pochází z čeledi 
kaktusovitých, takže nepřelévejte, ale držte zeminu stá-
le vlhkou. Rostlinu snadno uchováte do příštích vánoc. 

přes léto ji přihnojujte hnojivem na kaktusy, od září ji 
postavte na chladnější místo a omezte zálivku. 

pak ji odneste do tepla a začněte více za-
lévat. Jakmile nasadí poupata, už bys-

te s ní neměli hýbat – nově na-
rozené květy by totiž mohly 

snadno opadat. 

oba pocházejí z brazílie, 
oproti jiným kaktusům nejsou 
suchomilné a nelíbí se jim 
přímé slunce. jsou si 
podobné, ale přesto mezi 
nimi najdeme několik rozdí-
lů. vánoční kaktus (schlum-
bergera) má články zubaté, 
zatímco kaktus velikonoční 
(rhipsalidopsis) oblé. liší se 
i vzhledem květů. jak jejich 
názvy napovídají, každý vám 
při dobré péči zkrášlí jiné svátky. 

vánoční kaktus je 
jeden z nejoblíbenějších 
vlhkomilných kaktusů.

velikonoční kaktus 
pěstujte na zastíněných 
místech.

✱ Zakup TaBák velejemný, nasyp dvě 
špetky do studené vody, nech močit 
osm hodin, poté zahřej a slij. vylouhuj, 
zalij a oros napadené rostlinstvo, druhý 
den opakuj a dobereš se zdravých rost-
lin. doporučeno jest proti škůdcům na 
listech sajících a kořenům škodících.

✱ rozřež CiBuLi velkou 
a čeSNek na kusy i se slupkou, 
výluh udělej, po dvou hodinách 
sceď a rostliny zálevej i postřikuj. 
Škůdců nebezpečných se zbavíš, 
rostliny zezelenají a bujnost 
najdou.

✱ rozřízni čerstvou CiBuLi 
na polovinu a potírej nemocné listy 
svých květin, všech obtížných škůdců 
a nemocí rostliny své zbavíš.

✱ požni přeSLičku, 
k ní přidej květy měsíčku, 
louhuj tři neděle a jako 
zalévací a kropicí lázeň 
použij. výborně se bude 
dařit jak tvým rostlinám
v domácnosti, tak i na 
záhonech.

✱ kopřivy natrhej, v kádi 
vylouhuj čtrnáct dnů, tím 
dopřeješ rostlinám očist-
nou a ozdravnou kůru.

babiččina medicína

pro pokojové rostliny

mnozí pěstitelé se rádi vracejí ke sta-
rým lidovým metodám. Ze zahradnické-
ho rádce z roku 1918 citujeme několik 
rad, jak bez chemie bojovat 
proti škůdcům: 

a nemocí rostliny své zbavíš.

k ní přidej květy měsíčku, 

den opakuj a dobereš se zdravých rost-
oporučeno jest proti škůdcům na 

listech sajících a kořenům škodících.

svých květin, všech obtížných škůdců 

česnekovo-
-cibulový výluh 
pomáhá proti 
škůdcům.

květy měsíčku 
zajistí zdravou 

zahradu.

kopřivy je 
škoda 

likvidovat 
– jsou to 

léčivé 
byliny.
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mazlíčci

Abyste zvíře udrželi ve správné kon-
dici i během zimních měsíců, je  
třeba sledovat několik kritických 

faktorů. Mezi ty hlavní patří volba vhod-
ného krmiva. „V zimě spotřebují psi vel-
ké množství energie na termoregulaci, 
a proto by jejich strava měla být kvalit-
ní, s vyšším obsahem tuku. Energeticky 
bohaté krmivo je důležité zejména pro 
menší a krátkosrstá plemena, která ma-
jí během chladných měsíců se zahřátím 
organizmu více napilno. Stěžejní je ta-
ké stálý přísun čisté vody,“ říká Barbo-
ra Plíšková z Veterinární kliniky v Horo-
měřicích. 

Aby tlapky nebolely
V zimě trpí psí tlapky nadměrným vy-
soušením, někdy dochází až ke ztvrdnu-
tí a popraskání. „Těmto problémům lze 
předejít používáním speciálních příprav-
ků. Vhodné jsou především masti, spreje 
nebo krémy s obsahem vazelínové hmo-
ty a propolisu – přírodní látky, která bla-
hodárně působí proti omrzlinám a drob-
ným povrchovým zraněním,“ vysvětluje 
Barbora Plíšková.
Největší zátěž pro psí „chodidla“ předsta-
vuje kontakt s chodníky sypanými solí. 
Pokud se pohybujete po takto upravova-
ných cestách, je dobré po každém venče-
ní psí tlapky řádně omýt a promazat. Ke 
koupi jsou také botičky pro psy, nicmé-
ně ne každý chlupáč je jejich fanouškem. 

Pro krásu srsti
V mrazech dochází ke zvýšenému vysou-
šení psí kůže, které může vést ke zhorše-
ní kvality srsti. „Majitelé by měli pejsky 
po každé procházce řádně vysušit ruční-
kem, odstranit jim sníh a sůl z končetin. 
Není moudré podceňovat pravidelné vy-
česávání. Pro zimní období, ale i mimo 
ně, můžete zvolit podpůrné přípravky na 
srst s vitaminem H a mastnými kyselina-
mi,“ radí Barbora Plíšková. V extrémních 
mrazech není ostuda navléci bytového 
psa do vhodného zimního oblečku, který 

dokáže srst ochránit před chladem a vlh-
kem a na rozdíl od promáčených chlupů 
oschne během několika minut. „Zimní 
oblečky jsou na místě zejména u malých 
plemen, která mnohem snáze prochlad-
nou. U větších zvířat záleží spíše na ty-
pu srsti. Pokud je pes obdařen přírodní 
‚houní‘, není třeba ho za každou cenu ha-
lit do zateplovacích oblečků. Hrozí totiž, 
že by začal být náchylný na rozdíly teplot 
a jeho srst by přestala plnit svou tepel-
nou funkci,“ uzavírá pracovnice veteri-
nární kliniky. 

Zimní éč
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mrAzivé tEploty zvířEcímu 

zdrAví obvyKlE nEsvědčí. 

protožE vám čtyřnohý přítEl 

jEn stěží prozrAdí, co ho trápí, 

bývá lEpší přípAdným potížím 

přEdcházEt vhodnou péčí.

o čtyřnožce

3 zimní tipy pro kočky:
✱ ZAjisTěTe odPovídAjící mísTo nA 

sPAní – pokud je vaše kočka zvyklá 
žít po celý rok venku, postarejte se  
o to, aby se v zimě mohla ukrýt do 
teplého útočiště. posloužit může 
například garáž či kůlna.

✱ PřiZPůsobTe výživu roční době 
– Kočka žijící venku vydá více energie 
na zahřátí, z toho důvodu jí podávejte 
krmivo s vyšší energetickou hodnotou.

✱ ZAbeZPečTe dosTATečný PiTný 
režim – při teplotách pod nulou 
miska s vodou snadno zamrzne, 
a proto ji nezapomínejte pravidelně 
kontrolovat.

Pochoutka pro psy, profine hovězí,
80 g, Globus, cena 49,90 Kč 

Granule pro psy, 
profine Adult kuřecí,  
3 kg, Globus, 
cena 265 Kč 

Granule pro kočky, 
one natural 

balance, 800 g, 
Globus, 

cena 108 Kč
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Alnatura – smysluplné pro člověka i Zemi

Alnatura nabízí velký výběr bio produktů – počínaje müsli a těstovinami přes džusy a jogurty až po sladkosti.

Společnost Alnatura založil roku 1984 profesor doktor Götz E. Rehn, který je dodnes jejím ředitelem. Bio produkty byly tenkrát exoticky působící okra-
jovou nabídkou. Ideou Götze Rehna bylo nabídnout moderní sortiment ekologicky vyrobených potravin, a protože existovalo jen minimum biopotravin, 
coby bio průkopník vyvinul vlastní sortiment – vše v bio kvalitě. Během tří desítek let existence společnosti vzniklo široké spektrum biopotravin pod 
značkou Alnatura.

Suroviny pro produkty Alnatura pocházejí z ekologického zemědělství. Těmto surovinám dávají přednost také zemědělská bio sdružení například Bio-
land, Demeter a další. Bio zemědělci hospodaří v souladu s přírodou, a přispívají tak významně k ochraně životního prostředí. Pracují bez syntetických  
či chemických hnojiv a pesticidů. Tento způsob hospodaření šetří energii a produkuje méně škodlivých emisí. Rozličné osevní postupy, používání 
kompostu a hnoje ke zlepšování kvality půdy, stejně tak jako šetrný způsob obdělávání zajišťují půdu, která je bohatá na humus. Taková půda na sebe 
váže CO2, místo aby jej propouštěla do ovzduší. Bio produkty tak důsledně a dlouhodobě garantují šetrný přístup k přírodě. Jsou smysluplné pro člověka 
i Zemi, což je hlavním krédem Alnatury od roku 1984.
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✱  SPAK Sladko-kyselá 
omáčka, 400 g 

✱  SPAK Thai Kari 
omáčka, 400 g

✱  SPAK Kokos Kari 
omáčka, 400 g

Sleva 5 % 
na výrobky:

Platnost kuponu od 26. 11. do 26. 12. 2011 

✱ Grilované papriky 
se sýrem, 314 ml

✱ Ljutenica, 314 ml

✱ Zelené olivy 
s mandlí, 230 g 

✱ Černé sušené olivy ve 
slunečnicovém oleji, 230 g

Sleva 10 % na výrobky:

✱ Křen pálivý, 
185 g

✱ Křen jablečný, 
175 g 

✱ Křen smetanový, 
185 g

Sleva 10 % na výrobky:

✱ Zelené olivy 
bez pecky,  
200 g

✱ Černé olivy 
bez pecky,  
200 g

✱ Extra virgin 
olivový olej, 250 ml 

Sleva 10 %  
na výrobky:

48 | www.globus.cz

Platnost kuponu od 26. 11. do 26. 12. 2011 

Platnost kuponu od 26. 11. do 26. 12. 2011 

Platnost kuponu od 26. 11. do 26. 12. 2011 

Platnost kuponu od 26. 11. do 26. 12. 2011 

Platnost kuponu od 26. 11. do 26. 12. 2011 

S vySTřižEnými SLEvovými KuPony můžETE v hyPErmArKETEch GLobuS ušETřiT nA vybrAných výrobcích.

kupony Slevy pro vás

✱ ovocný tropický
koktejl, 850 g

✱ Kompot fíky, 425 ml
✱ Kompot pomeranč, 

plátky, 425 ml
✱ Kompot mišpule, 

425 ml
✱ Aloe vera kompot, 565 g

Sleva 10 % na výrobky:

SPAK Sladko-kyselá 

✱ Achter 
výběrová 
šunka,  
454 g 

Sleva 10 %  
na výrobky:
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

VESELÉ

VÁNOCE

Brno – Ivanovice, Pardubice,  
Ostrava, Olomouc, České Budějovice,  
Chomutov, Plzeň – Chotíkov, Opava,  
Trmice u Ústí nad Labem, Havířov
2. 12. – 22. 12. 8.00 – 22.00

23. 12. 7.00 – 22.00

24. 12. 7.00 – 14.00
25. 12. zavřeno
26. 12. 8.00 – 20.00

31. 12. 7.00 – 16.00
1. 1. 2012 zavřeno

Praha – Černý Most, 
Praha – Zličín,  

Praha – Čakovice
2. 12. – 22. 12. 8.00 – 23.00

23. 12. 7.00 – 23.00

24. 12. 7.00 – 14.00

25. 12. zavřeno

26. 12. 8.00 – 20.00

31. 12. 7.00 – 16.00

1. 1. 2012 zavřeno

Otevírací doba Praha – Čakovice, Černý Most a Zličín v období od 27. 12. do 30. 12. denně 8 – 22h 

Otevírací doba Brno – Ivanovice, Olomouc, Chomutov, Ústí nad Labem, Pardubice, Opava, Ostrava, Liberec,  
České Budějovice, Plzeň – Chotíkov, Jenišov u Karlových Varů, Havířov v období od 27. 12. do 30. 12. denně 8 – 21h

Liberec
2. 12. – 22. 12. 8.00 – 22.00

23. 12. 7.00 – 22.00
24. 12. 7.00 – 14.00
25. 12. zavřeno
26. 12. 8.00 – 20.00
31. 12. 8.00 – 16.00

1. 1. 2012 zavřeno

Karlovy Vary – Jenišov
2. 12. – 22. 12. 8.00 – 22.00

23. 12. 7.00 – 22.00
24. 12. 7.00 – 14.00
25. 12. zavřeno
26. 12. 8.00 – 20.00
31. 12. 7.00 – 17.00

1. 1. 2012 zavřeno
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vyberte si výrobek označený symbolem dárkové karty

při placení na našich pokladnách získáte automaticky 
spolu s pokladním dokladem kupon 

po předložení kuponu a pokladního dokladu v našem 
informačním centru získáte dárkovou kartu Globus 

vaše karta bude nabita podle hodnoty zakoupeného 
výrobku na 50 – 1 000 Kč

1

2

3

4

pokud již dárkovou kartu Globus máte, stačí na základě 
kuponu a pokladního dokladu požádat o její dobití na 
příslušnou hodnotu 

vaši kartu Globus můžete používat k placení 
v hypermarketech, Baumarktech, restauracích, 
mycích linkách i čerpacích stanicích Globus

5

6

Tato akce trvá od 28. 10. do 31. 12. 2011.
Získané částky lze uplatnit do 30. 6. 2012.

A ZÍSKEJTE PENÍZE

NA DALŠÍ 

NÁKUPY

NAKUPUJTE 

VYBRANÉ 

VÝROBKY
NAKUPUJTE 
NAKUPUJTE 
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