
magazín hypermarketu jaro 2012 zdarma

globusglobusMini
První dětské lásky

Čistý byt i bez chemie

Zdravý životní styl
podle Petra havlíČka

Pojďte si zaběhat

velikonoČní chutě

zahradazahradaJarní  
slevové 
kupony 

uvnitř číslauvnitř čísla

G1_Cover_FINAL.indd   1 3/2/12   9:21 AM



1003719_Celostránková inzerce Dove Globus_200x230mm.indd   1 31.1.2012   9:17:14
    indd inzerce.indd   3 3/2/12   9:37 AM



Te
xt

: 
Ir

e
na

 Š
a
ta

vo
vá

; 
fo

to
: 

is
to

ck

obsah

Fo
to

 n
a 

ob
ál

ce
: 

S
h
u
tt

e
rs

to
ck

; 
fo

to
: 

M
a
re

k 
D

o
st

a
l, 

iS
to

ck
p
h
o
to

, 
S

h
u
tt

e
rs

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 Agency (member of  WMC Group), belgická 40, 120 00 Praha 2 ✱ ManažeŘi projekTu a inzerce: Jan Plajner, 
Hedvika bäumeltová, e-mail: baumeltova@saltpepper.cz, tel. 724 666 600 ✱ publishing direcTor: Martina Kotrbová ✱ design: Jitka Nováková 
✱ ediTor: Eva Karlasová ✱ redakce: Jana Vašáková, ludmila Dušková, Jana Šulistová, Johana Mücková, Petra Novotná, Magdaléna burešová, Jiří Dolenský, 
Pavel Meduna ✱ produkce: Soňa broulíková ✱ korekTura: Magdalena Wagnerová ✱ FoTo: Marek Dostal, Thinkstock, iStockphoto, Shutterstock, archiv firem 

regisTrace: MK ČR E 19170 ✱ daTuM Vydání: 17. 3. 2012

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

www.globus.cz | 1 

zahrada 32–33

cesTy 20–21

sezona 31

Velikonoce  8–9

Manažerka časopisu:

sezona 31

elekTro 3
Novinky ze světa elektra

rauT 4
Chutné velikonoční recepty 

náVod 6
on-line nákupy masa 

silueTa 7
Fit díky ovoci a zelenině

Velikonoce 8
Tipy na sváteční potěšení

jaro s... 10
... Petrem Havlíčkem

sporT 12
Nebojte se běhání!

MiMi klub 15
Aktuální akce a novinky

děTi 16
První dětské lásky  

herna 18
Zábava pro malé i větší 

doTazník 19
ohodnoťte náš časopis

cesTy 20
Co nabízejí české zoo? 

rodina 22
bude nás o jednoho víc

zákulisí 24
Poznejte naše pekařství

kokTejl 25
Novinky a zajímavosti 
z GlobuSu

kulTura 26
Zábava pro každého

sTyl 28
Jarní elegance

kŘížoVka 29
Vyhrajte dárkovou kartu 
GlobuS

zdraVí  30
Žijte zodpovědně!

krása 31
Vdechněte novou sílu 
unaveným vlasům

zahrada 32
Jarní péče o rostliny

bydlení  35
Čistý byt i bez chemie

kupony 36
Nakupujte se slevou

sporT 12–13

silueTa 7

cesTy 20–21

sTyl 28

zdraVí 30

herna 18

rauT 4–5

obsah

1_obsahKOR HR.indd   1 3/5/12   10:44 AM



obsahuje Lactobacillus acidophilus
tradiční receptura z poctivého Jihočeského mléka
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sofistikované novinky ze světa 

moderní elektroniky potěší 

každého člena domácnosti.
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půvabný a výkonný samsung 
Galaxy tab 8.9 se pyšní tloušťkou 
8,6 mm, díky níž se řadí mezi 
nejtenčí tablety na světě.

dotykový tablet

do přírody

✱  navigace tomtom start 
patří mezi nejlepší 
zařízení ve své třídě.

✱  kvalitní dotyková 
obrazovka s velkou 
úhlopříčkou přináší 
optimální přehled  
a nejsnazší možné 
ovládání.

kudy kam...
Mobilní telefon GALAXY mini je 
ztělesněním skvělé produktivity 
za jedinečnou cenu. Vyniká 
překvapivě výkonnou baterií 
a kompaktním designem. 

volám, voláš, voláme

Odolný mobilní 
telefon, 

aligator r5,  
GloBUs,  

cena 1 390 Kč

praktický notebook 
hp vyhoví nárokům 
nejnáročnějších 
uživatelů. využít ho 
můžete doma i na 
cestách.

Kompletní set 
notebooku 

s příslušenstvím, 
GloBUs, cena  

10 990 Kč

Navigace, tomtom start 
20 regional, GloBUs, 

cena 3 290 Kč

Mobilní telefon, samsung s5570 
Galaxy mini white, GloBUs, 

cena 3 590 Kč

Chytré
hračkyhračkyhračky

Tablet, samsung Galaxy tab 8.9 (p7300), 
GloBUs, cena 11 990 Kč

Tenčí a vylepšený model 
PlayStation 3 s 320GB pevným 
diskem pro ukládání dat jistě 
najde uplatnění mezi velkými 
i malými hráči.

kdo si hraje, nezlobí

Herní konzole, sony 
playstation 3 – 320 GB 
+ hra, GloBUs, 
cena 6 990 Kč

vše v jednom

elektro

Mobilní telefon 
Aligator R5 je 
vysoce odolný 
proti prachu 
a vodě a snadno 
se ovládá 
i v rukavicích. 

3_elektro1 EM.indd   3 3/5/12   10:45 AM
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I kDyby Se letoS nevyveDlo počaSí, velIkonoční 

lahůDky váS určItě nezklamou. uSpokoJí mIlovníky 

maSa SteJně Jako vegetarIány a ctItele SlaDkých 

Dobrot. nechte Se zlákat a přI nákupu nezapomeňte 

přIDat Do košíku potřebné IngreDIence.

raut

Velikonoční 
chutě

IngredIence:
✱ 1 kg polohrubé mouky
✱ 400 ml mléka
✱ 200 g másla 
✱ 200 g cukru 
✱ 4 žloutky
✱ 60 g droždí
✱ 2 lžíce rumu
✱ 100 g rozinek
✱ 1 lžička citronové kůry 
✱ 1 vanilinový cukr
✱ plátky mandlí
✱ 5 g soli

PříPrava:
z droždí, části mléka, lžíce cukru a lžíce mouky si při-
pravíme kvásek, který necháme v teple kynout. zbytek  
mouky, cukru, sůl, rozinky, mandle, citronovou kůru 
a vanilinový cukr smícháme v míse nasucho. potom při-
dáme žloutky, zbylé mléko, rum, rozpuštěné máslo a vy-
kynutý kvásek. vařečkou vše zpracujeme na hladké těs-
to, které necháme asi 45 minut kynout v  teple. poté 
ho rozdělíme na 3 kusy, vyválíme z nich dlouhé pruhy 
a spleteme do copu, jehož oba konce spojíme do kru-
hu. hotový věnec přeneseme na plech a necháme ještě  
15 minut kynout. pak ho opatrně potřeme rozšlehaným 
vejcem, posypeme plátky mandlí a  vložíme do přede-
hřáté trouby. pečeme 10 minut na 180 °c, poté sníží-
me teplotu na 150 °c a dopékáme ještě asi 30 minut.

mazancový věnec

radost z jara, radost z jídla
Velikonoce slavili už pohané jako svátky jara – příroda se pro-
bouzela a bylo zase co jíst. Na stejné období načasovali křes-
ťané svůj nejvýznamnější svátek památky ukřižování a vzkříše-
ní Krista. Název Velikonoc je odvozen od Velké noci, kdy Kris-
tus vstal z mrtvých. Datum oslavy je každý rok jiné – spadá na první 
neděli po prvním úplňku, který nastane po jarní rovnodennosti 21. března.  
Postní doba předcházející svátkům začíná Popeleční středou, kdy stejně 

jako na Velký pátek křesťané drží přísný, nebo alespoň bezma-
sý půst. Velký pátek připomíná Kristovo ukřižování, Bílou 

sobotou končí půst a nastává Hod boží velikonoční, 
k němuž neodmyslitelně patří sváteční dobroty. 

Většina z nich má nějakou spojitost s tradice-
mi – jidáše jsou pojmenovány podle apoš-

tola, který Krista zradil, kulaté mazan-
ce symbolizují slunce, vejce předsta-
vují nový život a beránci se pečou 
na počest Kristovy oběti na kříži. 

A kde přesně se vzala tradi-
ce špenátu konzumované-
ho na Zelený čtvrtek? Dří-
ve se čtvrtek před Velkým 
pátkem německy nazýval 
Greindonnerstag (Naříkavý 
čtvrtek), z toho vznikl Grün-

donnerstag (Zelený čtvr-
tek) a s ním i zvyk jíst 
něco zeleného. Špe-
nát je zdravý a ze-

lená patří k jaru, 
tak proč se této 

tradice nedržet 
i v současnosti?

-
ní Krista. Název Velikonoc je odvozen od Velké noci, kdy Kris-

mazanec 
je ideální 

velikonoční 
snídaně.

Polohrubá 
mouka Mléko

4_5_raut3 EM KOR.indd   4 3/5/12   3:04 PM
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IngredIence:
✱ 200 g jehněčí kýty 
✱ 100 g cibule   
✱ 30 g česneku 
✱ 10 g mouky 
✱ 0,3 l kuřecího vývaru
✱ 30 g másla 
✱ 300 g mrkve 
✱ 30 g kozího sýra 
✱ 10 g soli
✱ 1 g černého pepře
✱ snítka rozmarýnu
✱ pažitka na ozdobení

PříPrava:
Jehněčí kýtu zbavíme přebytečného tuku. nakrájíme ji na větší 
kostky, osolíme a opepříme. cibuli nakrájíme na měsíčky, čes-
nek rozdrtíme a spolu s jehněčí kýtou a snítkou rozmarýnu vloží-
me do pekáčku. podlijeme vodou a pomalu pečeme na 150 °c 
asi 4 hodiny. měkké maso vyjmeme a výpek vyvaříme na tuk. 
zaprášíme moukou, zarestujeme, znovu zalijeme vodou (podle 
hustoty) a  připravíme šťávu. mrkev oloupeme a  nakrájíme na 
kostky. vložíme ji do kastrolu na rozpuštěné máslo a restujeme, 
aby získala lepší chuť. postupně po malých dávkách přiléváme 
vývar (stačí, aby pokrýval dno kastrolu), přiklopíme poklicí a du-
síme. měkkou mrkev rozmixujeme spolu s kozím sýrem. takto 
připravené mrkvové pyré rozdělíme na talíře, poklademe ho jeh-
něčími kostkami a přelijeme výpekem. ozdobíme pažitkou.

Jehněčí kýta na rozmarýnu

s mrkvovým pyré a kozím sýrem 

 Italský chléb 
s vejci chutná 

nejlépe ve 
společnosti 

červeného vína.

Jehněčí  
maso je zdrojem  

vitaminů skupiny b, 
vitaminu D, železa 

a zinku. 

autorem receptů je kuchař Jiří 
dolenský, dvojnásobný vítěz gril-
mánie a úřadující mistr čr v grilování.  
video k těmto a dalším receptům 
naleznete na www.poctivy-nakup.cz. 

IngredIence
✱ 1 kg hladké mouky 
✱ 200 ml polotučného mléka 
✱ 30 g droždí
✱ 300 g šunky (nejlépe parmské) 
✱ 8 natvrdo uvařených vajec
✱ 400 g parmezánu nebo čedaru
✱ 150 g sušených rajčat 
✱ 80 g černých oliv bez pecek 
✱ 50 ml olivového oleje 
✱ čerstvé bylinky (nejlépe bazalka)
✱ cukr ✱ sůl ✱ pepř

PříPrava:
nejprve si z droždí, vlažného mléka a cukru připravíme kvásek. 
z mouky, soli, vzešlého kvásku a 630 ml vlažné vody vypracujeme 
vláčné nelepivé těsto a necháme ho minimálně 30 minut kynout. 
potom s těstem několikrát rázně udeříme o stůl, abychom vypudili 
přebytečný vzduch, a necháme ho znovu vykynout. těsto rozdělíme 
na 2 nebo 3 části a z každé vyválíme pruh silný asi 1 cm a široký  
20 cm. na střed rozložíme šunku, vejce, sýr, bazalku, olivy, rajča-
ta a zakápneme olejem. osolíme a opepříme. zabalíme jako závin, 
upevníme švy a na pomoučněném plechu necháme ještě 15 minut  
odpočinout. pečeme v troubě na 160 °c asi 35 minut.

Olivový olej

Italský chléb s vejci

Hladká 
mouka

Jehněčí kýta

Česnek

4_5_raut3 EM KOR.indd   5 3/5/12   3:04 PM
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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.

Te
xt

: 
tý

m
 ř

ez
n
ic

tv
í G

LO
B

U
S

; 
fo

to
: 

a
rc

h
iv

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   15:006_navod.indd   6 3/2/12   11:26 AM
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siluetahubnutí

ChCete-lI Se držet zdravýM a přIrozenýM způSoBeM ve forMě, 

dopřejte SI Co nejvíC ovoCe a zelenIny. pokud SI vyBerete 

druhy Se ŠtědrýM oBSaheM vláknIny, vItaMInů a dalŠíCh 

účInnýCh látek, Můžete nenáSIlně regulovat Svou hMotnoSt 

a jako BonuS povzBudíte IMunItní SyStéM.

Brokolice
Brokolice patří mezi nejzdravější 
zeleninu, je významným zdrojem 
hořčíku a díky vysokému obsahu 
vlákniny zlepšuje trávení a odstra-
ňuje zácpu. je vhodná jako příloha 
k mnoha pokrmům, hodí se také do 
polévek či rizot. jídla obsahující 
brokolici povzbuzují látkovou 
přeměnu ve všech tělesných 
buňkách a podporují metabolismus 

sacharidů a bílkovin. tato 
košťálová zelenina mimo 

jiné posiluje práci svalů, 
proto ji ocení také 
sportovci.

grapefruit
Šťavnaté jižní plody ob-
sahují velké množství 

léčivých a  ochran-
ných látek, které 
posilují imunitní 
systém a podporují 

produkci hormo-
nů. Mají mnoho-

stranné využití, 
hodí se především do ovocných salátů a šťáv nebo ja-
ko příloha k masným a  rybím pokrmům. grapefruity 
pomáhají snižovat hmotnost díky obsahu glykosidu 
naringinu, který povzbuzuje trávení. 

jablka
Jablka se řadí mezi nejznámější tuzem-
ské ovoce. Tělu nejvíce prospívají, po-
kud je konzumujeme v syrovém stavu. 
Plody jabloně jsou zdrojem vitaminů, 
stopových prvků a  mnoha dalších ži-
vin. Jejich konzumace pomáhá snižovat 
krevní tlak a hladinu cholesterolu. Jabl-
ka mimo jiné posilují cévy i dásně a čis-
tí střeva. Patří také k nejlepším přírodním 
omlazovacím kúrám.

Chřest
Výhonky chřestu jsou pova-
žovány za výborný přírodní 

omlazovací prostředek. Mají 
nepatrnou kalorickou hodnotu,  

a proto se hodí jako sou-
část různých typů 
redukčních diet. 
Chřest aktivu- 
je metabolis-
mus sacharidů,  
bílkovin a tuků.  
Mimo jiné působí  
proti ochablosti  
střev a zácpě,  
podporuje vylučo- 
vání vody z těla  
a napomáhá hubnutí.

Špenát
Špenát se pyšní vyso-
kou biologickou hodno-

tou a  všestrannou použi-
telností. je skvělou součástí 

jakékoli jarní odtučňovací či pro-
čišťující kúry. obsahuje významný podíl draslíku, kte-
rý pomáhá vyplavovat z těla přebytečnou vodu. díky 
vysokému procentu vlákniny účinně čistí střeva  
a povzbuzuje jejich činnost. 

ti: 

Přírodní
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nadílkaZajíčkova
vEliKonocE jSou SváTKy jarního vESElí. 

chcETE-li jE zpříjEmniT Sobě i Svým bližním, 

inSpirujTE SE naším výběrEm. 

veselý výprask
velikonoční pomlázka 
s barevnou pentlí, 
GlobuS

Sladký beránek
Čokoládový beránek, 
60 g, GlobuS

něžná kráska
phalaenopsis 1 výhon, 
květináč 12 cm, různé 
barvy, GlobuS

ti: 
pro vášnivé 
pěstitele

Exotika
anthurium 
ve skleněné 
váze, různé 
barvy, 
GlobuS

vajíčka
orion velikonoční 

vajíčka, 60 g, GlobuS

marcipán
marcipánové 

figurky, 
balení 4 ks, 

GlobuS

GlobuS nektary
během měsíce února jsme 
rozšířili nabídku GlobuS 
nektarů o další tři výrobky.  
patří mezi ně nektar 
z jahod a černého rybízu, 
brusinkový nektar 
a broskvový nektar. 
vysoce kvalitní nektary 
jsou šetrně lisovány přímo 
z vybraného čerstvého 
ovoce. vynikají 
netypickým obalem, který 
je plastový a transparentní, 
a zákazník tak vidí, jak 
nápoj vypadá ještě 
předtím, než si ho nalije. 
nektary značky GlobuS jsou zdravé a velice 
chutné. Kromě neředěné konzumace se hodí 
i pro přípravu míchaných nápojů. 

ti: 
zdravé pití 
do školy

m

nadílkanadílkanadílka
ti: 

Sváteční 
výzdoba

8_9_velikonoceNEW1 E2M2.indd   8 3/2/12   11:44 AM
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ledový kornout
ledová čokoláda 
šmoula, 140 g, 

GlobuS

Sofistikované chutě pro znalce
landhaus bruch Grauburgunder 0,75 l, 

landhaus bruch riesling 0,75 l, 
landhaus bruch Spatburgunder 0,75 l, 

vše GlobuS

ti: 
potěšení pro 

dospělé

chuť itálie
Kvalitní italské 
těstoviny 
riscossa 
– Eliche, 
500 g, GlobuS

řezané květy
řezané květiny, různé 

druhy, GlobuS

mňam!
Kinder čokoláda, 
½ metru, 300 g, 
GlobuS

zelená je tráva
oseníčko, GlobuS

ti: 
přírodní 

dekorace

Tradiční perníčky
velikonoční 
valašské 

perníčky, 133 g, 
GlobuS

plněná slepička
lentilky slepička, 
117,5 g, GlobuS

8_9_velikonoceNEW1 E2M2.indd   9 3/2/12   11:44 AM
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jaro s...

o letošních mrazech se nelze 
nezeptat: těšíte se na jaro?
Docela se těším, ale mně zima 
nevadí. Když je sníh a mráz, je 
to pro mě optimistické období. 
Na jaře jsou ale delší dny, ven-
ku se dá provozovat víc sportov-
ních aktivit a hlavně, jarní tep-
loty mám nejraději. Jaro a babí 
léto mi vyhovují, vedra nad pěta-
dvacet mě ničí. 

✱ Jen co se oteplí, 
jistě do přírody vyrazí 
spousta nadšenců 
snažících se co 
nejrychleji setřepat 
zimní kila. Co byste 
jim poradil?
Hlavně to nepřehnat. 
Po dlouhé pauze by se 
mělo začínat pomalej-
ším, méně intenziv-
ním pohybem. Ideální 
je nordic walking, ne-
bo pokud umíte bě-
hat, tak lehký výklus. 
Většina lidí se však 
do sportování vrhne 
po hlavě, hned napo-
prvé se uženou a ná-

sleduje velká demotivace. Za 
jedno odpoledne se zničíte, pak 
se z toho čtrnáct dní musíte léčit 
a je po nadšení. Snaha se sebou 
něco udělat se oddálí minimálně 
o těch čtrnáct dní, co si lížete rá-
ny. Jak říkám: sedřít se umí kaž-
dý blbec... Ale člověk, který pře-
mýšlí, by měl dokázat plánovat 
pohyb, jídlo i odpočinek.

✱ Většina lidí nasazuje stejný 
turbo styl i s hubnutím pomocí 
diet. Ze zimního přejídání se 
přepnou na radikální omezování. 
Mají šanci uspět?
Nemají, protože hladoví a po ur-
čité době se zákonitě přecpou. 
Striktní dieta vám udělá ze ži-
vota peklo. U sportu i u jídla je 
třeba vyhnout se extrémům, za-
pomenout na typicky český „od-
zdi-ke-zdi-zmus“. V tom jsou 
Češi přeborníci. Jakmile dietu 
přeruší a vrátí se k běžné stravě, 
vyšplhají se zpátky k původní vá-
ze a často si „vykoledují“ další ki-
la navíc. 

✱ Jak by měl člověk úspěšně 
hubnout, pokud nechce navští- 
vit výživového poradce?
Bez odborného vedení se vám 
málokdy povede zhubnout a vá-
hu si udržet. Informací o správ-
né výživě je sice spousta, ale 
každý člověk potřebuje něco 
jiného. Každý klient, který ke 
mně přijde, má v rámci podob-
ného výběru potravin jiné po-
měry jednotlivých složek i je-
jich množství tak, aby hubnul 
a cítil se přitom dobře. Doktri-
na: chceš-li hubnout, musíš hla-
dovět, je nesmysl. Spousta žen 
má štíhlost vydřenou tímto způ-
sobem, oblečené vypadají pěk-
ně, ale tělo mají vychrtlé, suché 
a utrápené. 
Člověk musí mít víc energie, 
být v kondici a v pohodě, tepr-
ve pak může jít váha dolů zdra-

vým způsobem. A aby se tak 
stalo, je třeba změnit životní 
styl. Toto rozhodnutí záleží jen 
na vás, je to vždy něco za ně-
co – buď chcete mít, nebo být. 
Dnešní společnost je bohužel 
hodně materialisticky oriento-
vaná. Lidé se neustále za ně-
čím ženou, ale ztrácejí přitom 
své zdraví.

✱ Jaro sice láká k pohybu a zdra-
vějšímu životu, na druhou stra-
nu je těžké překonat únavu po 
dlouhé zimě. Jak to zvládáte vy?
Žádnou jarní únavou netrpím. 
Pokud dobře jíte, pohybujete se 
a odpočíváte, není důvod mít jar-
ní únavu. Navíc v moderní době 
se už rozdíl mezi ročními obdo-
bími stírá, všude se svítí a topí. 
Takzvaná jarní únava je jen vy-
gradování únavy po špatně strá-
vené zimě. Člověk, který zane-
dbal pohyb i zdravou výživu, se 
samozřejmě cítí vyčerpaný. 

✱ Čím se může znovu 
nastartovat?
Doporučuji každodenní hodino-
vou procházku v přírodě a po-
řádné dýchání při běžné činnosti 
i při pohybu, protože bez kyslíku 
se energie vyrábí špatně. Správ-
nému plnému dechu je třeba se 
naučit. Pak už zbývá jen dosta-
tečně spát, jíst čerstvé potraviny 
a vařit z kvalitních surovin. A je 
po únavě. Lidé ale bohužel čas-
to dávají přednost kvantitě před 
kvalitou.

✱

jistě do přírody vyrazí 
spousta nadšenců 
snažících se co 
nejrychleji setřepat 
zimní kila. Co byste 
jim poradil?
Hlavně to nepřehnat. 
Po dlouhé pauze by se 
mělo začínat pomalej
ším, méně intenziv
ním pohybem. Ideální 
je nordic walking, ne

hat, tak lehký výklus. 
Většina lidí se však 

sleduje velká demotivace. Za 

Sedřít se umí každ
CHCeTe na Jaře zHubnouT a býT fiT? známý sPeCialisTa na VýžiVu PeTr HaVlíČek 

doPoRučuJe změnu žiVoTníHo sTylu. Je k Tomu siCe Třeba VíC Vůle než k Redukční 

dieTě, ale můžeTe se TěŠiT na TRValý úsPěCH. 

 

rodina Petra 
Havlíčka se 
stravuje zdravě 
po celý rok. 

P

10_11_rozhovor E1M1.indd   10 3/2/12   11:46 AM



| 11 

Te
xt

: 
Ja

na
 Š

u
lis

to
vá

; 
fo

to
: 

R
o
m

a
na

 C
a
ka

lid
is

o
vá

, 
a
rc

h
iv

 P
e
tr

a 
H

a
vl

íč
ka

 a
 P

ri
m

a 
T
V

✱ Jako výživový poradce jistě 
dohlížíte i na svoji rodinu. Má-
te při nákupech hlavní slovo?
Miluju nakupování potravin 
a nakupuju často. A umím být 
hodně protivný, když v lednici 
objevím něco, co je proti mým 
představám. Ale nemyslete si, 
že si potrpím jen na dietní věci, 
jde mi hlavně o kvalitu. 
V blízkosti mám několik řetěz-
ců, ale jednoznačně u mě vyhrá-
vá GLOBUS. Jsem spokojen se 
šíří sortimentu, prodávají čers-
tvé maso, bio mléčné produk-
ty a bezlepkové uzeniny. Mají  
také skvělé privátní značky, dá 
se tam dobře vybrat. Zlepšit by 
se mohlo zásobování ovocem 
a zeleninou a informovanost 
u pečiva, i když jedině v GLOBU-
SU se aspoň u některého peči-
va dozvím jeho složení a pomě-
ry živin. 

✱ Opravdu nikdy „neujedete“ 
na něčem nezdravém?
Ne, to je věc plánování. Doma 
mám nakoupené zdravé potravi-
ny a do práce nám vozí jídlo z re-
staurace, kde se vaří podle mé 
kuchařky.

✱ Nezhřešíte ani o Veliko-
nocích? Jak je slavíte?
Nezapomínáme na sváteční vý-
zdobu, ale jídlo máme stejné ja-
ko během roku. Maximálně při-
bude mazanec od mé maminky 
– poctivý, z pravého másla.

✱ Můžete prozradit, co právě 
chystáte?
Aktuálně natáčíme nové díly 
Jste to, co jíte. S Petrou Lam-
schovou jsem dopsal další ku-
chařku a dál rozšiřuji řadu 
potravin s vlastní značkou. A sa-
mozřejmě stále pracuji ve svém 
Centru Vittore.

Výživový specialista Ing. Petr 
Havlíček je známý především 
díky reality show „Jste to, co 
jíte“ a pořadu „Souboj proti 
těžké váze“, které vysílá televize 
Prima. kariéru zahájil jako 
konzultant vrcholových sportovců 
(například kateřiny Neumannové, 
Tomáše Dvořáka nebo romana 
Šebrleho). Postupně se jeho 
klientela rozrostla o širokou 
veřejnost bojující s přebytečnými 
kilogramy. Více informací se doz-
víte na www.petrhavlicek.cz 
nebo v Centru Vittore, Plzeňská 
435/338, Praha 6 – Řepy, 
tel. 257188900.

VizitkaVizitka

Sedřít se umí každ  u sportu i u jídla 
je třeba vyhnout se 

extrémům, zapomenout 
na typický český 

,od-zdi-ke-zdi-zmus‘. 
striktní dieta vám totiž 
udělá ze života peklo.

10_11_rozhovor E1M1.indd   11 3/2/12   11:46 AM



Ač se mnozí lidé vymlouvají na nej-
různější důvody, pro které běhat ne-
mohou, odborníci se shodují, že ze 

zdravotního hlediska má běh pro člově-
ka kladný přínos. Pomáhá lidem udržet 
se v kondici a zhubnout, posiluje srdce 
a imunitu, funguje jako prevence vysoké-
ho tlaku, cukrovky a dalších civilizačních 
chorob. „Běh je vhodný v podstatě pro 
všechny zdravé lidi v jakékoliv věkové 
kategorii,“ říká MUDr. Jiří Ort, vyhlášený 
pražský ortoped a traumatolog. „Denno-
denní běžecký trénink se však nehodí pro 
lidi s degenerativním onemocněním klou-
bů nebo s deformacemi páteře, jako je na-
příklad skolióza.“ V úvahu je třeba brát ta-
ké celkovou fyzickou kondici a tělesnou 
hmotnost. Pokud je vám už hodně přes 
třicet, máte nadváhu, mnoho let jste vů-
bec nesportovali nebo trpíte nějakou ne-
mocí, měli byste si před prvním vyběhnu-
tím raději zajít k lékaři.

Základem je dobrá obuv
Běhání je nejlevnější sport bez nároků 
na speciální vybavení – důležitá je pou-
ze kvalitní běžecká obuv. Vyberte si boty 
vhodné pro váš typ chodidla, vaši hmot-
nost, typy povrchů, po kterých běháte, 
a pro váš běžecký styl. Správným výbě-
rem totiž eliminujete případná zranění 
i jiná zdravotní rizika. Na botách rozhod-
ně nešetřete! „Máte-li nějakou ortopedic-
kou vadu, váš lékař vám poradí, jak a čím 
ji korigovat,“ doplňuje Jiří Ort. „Tento ko-
rekční prostředek (ortopedickou vložku, 
podpatěnku apod.) je pak třeba nosit ne-
jen při chůzi, ale i při sportu.“
Pokud jste si vybrali kvalitní běžecké bo-
ty, nic vám nebrání v tom vyrazit na start. 
A na jakém povrchu začít? „Doporuču-
ji běhat spíše v měkčím terénu, v přírodě 
a na lesních cestách,“ radí ortoped. „Ne-
budete tím tolik zatěžovat klouby.“ 

Neběhejte bez rozcvičení
„Před začátkem běhání není dobré podce-
ňovat důkladné rozcvičení,“ upozorňuje 

ke zdraví
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JAro Je ideální období pro zlepšení celkové 

fyzické i pSychické kondice. pokud Se kvůli 

endorfinůM A ShozenýM kilůM nechceTe zAvírAT 

v Tělocvičně, běh Je pro váS Tou Správnou volbou. 

STAčí Jen věděT, JAk zAčíT.

sport

12_13_pohyb KOR.indd   12 3/1/12   3:03 PM



| 13 

Te
xt

: 
Jo

h
a
na

 M
ü
ck

o
vá

; 
fo

to
: 

Th
in

ks
to

ck
, 
S

h
u
tt

e
rs

to
ck

, 
a
rc

h
iv

 

nezapomínejte, že je... 
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✱ NuTNé hlídaT si Tep – ideální je běžet tak, abyste měli tep na hranici 70 % 
z maximální tepové frekvence. Tu spočítáte tak, že od čísla 220 odečtete svůj 
věk a pak dosadíte správný počet procent. Je-li vám například třicet let, vaše 
maximální tepová frekvence je 220 – 30, tedy 190, z toho 70 % je 133.

✱ Třeba držeT sTeJNé Tempo – pokud jste se ocitli na hranici 70 % své ma-
ximální tepové frekvence, máte vyhráno – takový typ aerobní aktivity je totiž na 
spalování tuků nejúčinnější. snažte se stejné tempo udržet pokud možno po ce-
lou dobu běhu.

✱ důležiTé běhaT pravidelNě – pro začátek je nutné překonat vlastní poho-
dlnost a dát pohybové aktivitě správný řád. Kýžené výsledky totiž přinese pouze 
pravidelná činnost. Jakkoli to zní neuvěřitelně, časem si na svou dávku pohybu 
zvyknete, budete se na běh těšit a dokonce si ho i užívat. 

Jiří Ort. „Pokud budou vaše svaly zahřáté, 
předejdete riziku zranění. Nemusíte nut-
ně dělat nějaký složitý strečink, spíše po-
malým protažením připravte tělo na to, že 
bude v dalších minutách běhat. A na dů-
kladné protáhnutí svalů nezapomínejte 
ani poté, co doběhnete.“ 
Snažte se běžet co nejpřirozeněji, narov-
nat při běhu trup i záda, nehrbit se a ne-
zaklánět. Dívejte se před sebe, nikoli do  
země, v loktech držte pravý úhel a přiro-
zeně s nimi pracujte. Došlapovat byste 
měli přes patu na špičku.
„Při správném běhu procvičíte všech-
ny důležité svaly v těle. Tento typ pohy-
bu rozvíjí, posiluje a zpevňuje jak svaly 
dolních, tak i horních končetin, skvěle při 
něm pracuje břišní i zádové svalstvo,“ vy-
světluje ortoped.

pomalu a jistě
Ze začátku bude úplně stačit, pokud bu-
dete několikrát týdně zhruba 30 minut 
kombinovat pomalý běh s chůzí. Zkuste 
střídavě pět minut jít a pět minut běžet.  
Postupně můžete interval běhu prodlu-
žovat a chůzi naopak zkracovat, a to tak 
dlouho, než dokážete bez problému uběh-
nout půl hodiny v kuse. Ani pak se roz-
hodně nedívejte na počet „zdolaných“ 
kilometrů, důležitá je doba, po kterou 
danou pohybovou činnost souvisle vy-
konáváte. Pokud vyrazíte jako střela, po 
třech minutách nebudete moci popadnout 
dech a svalíte se do trávy, nikdy běhu ne-
přijdete na chuť.
Snažte se nadechovat nosem a vydecho-
vat ústy, využijete tak větší kapacitu plic 
a lépe naložíte s energií. Ze začátku radě-
ji běhejte v rozumném tempu a větší zá-
těž přidávejte až postupně. Při pravidel-
ném běhání brzy zjistíte, že zvládnete víc 
a víc. Kromě toho se zbavíte přebytečných 
kilogramů, zpevníte si postavu a zlepšíte 
fyzičku. Jako bonus zatočíte se stresem 
a napětím a těšit se můžete také na lepší 
náladu. Koneckonců, o tu přece při spor-
tu jde!

dámská obuv značky 
NiKe, vhodná na 

běhání, v nabídce 
i pánská obuv, 
GlobuS, cena 

1 390 Kč  

dámské tílko 
alpiNe pro, 

prodyšný 
rychleschnoucí 
materiál, který 

udržuje tělo v suchu 
a optimální teplotě, 

GlobuS, cena 
499 Kč

láhev na pití 
0,5 l, balená 
v hygienické peT 
fólii, mix barev, 
GlobuS

láhev na pití 
0,5 l, balená 
v hygienické 
peT fólii, 
mix barev, 
GlobuS 

pánská obuv puma, 
vhodná na trénink, fitness 

i na běžné nošení, 
svršek semišová kůže, 

GlobuS, cena 1 499 Kč  

12_13_pohyb KOR.indd   13 3/1/12   3:03 PM



Omega vejce 
jsou vejce od nosných slepic chovaných na podestýlkách obo-
hacené o nenasycené Omega-3 masné kyseliny, které pozitivně
působí na racionální výživu člověka. Podílejí se na regulaci krev -
ního tlaku a zánětlivých procesů, čímž pomáhají chránit srdce
před nemocemi.

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

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

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

www.begokon.sk

BEGOKON CZ, s.r.o.
U hřbitova 2737/5

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

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

Velikonoční sortiment

www.begokon.sk, www.begokon.cz

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

Inzerat_200x230mm_2012_Layout 1  1.3.2012  14:51  Page 1
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klub

Co vám Mimi 

jak se stát členem? Pokud ješ-
tě nejste členy mimi klubu, stačí 
vyplnit registrační formulář na na-
šich stránkách nebo se zaregistro-
vat na informačním centru vašeho 
hypermarketu. mimi klub je určen 
pro těhotné maminky a  rodiče 
s  dětmi do 3 let. Více informací 
naleznete na www.mimi-klub.cz

klub přináší
Celkový počet zákazníků, kteří výhod 
mimi klubu za uplynulé tři roky využili, 
se blíží 60 tisícům. Hlavním lákadlem 
je samozřejmě pravidelná zvýhodněná 
nabídka, díky níž mají každý měsíc 
všichni členové šanci pořídit kolem 
100 produktů se slevou až 20 %. 
na našich stránkách www.mimi-klub.
cz jsme zveřejnili více než 520 odbor-
ných článků o  problematice týkající 
se nejen dětí a jejich výživy a výchovy, 
ale také například rodinných financí či 
zákonů ovlivňujících příjmy rodin s dět-
mi. Díky rubrice Blogující rodiče mohou 
přispívat na našich stránkách i všichni 
členové mimi klubu. 
kromě toho jsme uspořádali 10 foto-
soutěží o zajímavé ceny a receptovou 
soutěž s  naší výživovou poradkyní ja-
nou Vašákovou. Připravili jsme také 
odpolední besedu s našimi dodavateli 
a zábavné odpoledne mimi klub se ba-
tolí. nezapomínáme ani na dobročin-
nost, a proto jsme zorganizovali sbírku 
dětského a kojeneckého oblečení pro 
kojenecký ústav s dětským domovem 
při Fakultní thomayerově nemocnici 
v Praze 4 – krči. Ve spolupráci s janou 
Vašákovou jsme vydali míny a  týny  
Pohádkovou kuchařku. 
tím ale naše aktivity rozhodně ne-
končí – řadu dalších akcí pro vás ješ-
tě připravujeme!

VýHoDy mimi kluBu:
✱  každý měsíc až 100 cenově zvýhodněných 

výrobků
✱  přínosné články a rady odborníků na 

internetových stránkách
✱ on-line zpravodaj
✱ zasílání akčních nabídek e-mailem
✱ fotosoutěže o atraktivní ceny
✱ zábavné akce pro děti v hypermarketech
✱ besedy s odborníky a dodavatelite
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V březnu 2009 se na sTránkáCh www.MiMi-klub.Cz objeVily 

prVní odborné příspěVky a MiMi klub začal V průběhu Velké 

kaMpaně získáVaT prVní členy. dnes jiCh Má přes 48 TisíC 

a znak MedVídka V růžoVéM poli se sTal neodMysliTelnou 

součásTí hyperMarkeTů Globus.

Mimi klub
slaví narozeniny!    

Mimi klub své výročí pořádně oslaví prostřednictvím velké naro-
zeninové fotosoutěže ve spolupráci s  Cewe. probíhá na našich  
webových stránkách od 1. do 31. března a  jejím tématem jsou  
právě narozeniny. hlavní ceny budou opravdu zajímavé – autoři tří 
nejlepších snímků získají fotoaparát. Fotosoutěž je výjimečná i tím, 
že dárek tentokrát obdrží všichni, kdo se do ní zapojí – pro všechny 
zúčastněné je připraven sle-
vový poukaz na fotoslužby od 
společnosti Cewe Color a.s.
aktuální nabídku služeb a pro-
duktů najdete na 
http://foto.globus.cz

slaví narozeniny!    

Mimi klub 
si chce své 

třetí narozeniny 
pořádně užít  

– slavte s námi!

Mimi klub své výročí pořádně oslaví prostřednictvím velké naro
zeninové fotosoutěže ve spolupráci s  C
webových stránkách od 1. do 31. března a  jejím tématem jsou 
právě narozeniny. 
nejlepších snímků získají fotoaparát. Fotosoutěž je výjimečná i tím, 
že dárek tentokrát obdrží všichni, kdo se do ní zapojí – pro všechny 
zúčastněné je připraven sle
vový poukaz na fotoslužby od 

novinkou letošního roku 

je další zvýhodnění členů 

mimi klubu. V měsíčních 

nabídkách nyní naleznete 

výrobky, které jsme dříve 

zařazovali do týdenních 

akcí, takže máte možnost 

déle využívat výhodnější 

ceny. nabídky jsou také 

rozsáhlejší a atraktivnější. 

aktuální přehled naleznete 

na www.mimi-klub.cz
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ovinkou letošního roku 

Dárek naVíC
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ásky
První lásku zpravidla cítí chlapečci k mamin-

kám a holčičky k tatínkům a v předškolním 
věku často říkají, že si maminku nebo ta-

tínka jednou vezmou. Dokonce se může objevit 
i žárlivost na rodiče stejného pohlaví. Ostatně 
právě „zploditelé“ jsou prvními osobami, u nichž 
si dítě pohlavní odlišnost i zákonitosti partnerské-
ho života uvědomí. Ve většině případů tato přiro-
zená náklonnost odezní a dítě se citově zaměří 
na vrstevníky nebo na postavy z televize. 

Ukaž mi to!
V raném předškolním věku jsou děti fascinová-
ny zkoumáním pohlavní odlišnosti. Mnozí do-
spělí tyto výzkumné tendence bohužel tresta-
jí a dělají kolem nich nepřiměřené „tanečky“ ze  
strachu, že na sex je dost času a co budou děti „vy-
vádět“ v pubertě, když už teď si navzájem ukazu-
jí genitálie! Řada rodičů totiž na vlastní průzkumy  
v pohlavní oblasti zapomněla, nebo je kvůli ne-
vhodné reakci rodičů zcela vytěsnila. Zjišťování, Te
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16 | www.globus.cz

Každý člověK Se už od 

narození učí vyTvářeT 

vzTahy. Jeho živoT značně 

ovlivní To, JaK Se mu Při 

Prvních Krůčcích daří, 

JaK Pevné PouTo zíSKá 

S neJbližŠími a JaKé PociTy 

Při obJevování druhých 

oSob zažívá. 

děti

16_17_deti1 EM.indd   16 3/5/12   10:48 AM
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co má kdo v kalhotách, ovšem nijak nesouvisí se 
zamilovaností a dětem nehrozí ani žádná mravní 
újma. Nálepku něčeho nemravného mohou těmto 
hrám dát právě až nepřiměřené reakce dospělých. 
Stačí jemně upozornit, že tyto části těla se niko-
mu nepředvádějí, a pravdivě odpovídat na zvídavé 
dětské otázky související s intimitou.

Chce to dobrý start
Mnozí dospělí zřejmě také zapomněli, jak hluboce 
se jich dotýkaly jejich předškolácké sympatie. Ne-
bo že je něčí necitlivá reakce naučila nebrat vlastní 
pocity vážně. Citové prožívání vztahu ke spolužač-
ce či spolužákovi však může být stejně silné jako  
v případě dospělých lásek. Možná ještě silnější, 
protože dětem chybí zkušenost, schopnost kalku-
lovat a především je jejich vnímání času úplně ji-
né než u dospělých. Ať už zažívají radost ze vzájem-
ných sympatií, nebo pocit odmítnutí, vše v jejich 
myslích trvá nekonečně dlouho. Narazí-li na vý-
směch, zlehčování nebo dokonce na zlostné reak-
ce, snadno si zamilovaný pocit 
spojí s něčím, za co je třeba se 
stydět a co je lepší tajit. 

Láska roste s námi
V mladším a středním škol-
ním věku se děti sdružují spí-
še podle pohlaví, milostné vý-
boje do opačného tábora vidí 
nerady a odvážlivcům to také 
patřičně osladí. Dítě je často postaveno před kru-
tou volbu: buď my, nebo on/ona. Proto se láska 
v té době projevuje spíš skrytě, případně zcela 
nečekaně. Pokud spolužák vaši dceru tahá za vla-
sy nebo jí bere čepici, nejspíš se mu líbí. 
V této době také vznikají velmi pevná přátelství, 
především mezi dívkami. Vztah s nejlepší kama-
rádkou v mnoha ohledech připomíná lásku a je 
také dobrým nácvikem schopnosti přijímat a dá-
vat. Učí dítě sebeprosazení a zvládání žárlivos-
ti. Trable týkající se přátelských vztahů mají čas-
to stejnou intenzitu jako vztahy milostné. Vy se 
proto snažte postavit se do role toho, kdo dítěti 
naslouchá, poskytuje mu oporu a citová trápení 
zbytečně nezlehčuje.
V pubertě pak ke slovu přijdou hormony a rodi-
čům přibudou starosti. Ale pokud jste přežili dět-
ské lásky svých potomků bez ztráty důvěry, jistě 
zvládnete i období, kdy už jejich vztahy začnou 
připomínat svět dospělých.

veďte děti 
k tomu, aby si 
vážily nejen 
druhých, ale 
i samy sebe.
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✱ „Do školky jsem nechodila, s vrstevníky jsem se setkala až ve škole,“ 
vypráví pětačtyřicetiletá Jitka. „Hned v první třídě jsem se zamilovala do 
třídního ,donchuána ,́ který o přestávce honil nejhezčí holky a dával jim pu-
su. Všechny samozřejmě pištěly a utíkaly, ale ty, které nehonil, jako na-
příklad já, jim dost záviděly. Pak se přestávková zábava provalila a dotyč-
ný dostal dlouhatánskou poznámku. Už tehdy jsem doma uměla přemoud-
řele předstírat, že je to opravdu hrůza a zkáza mravů, díky čemuž jsem si 
vysloužila rodičovské sympatie. Další své marné lásky včetně Vinnetoua 
jsem si už radši nechávala pro sebe. Když se pak mé spolužačky začaly vo-
dit za ruku s klukama, naše málem trefil šlak, kam ve čtrnácti letech spě-
chají a že to jejich rodiče dovolí! Z toho všeho jsem usoudila, že láska je 
k smíchu, trestuhodná a trapná a mé vztahy 
podle toho dlouho vypadaly.“ 

✱ Opačnou zkušenost má třiadvacetile-
tá Ilona, která na svou první lásku vzpomí-
ná s  úsměvem. „Byly mi čtyři, když jsem si 
na podnikové chatě ochočila osmiletého chla-
pečka. Staral se o mě jako o princeznu, obou-
val mi boty a zapínal bundu, hrál si na to, co 
jsem chtěla já... Myslím, že kořeny toho, že to 
s klukama ,umím ,́ pocházejí právě z této do-
volené. Poprvé jsem zažila krásný pocit, že ně-
kdo, kdo se mi líbí, dělá, co mi na očích vidí. 
Všichni mí další kluci se o mě starali jako ten-
krát Marian a nikdy bych nepřipustila jiný mo-
del. Možná i proto, že doma jsem viděla opak 
a už jako malá jsem zjistila, že to jde i jinak, 
než se doprošovat a posluhovat. Právě v tom 
byla moje první zkušenost zcela zásadní.“

Na první lásku se vzpomíná celý život
Na první lásku se vzpomíná celý život

„dítě potřebuje pozorné, vnímavé 
a citlivé rodiče, protože ještě 
neumí se svými emocemi, 
především se smutkem, pracovat. 
S jeho city byste měli zacházet 
s pochopením a úctou. do 
vašeho arzenálu by neměl patřit 
výsměch, zlehčování, zákazy, 
dramatická gesta ani odkazy 
typu: počkej si, až vyrosteš, nebo 
podívej se na ty chudáčky hladový 
v africe, ti mají ke smutku důvod. 
Snažte se ze svého slovníku 
zcela vyloučit ironii, děti jí totiž 
vůbec nerozumějí. měli byste je 
však naučit důležitému citu, a tím 
je sebeláska. má-li člověk 
dostatečně rád sám sebe, může 
mít rád i druhé, dokáže správně 
komunikovat, nemá pocit, že je ve 
vztazích zbytečně zraňován, 

a nepochybuje o sobě. Ten, kdo 
se naučil sebelásce, se nezmítá 
v emocích, nehraje hry a druhými 
nemanipuluje. Setkání s citovými 
projevy dětí je i šancí pro 
dospělé, aby si uvědomili, co na 
nich zanechalo stopy, a našli 
cestu k vnitřní harmonii a sebe-
důvěře. Protože jen tak mohou 
tuto důležitou schopnost předat 
dál,“ uzavírá lucie bouzková.

radí psycholožka lucie bouzková

„základem je sebeláska,“

| 17 
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herna

Jarní omalovánky
Rozveselte obrázek pestrými barvami.

Velikonoční koleda
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže? 

Říkanka Pro kluky
upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Říkanka Pro holky
kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám. 

Říkanky a povídačky

herna

Cvičte počty
Spočítejte, kolik je na obrázku 
vajíček a kytiček, a čísla 
napište do bílých bublin.

Hledej, šmudlo!
Jen jeden zajíc má svého 
dvojníka. Dokážete je 
najít a přiřadit k sobě?

Jen jeden zajíc má svého 

herna KOR.indd   18 3/2/12   11:48 AM
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dotazníkMilé čtenářky, vážení čtenáři,
velmi nás zajímá, jak se vám náš časopis líbí. věnujte nám prosím několik minut svého 

času a vyhrajte příjemnou odměnu. deset vylosovaných odpovědí získá dárkovou 

kartu k nákupu v Globusu za 300 kč!

JAKOU CESTOU SE K VÁM DOSTAL VÝTISK TOHOTO ČASOPISU?
❑  jako příloha sobotního Deníku
❑  jako dárek v hypermarketu GLOBUS
❑  jiným způsobem (uveďte, prosím) …………….………...............……....

ZAUJAL VÁS TENTO ČASOPIS TAK, ŽE MÁTE CHUŤ JÍM LISTOVAT?
❑  rozhodně ano
❑  spíše ano
❑  nevím, jak kdy
❑  ne, otevřel/a jsem ho náhodou

JAK SE VÁM ČASOPIS LÍBÍ (DESIGN, GRAFIKA, PAPÍR, NA KTERÉM JE TIŠTĚN)?
❑  rozhodně ano
❑  spíše ano
❑  nevím
❑  nelíbí (prosím, uveďte proč) ….........………….………................……....

JAK SE VÁM LÍBÍ OBSAH ČASOPISU?
❑  rozhodně ano
❑  spíše ano
❑  nevím
❑  nelíbí (prosím, uveďte proč) ….........………….………...............….…....

KTERÉ RUBRIKY VÁS ZAJÍMAJÍ? (můžete zvolit i více odpovědí)
❑  Novinky z GLOBUSU
❑  Recepty
❑  Rozhovory se známými osobnostmi
❑  Lifestylové rubriky (Krása, Rodina, Děti, Cesty…)
❑  Tipy na výrobky z GLOBUSU
❑  Zahrada 
❑  Informace o výrobcích a tematické rubriky (např. Alnatura)
❑  Soutěže/křížovky o ceny 

KTERÉ RUBRIKY PRO VÁS NEJSOU ATRAKTIVNÍ? (prosím, vyjmenujte)

…………….…………….…………….…………….…………….…………….………

VZPOMENETE SI NA NĚJAKÝ MAGAZÍN JINÉHO 
OBCHODNÍHO ŘETĚZCE? (prosím, uveďte který)

…………….…………….…………….…………….…………….…………….………

KDYBYSTE MĚLI NÁŠ ČASOPIS OZNÁMKOVAT NA STUPNICI 1 – 5 (školní 
známkování, 1 = nejlepší, 5 = nejhorší), KTERÉ ČÍSLO BYSTE ZVOLILI?

❑ 1     ❑ 2     ❑ 3     ❑ 4     ❑ 5
 
INSPIROVAL VÁS NĚKDY TENTO ČASOPIS K NÁKUPU V GLOBUSU?
❑  ano
❑  ne (prosím, uveďte proč) ….........………….………................…….........

 VE KTERÉM HYPERMARKETU GLOBUS NEJČASTĚJI NAKUPUJETE?

…………….…………….…………….…………….…………….…………….………

NYNÍ, PROSÍM, UVEĎTE NĚKOLIK ÚDAJŮ O VÁS:
❑   žena
❑   muž

VĚK: 
❑ méně než 20    ❑ 20 – 30    ❑ 31 – 40    

❑ 41 – 50    ❑ 51 – 60    ❑ 61 a více

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: 
❑    základní
❑    střední odborné s maturitou
❑    vysokoškolské  

Kompletně vyplněný dotazník odešlete  
do 20. 4. 2012 na adresu: MARKETING, 
KOORDINACE GLOBUS, KOSTELECKÁ 822/75,  
196 00 PRAHA 9, ČAKOVICE spolu s vašimi 
údaji, abychom vás v případě výhry mohli  
kontaktovat:

TELEFON/E-MAIL: ….………......….……….............

dotazník 

můžete 

vyplnit také 

elektronicky na 

www.globus.cz
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do zoo!
Hurá

S příchodEm Jara vybízEJí čESKé 

zoologicKé zahrady K výpravě za 

ExoTicKými zvířaTy a mnoha aTraKcEmi 

pro děTi i doSpělé. KTEré JSou Ty nEJ?

Zoo Dvůr Králové má více než šedesátiletou historii. Jedna z největších tuzemských zoologic-
kých zahrad vyniká především v chovu nosorožců, žiraf, zeber, buvolů a řady druhů antilop. Ja-
ko jediná v Česku nabízí od května až do konce září Africké safari, při němž návštěvníci projíždě-
jí ve speciálně upravených safaribusech mezi volně vypuštěnými zvířaty. Kromě safari na vás ve 
Dvoře Králové čeká Ptačí svět, pavilony šelem, hrochů, primátů nebo lvů či Tropické bažiny. Ve 
Vodním světě seznámíte děti s prostředím tropického deštného lesa a životem pod hladinou je-
zer, řek a moří. K vidění jsou také různé druhy plazů a drobných primátů. Pokud si budete chtít od 
živých zvířat na chvíli odpočinout, můžete navštívit expozici Pravěk očima Zdeňka Buriana, která 
čítá asi 150 malířových obrazů. Pravěká a dávno vyhynulá monstra jistě zaujmou nejen malé pří-
rodovědce. Pro náročnější návštěvníky má zoo připravený výlet do Světa dinosaurů – v rámci této 
expozice si můžete prohlédnout třináct modelů pravěkých zvířat v životní velikosti. 

✱ Více informací o jednotlivých expozicích a otevírací době naleznete na www.zoodvurkralove.cz

zoo dvůr Králové
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Zoologická zahrada hlavního města je v současnosti považována za jednu z nejhezčích zoo v Evro-
pě. Rozprostírá se v malebné oblasti Trojské kotliny a ne náhodou je nejnavštěvovanějším turistic-
kým místem v České republice. Najdete v ní 10 pavilonů, 150 expozic, na 5 tisíc zvířat v 650 druzích, 
11 km návštěvnických tras, 2 restaurace, cukrárnu a kavárnu, 7 možností dalšího občerstvení, legen-
dární lanovou dráhu i vláček. Od dubna do listopadu se děti mohou za hezkého počasí povozit na poní-
cích, funguje zde i oblíbená dětská tramvaj a několik dětských hřišť. V létě se mohou malí i velcí ná-
vštěvníci svlažit v brouzdališti či pod speciálními mlžítky.
Mezi nejzajímavější pavilony a expozice patří Indonéská džungle, Pavilon goril, Vodní svět a Opičí os-
trovy, Pavilon kočkovitých šelem, Africký dům či Afrika zblízka. Velkým lákadlem je také Dětská zoo. 
V ní se mohou malí návštěvníci volně pohybovat mezi domácími zvířaty, hladit je, případně krmit spe-
ciálními granulemi zakoupenými za symbolické částky v automatech. Kromě klasických služeb nabízí 
Zoo Praha zážitkové programy, soutěže, kurzy, narozeninové párty, cestovatelská setkání, průvodce 
po areálu, komentovaná krmení zvířat, atraktivní noční prohlídku a další akce. 

✱ Více informací o jednotlivých expozicích a otevírací době naleznete na www.zoopraha.cz nebo na 
facebook.com/zoopraha 

Zlínská zoologická zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým 
místem celé Moravy. Každoročně do ní zavítá téměř půl milionu 

návštěvníků. Areál s více než tisíci zvířaty se rozprostírá v přírod- 
ním parku a vyniká originálním členěním podle jednotlivých kon-

tinentů. Savci a ptáci jsou chováni tak, aby jejich seskupení co 
nejvěrněji napodobovalo původní domovinu. Autentičnost daného  
biotopu podporují také zvolené rostliny – Zoo Zlín klade velký dů-

raz na harmonické propojení expozic zvířat a rostlinné výsadby. 
Neměli byste si nechat ujít především tropickou halu Yucatan, 
Africké pavilony či Stezku běžce emu. Děti jistě nadchne komen-
tované krmení zvířat, jízda vláčkem, případně možnost na chvíli 

osedlat poníka či velblouda. Po náležitém seznámení se s typický-
mi zástupci fauny a flóry jednotlivých kontinentů můžete zavítat do přilehlého zámku Lešná, který nabízí k prohlídce 11 stylově zaří-

zených pokojů. Na své si přijdou i botanici – zámek totiž obklopuje půvabný anglický park s více než 1 200 druhy dřevin a okrasných by-
lin z Evropy, Asie a Severní a Střední Ameriky. 

✱ Více informací o jednotlivých expozicích
a otevírací době naleznete na www.zoozlin.eu

Zoologická zahrada hlavního města je v současnosti považována za jednu z nejhezčích zoo v Evro-
pě. Rozprostírá se v malebné oblasti Trojské kotliny a ne náhodou je nejnavštěvovanějším turistic

mi zástupci fauny a flóry jednotlivých kontinentů můžete zavítat do přilehlého zámku Lešná, který nabízí k prohlídce 11 stylově zaří-
zených pokojů. Na své si přijdou i botanici – zámek totiž obklopuje půvabný anglický park s více než 1 200 druhy dřevin a okrasných by-

lin z Evropy, Asie a Severní a Střední Ameriky. 

Liberecká zahrada se rozkládá na úpatí Jizerských hor a je vůbec nejstarší zoo na území bý-
valého Československa – vyrostla už v roce 1919 z malého zvěřince. Úspěšně se rozrůs-
tajícím areálem prošly během necelého století existence tisícovky nejrůznějších zvířat 
a miliony spokojených návštěvníků. Díky své rozloze nabízí liberecká zoo ideální pod-
mínky pro celoroční výlety rodin s malými dětmi. Atraktivní prohlídkovou trasu zkrášlu-
jí dřevěné plastiky, které vznikají přímo v areálu při každoročních letních etnořezech. 
K vidění je zde více než 170 různých živočišných druhů a celkový počet chovaných zví-
řat se pohybuje kolem 1 500. Pouze v Zoo Liberec můžete spatřit bílou formu tygra  
indického či monumentální takiny čínské, které zahrada vlastní jako jediná v Evropě. 
V příjemném prostředí Lidových sadů najdete kromě zvířat také dětský koutek s kontaktní  
ZOO, elektroautíčky a vláčkem.

✱ Více informací o jednotlivých expozicích a otevírací době naleznete na www.zooliberec.cz

zoo liberec
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indického či monumentální takiny čínské, které zahrada vlastní jako jediná v Evropě. 
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zoo zlín

zoo praha
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Bude
Oba jste dítě chtěli a těšíte se na něj. Možná ale po-

tkáváte vrstevníky, kteří už rodiči jsou. Vyčerpaní 
a s kruhy pod očima vám líčí, že nový člen vpadl do 

rodiny tak trochu jako trestné komando. Nic není jako dřív, 
dítě celé dny i noci řve, s manželkou cloumají hormony, 
a kdyby tušili, co je čeká, tak by ještě počkali. Nenechte se 
strašit, podobný scénář není povinný. Většina novorozen-
ců brzy najde svůj rytmus a do rodiny rychle zapadne. Hod-
ně také záleží na vás, jak dokážete vnímat potřeby dítěte 
i své vlastní. Problémy často provázejí páry, kde jsou jeden 
či oba partneři úzkostnější povahy a hůř zvládají změny. Ne-
lehké situaci musejí čelit také ženy, které se za každou cenu 
snaží „soutěžit“ o titul nejlepší matky a manželky na světě. 
Pokud se mezi ně řadíte právě vy, pro začátek zkuste vzdát 
třeba teplé večeře nebo stoprocentní úklid a dělejte vše 

pro to, abyste se cítila v klidu a v bezpečí, mohla se věno-
vat dítěti a zvykat si na mateřskou roli. A ta-
ké abyste si ji dokázala užít a přitom 

nezapomněla na to, že svůj díl po-
zornosti potřebuje i váš život-
ní partner. 

Nejen máma a táta
Někteří muži, především ti, pro 

něž dítě nebylo touhou čísla jedna, 
velmi nelibě nesou fakt, že je řvoucí 
„vetřelec“ často vytlačí z ložnice i ze 
středu zájmu. „Po narození byste nemě-
li fungovat jen jako máma a táta, ale mě-
li byste také hýčkat svůj vztah,“ upozorňuje pražská psy-
choložka Irena Krchová. Oslovení mamčo a taťko vám sice 
zprvu může připadat rozkošné, ale od něj je už jen krůček 
k natáčkám, vytahaným teplákům a opadnutí vzájemné při-
tažlivosti. Dítě protřebuje harmonickou rodinu s oběma ro-
diči. Nedovolte tedy, aby vás rodičovství pohltilo, a snažte 
se v rámci možností nadále věnovat tomu, na co jste by-
li zvyklí. Otec by měl občas hlídat, aby matka mohla jít cvi-
čit nebo navštívit kamarádku, případně lze potomka svěřit 
babičce a jít spolu jako dříve do kina či do divadla. Mnoho 
párů totiž dovolí, aby narozením dítěte zcela skončila bez-

Budenás víc
JakkOli Je přírůSTek dO rOdiny bezeSpOru radOSTnOu událOSTí, 

dOkáže Se zavedeným živOTním ryTmem pOřádně zaTOčiT. bez 

Ohledu na TO, zda čekáTe první či dalŠí díTě, Je Třeba pOčíTaT 

Se SpOuSTOu změn.
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starostná etapa mládí. Tu novou brzy za-
čnou vnímat jako ubíjející stereotyp, z nějž 

se vypařily všechny příjemné zážitky. Nespo-
kojenost a hádky na sebe pak nedají dlouho čekat.

Přiletí k nám čáp!
Narození dalšího dítěte už rodiče zpravidla 
tolik nestresuje, na prvním totiž „natréno-
vali“ potřebné dovednosti. O to víc ale mů-
že zatěžovat prvorozené dítě. Je zvyklé být 
středem zájmu a má své rituály, které pří-
chod dalšího člena naruší. Záleží samo-
zřejmě na tom, kolik let mu je v době na-
rození sourozence. Různá situace nastane 
s batoletem, předškolákem i pubertálním 
dítkem. V každém případě však platí, že 
by starší dítě mělo být na příchod sou-
rozence pozitivně připravováno. Debaty 
o tom, zda bude v bytě dost místa, zda 
zvládnete splácet hypotéku, zda je ma-
minka v dostatečně dobré zdravotní kon-
dici, mohou v dětské hlavě často vytvo-
řit hrozivý scénář. V něm vidí budoucího 
sourozence jako ničitele všech jistot. „Po 
narození druhého dítěte je třeba zamě-
řit pozornost na to první a doporučit to 
i širší rodině a známým. Moc se mi líbilo 
vyprávění několika maminek o tom, jak 
si starší dítě z návštěv v porodnici nosi-
lo dárečky, které ,dostalo od miminka ,́“ 
říká doktorka Krchová. Dítě by nemělo zažívat situace, kdy se 
všichni nadšeně seběhnou kolem novorozence a ono stojí stra-
nou. Tak totiž nejsnáz vznikne žárlivost a někdy i tendence sou-
rozenci ubližovat.

Kdo křičí, vyhraje
Narození dětí v odstupu zhruba jednoho roku je mnohem ná-
ročnější než vícečetný porod. Starší dítě už zpravidla cho-
dí, je proto třeba mít neustále oči na stopkách, ale ještě se 
s ním moc nedomluvíte. Navíc velmi dobře vnímá matči-
nu nervozitu a zcela přirozeně se dožaduje stejné po-
zornosti a privilegií, jaké má novorozenec. Někdy 
také dochází k regresi – dítě, které už udržovalo 
čistotu, se opět začne počurávat, nebo dělá to-
též co miminko. „Je dobré zdůrazňovat, jak je 
starší dítě šikovné, a nezanedbávat fyzický 

kontakt s ním,“ varuje psycho-
ložka. Matky, které nevědí, kde 
jim hlava stojí, si totiž ani ne-
uvědomí, že se staršímu dítě-
ti věnují jen tehdy, když na se-

be upozorní ně-
jakou neplechou. 
Na druhou stranu 
byste nikdy neměli používat výroky typu „ty jsi 
velký, ty už máš mít rozum“, zapřáhnout dítě 
do péče o mimino, a zatížit je tak předčasnou 
odpovědností. Starší potomek by měl s péčí 
pomáhat v rámci hry a být za to chválen. „Dob-
ré je i mladší dítě občas svěřit babičce, aby si 
to starší mohlo užít rodičů jako jedináček, jak 
bylo zvyklé a podle svých potřeb,“ radí Irena  
Krchová. Často však rodiče k babičkám „od-
souvají“ spíš starší děti, které to mohou vnímat 
jako vystrnadění konkurentem z hnízda.

Žili byli tři bratři
Pohádková konstelace tří sourozenců má také 
svá úskalí. Psychologové jsou přesvědčeni, že 
postavení sourozenců v rodině má velký vliv 
na budoucí vývoj člověka. „Při narození třetího 
dítěte je důležité zaměřit pozornost na to pro-
střední, které přišlo o roli nejmladšího. Staršímu 
zůstává – a ještě se posiluje – role toho prvního, 
velkého a rozumného. Pokud rodiče prostřední-
mu nenabídnou jinou roli –  třeba toho, kdo nej-

lépe kreslí nebo kdo se nejlépe stará o domácí zvíře, dítě se 
pak většinou snaží na sebe upozornit. Mnohdy se samo po-
staví do role toho, kdo nejvíc zlobí,“ upozorňuje psycholožka.

nás víc
ti věnují jen tehdy, když na se

Nezapomínejte na...

✱  Chválit, chválit, chválit! Po na-
rození sourozence potřebuje 
starší dítě slyšet pozitivní zpět-
nou vazbu víc, než tomu bylo do-
posud. Oceňujte ho za to, co 
umí, a veďte ho k tomu, aby do-
vednosti čas od času předvedlo 
mladšímu.

✱  Neberte staršímu rituály Čet-
li jste vždy večer před spaním 
pohádku? Pak na ni nezapo-
mínejte ani po příchodu nové-
ho člena do domácnosti. Kvůli 
miminku by neměly odpadnout 
činnosti, na které byl prvoroze-
ný zvyklý a měl je rád.

✱  Naslouchejte! Děti si většinou 
samy řeknou, co potřebují, na 
vás je jen, abyste těmto přá-
ním uměli porozumět.
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Zákulisí tradiceDržíme se
Naše babičky dobře vě-

děly, jak upéct chutný 
chléb. Řídíme se jejich 

zkušenostmi a začínáme vý-
běrem dobré mouky. Klasický 
žitný kvas, který umí jako je-
diný zajistit tu správnou chle-
bovou chuť, si vyrábíme sami. 
Pro dosažení nejlepší kvality 
je důležité respektovat všech-
ny fáze přirozeného procesu  
tradiční výroby, a proto ke ky-
nutí používáme chlebové ošat-
ky, v nichž těsto nabývá tvar za 
odpovídající teploty a vlhkosti. 
A jaké zásady se během výro-
by držíme především? Hlavně 
žádné náhražky!

Tady a teď 
Každý hypermarket GLOBUS 
má svou vlastní pekárnu, kte-
rá peče pouze z čerstvého těs-
ta a podle vlastních receptur. 
Výroba se nezastaví po celý 
den, takže ať už do GLOBUSU 
přijdete kdykoliv, máte jistotu, 
že vaše pečivo bude křehké, 
voňavé a úplně čerstvé. Nikdy 

nerozmrazujeme polotovary 
z velkovýrobny, což vaše chu-
ťové buňky jistě ocení! Z pe-
ce to má náš chleba do regálu  
jenom pár metrů. Díky tomu 
můžeme pružně reagovat na 
poptávku, takže máte k dispo-
zici vždy ten druh pečiva, který 
chutná právě vám.

Jak chléb uchovat 
déle čerstvý?

Pavel Meduna, 
vedoucí provozu a prodeje 
pekáren GLOBUS 

by držíme především? Hlavně 

Každý hypermarket GLOBUS 
má svou vlastní pekárnu, kte-

čerstvého těs-
podle vlastních receptur. 

Výroba se nezastaví po celý 
LOBUSU

přijdete kdykoliv, máte jistotu, 
že vaše pečivo bude křehké, že vaše pečivo bude křehké, 

úplně čerstvé. Nikdy 

Použijte „recept“ na-
šich babiček: zabal-
te chléb do plátěné -
ho sáčku nebo lně -
né utěrky. Dejte jej 
do chlebovky (nejlépe 
dře věné), kterou pra-
videlně čistíte a  omý-
váte (ideálně octovou 
vodou). Chlebovka by 
měla být na místě, kde 
je stálá teplota.

Pečeme pouze z čerstvého 

těsta a podle tradičních 

receptur. Další tipy a užitečné 
informace naleznete na 
www.poctivy-nakup.cz
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Cesta  
k čerstvému 

chlebu
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Bio výrobky a produkty ekolo-
gického zemědělství jsou čím dál 
oblíbenější. GLOBUS vám v součas-
né době nabízí 220 druhů výrobků  
Alnatura v prvotřídní bio kvalitě.
Všechny maminky jistě nadchnou ze-
jména dětské výživy, které jsou vhodné  
již od ukončeného 4. měsíce a neobsa-
hují žádná barviva ani konzervanty.Te
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Vybírá pro vás...

Marcela 
KrejčíKOVá, 

manažerka  
marke tingu  

společnosti GlobUS

koktejl

| 25 

V GlobUSU myslíme i na ty z vás, 
kteří trpí celiakií, tedy nemocí 
vyvolanou nesnášenlivostí lepku. 
V našich hypermarketech nabízíme 
na 80 druhů výrobků speciálně 
určených pro bezlepkovou dietu 
a více než 110 druhů uzenářských 
produktů z vlastní výroby řeznictví 
GlobUS. Všechny bezlepkové 
potraviny jsou označeny známým 
symbolem přeškrtnutého klasu 
a většinu z nich najdete v jed-
nom regále. Můžete si je ale 
také objednat on-line na: 
www.globus.cz. 
Dále pro vás již 
pátým rokem pořá-
dáme pravidelná 
a velmi oblíbená 
bezlepková od-
poledne, kde se 
dozvíte aktuální 
informace týka-
jící se bezlepkové 
diety. Účastní se 
jich odborná poradky-
ně GlobUSU Jitka Dlabalová ze 
Společnosti pro bezlepkovou dietu 
o. s. a lékař nebo nutriční terapeut, 
který odpoví na vaše dotazy. 
Součástí programu je předsta-
vení a ochutnávka bezlepkových 
potravin ze sortimentu GlobUSU 
a jejich prodej za zvýhodněné ceny. 
Účast je zdarma, stačí se pouze 
registrovat v informačním centru 
hypermarketu GlobUS nebo na 
zelené lince 800 241 242.

Začátek je vždy v 17.30 a předpo-
kládaný konec v 19 hodin.

bezlepková 
odpoledne

bohaTá nabíDKa aKcí a noVIneK, KTeré ZpeSTří naDcháZeJící Jaro 

V GlobUSU, JISTě přIláKá Do naŠIch hyperMarKeTů I VáS.

novinky z Globusu

HYPerMArKeT A TerMíN KONáNí

jenišov u Karlových Varů 21. 3.

Liberec 28. 3.

Ostrava 11. 4.

Olomouc 26. 4.

české Budějovice 18. 4.

Trmice u Ústí nad Labem 2. 5.

Brno – Ivanovice 9. 5.

Praha – Zličín 16. 5.

bio kvalita 

jarní sezona je v  plném 
proudu. Navštivte zahrad-
ní centrum GLOBUS, kde 
nakoupíte vše, co potřebu-
jete pro údržbu své zahra-
dy a péči o  rostliny. Ať už 
jste zkušený zahrádkář ne-
bo nadšený amatér, z širo-
kého sortimentu doplňků, zahradnických potřeb, 
nářadí, hnojiv, květináčů a venkovních i vnitřních 
rostlin si jistě vyberete.  

Jaro v zahradním 
centru

Velikonoce v GlobUSU
hledáte inspiraci 
pro jarní trendy ne-
bo plánujete velké 
velikonoční náku-
py? GlobUS je tu 
pro vás – využijte 
nabídky z našich 
katalogů s veliko-
nočním sortimen-
tem, které platí již 
od 13. března. 

Každoroční grilovací klání 
nezadržitelně se blíží další 
ročník GlobUS Grilmánie. 
Soutěž týmů v grilova-
cích disciplínách 
proběhne letos již 
poosmé! opět na 
vás čeká spousta 
zábavy a hodnotných cen v podobě grilů 
(odměna pro 5 nejlepších soutěžních týmů 
v každém kole) a dalších věcných cen pro 
všechny soutěžící. neváhejte a přihlaste se 
na www.grilmanie.cz, kde se zároveň 
dozvíte mnoho užitečných informací o grilová-
ní a podmínkách soutěže. 

25_koktejl KOR.indd   25 3/5/12   3:08 PM
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Bavte se!

26 | www.globus.cz

kultura

ObdObí KvěTin, barEv a vábivých vůní přEjE ObjEvOvání 

nOvých zážiTKů. OdlOžTE prOTO pOslEdní zbyTKy zimní 

lEnOsTi a pOjďTE sE pOdívaT, cO zajímavéhO sE urOdilO 

vE svěTě KulTury a zábavy. 

na začátku března zavítala do prahy již podruhé 
výstava „lidské tělo“. navzdory své kontroverzní 
pověsti nemá za cíl návštěvníky šokovat, ale 
zhostit se především naučné a poznávací role. 
v Křižíkově pavilonu na holešovickém výstavišti 
jsou ke zhlédnutí dvě stovky starších i zcela 
nových exponátů zakonzervovaných lidských těl či 
jejich částí. Exponáty opatřené velmi podrobnými 
popisky znázorňují, co se v našem těle odehrává  

při pohybu, sportu i odpočinku. nechybějí ani 
varující zobrazení poškození lidského 

organismu následkem kouření, přejídání či 
nedostatku pohybu. přímo v prostorách 

výstavy je neustále k dispozici několik 
studentů medicíny, kteří návštěvníkům 
odpoví na jejich případné dotazy. 

✱  Místo konání: Výstaviště Praha – Holešovice
✱ Datum konání: 10. 3. – 10. 6. 2012 
✱ Více informací na:
http://www.jvsgroup.cz/
cs/the-human-body

Na přelomu května  
a června se bude ve Zlíně 
konat již 52. ročník 
Mezinárodního festivalu  
filmů pro děti a mládež.  
Tato významná letní kulturní 
akce je tradičně zaměřená 
především na hranou, 
animovanou a studentskou 
tvorbu.  
Kromě zážitků spojených se 
sledováním filmových děl si 
mohou návštěvníci užít také 

setkání s domácími i zahraničními tvůrci. V rámci akce 
bude probíhat bohatý doprovodný program. 

✱  Místo konání: Zlín (festivalové projekce se usku-
teční i v řadě dalších měst České republiky)

✱ Datum konání: 27. 5. – 3. 6. 2012 
✱ Více informací na: www.zlinfest.cz/cs

letošní festival jazzfestbrno 
představí stejně jako v minulých 
ročnících široké spektrum jazzu 
a příbuzných žánrů. do brna se 
sjedou výjimeční zahraniční hosté 
i hvězdy domácí scény, kteří 
nabídnou příznivcům jazzu a moderní 
improvizované hudby nevšední 
kulturní zážitky. Štědrou jazzovou 
nadílku doplní tradiční hudebnická 
setkání, jam sessions a klubové 
koncerty. 

✱  Místo konání: Brno
✱ Datum konání: 11. 4. – 26. 4. 2012
✱  Více informací na: www.jazzfestbrno.cz

mezinárodní

festival filmů pro

děti a mládež zlín

The human body Exhibition

jazzfestbrno 2012
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✱ Poetický filmový portrét Česká pohádka se 
vydává po stopách filozofických a uměleckých 
myšlenek Václava Havla. Bývalý prezident 
se v díle představuje především z osobní 
– nepolitické – perspektivy. Vzniká tak 
velice intimní portrét doprovázený jazzově 
„pohádkovými“ kompozicemi Jiřího Stivína. 

✱ Napínavý film Stevena Soderbergha 
Nákaza sleduje rychlé šíření smrtícího 
viru, který se přenáší vzduchem  
a nemocné zabíjí během několika dnů. 
Epidemiologové, armáda i obyčejní 
civilisté po celém světě se pouštějí do 
zoufalého souboje s časem a snaží se 
společně najít lék dříve, než bude pozdě. 

✱ Kniha německých autorů je rozdělena 
do tématických celků (Zahradnická teo-
rie, Zahradní architektura, Zahradnická 
praxe a zahradní rostliny, Základní  
vědomosti o zahradě pro každého)  
a podává ucelený obraz o tom, jak pozved-
nout vaši zahradu na co nejvyšší úroveň. 

Kniha a DVD z nabídky GLOBUSUKniha a DVD z nabídky GLOBUSU

pražské jaro

| 27 

v rámci oblíbené gastronomické události bude návštěvní-
kům představeno 50 druhů českých piv, mezi nimiž 
nebudou chybět speciality regionálních pivovarů ani 
tradiční známé značky servírované ve skleněných 
džbáncích. Kromě pivní „degustace“ se seznámíte s tím 
nejlepším od českých uzenářů, řezníků, lahůdkářů 
a cukrářů – to vše v příjemném prostředí největší 
restaurace v Čechách s kapacitou 10 000 míst k sezení. 
chybět nebude ani ochotná obsluha v tradičních českých 
krojích, pestrý doprovodný program ve velkoprostorových 
stanech či rožnění volů. 

✱ Místo konání: Výstaviště Praha – Holešovice
✱ Datum konání: 17. 5. – 2. 6. 2012 
✱ Více informací na: www.ceskypivnifestival.cz

hudební festival pražské jaro je jednou z nejvýznamnějších 
kulturních akcí v České republice. mezi hvězdy letošního 67. ročníku 
patří především britští tenoři mark padmore a ian bostridge, 
argentinská mezzosopranistka bernarda Fink, česká mezzosopra-
nistka magdalena Kožená či slovenská sopranistka Edita Grubero-
vá. milovníky vážné hudby jistě zaujme také koncertní provedení 
beethovenova Fidelia.

✱ Místo konání: Praha
✱ Datum konání: 12. 5. – 3. 6. 2012 
✱ Více informací na: www.festival.cz

Letos v červnu uspořádá severomoravský Frýdek-Místek již osmnáctý ročník Mezinárod-
ního folklorního festivalu. Tradičně na něm vystoupí tanečníci, muzikanti a zpěváci z růz-

ných koutů světa. Přehlídková akce, která je určená všem věkovým skupinám, bude 
hostit umělce z Arménie, Slovenska, Moldavska, Černé Hory, Chile a Mexika. Ti spo-
lu s českými soubory oživí tradici lidových zpěvů, tance a muziky.
✱ Místo konání: Frýdek-Místek
✱ Datum konání: 12. 6. – 18. 6. 2012 
✱ Více informací na: www.folklornisdruzeni.cz/

18-mezinarodni-folklorni-festival-cioff-frydek-mistek

Letos v červnu uspořádá severomoravský Frýdek-Místek již osmnáctý ročník Mezinárod
ního folklorního festivalu. Tradičně na něm vystoupí tanečníci, muzikanti a zpěváci z růz

ných koutů světa. Přehlídková akce, která je určená všem věkovým skupinám, bude 
hostit umělce z Arménie, Slovenska, Moldavska, Černé Hory, Chile a Mexika. Ti spo
lu s českými soubory oživí tradici lidových zpěvů, tance a muziky.
✱

✱

✱

18-mezinarodni-folklorni-festival-cioff-frydek-mistek

nemáte-li 
zrovna náladu na 

kulturní představení, 
jděte potěšit jiné 

smysly. 

mezinárodní folklorní festival Frýdek-místek 2012

Český pivní festival
praha 2012
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Přivítejte 

probuzenou 
přírodu v plné 

parádě.

Dámská 
sukně, černá, 

zmačkaný 
vzhled, GLOBUS, 

cena 599 Kč

Pánské bermudy, 
světle modrá a bílá 
kostka, GLOBUS, 

cena 699 Kč
Dámská halenka, 
¾ rukáv, v pase 
na šňůrku, 
GLOBUS, 
cena 
1 499 Kč

Dámská halenka, 
petrol, růžová, 
kytičkovaná, 

GLOBUS, cena 
499 Kč

Pánské tričko, 
dlouhý rukáv, 

GLOBUS, cena 
1 099 Kč

Dámské 
jeansové šaty, 
krátký rukáv, 
na knoflíčky, 
GLOBUS, 
cena 2 699 Kč

28 | www.globus.cz

styl
Dámské krátké šaty, 

bílá, potisk ptáci, 
GLOBUS, 

cena 699 Kč

Do jara!
JARNí TePLOTy JSOU kONečNě TADy A S NIMI 

I čAS NA VíTANÉ ODLeHčeNí ŠATNíkU. kTeRÉ 

kOUSky BySTe ROZHODNě NeMěLI NeCHAT 

BeZ POVŠIMNUTí?

Dámská 
jeansová 
bunda, 

kratší střih, 
na knoflíky, 
GLOBUS, 

cena 
2 099 Kč

Dámské tričko, 
pruhované, 

béžová  
a tmavě 
modrá, 

GLOBUS, 
cena 

 799 Kč

28_styl KOR.indd   28 3/1/12   2:48 PM



Do ordinace se vřítí rozzuřený muž a křičí: „Kde je ten psychiatr, ...“ (pokračování v tajence)

Pěti úsPěšným luštitelům zašleme  
dárkovou kartu Globus v hodnotě 300 kč
správné znění tajenky pošlete do 17. 4. 2012 na adresu Globus, Kostelecká 822/75, 
196 00 Praha 9 a označte je heslem „Globus Mini“. Pak už budete potřebovat jen štěstí 
při losování. seznam výherců bude zveřejněn na www.globus.cz. Přejeme vám hodně zdaru!

Vyhrajte
dárkovou 

kartu Globus

| 29 

(pokračování v tajence)(pokračování v tajence)

křížovka
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Svoje zdraví můžete do velké míry ovlivnit správnými návyky a vhod-
ným životním stylem. Chcete-li se pyšnit přiměřenou hmotností, níz-
kou hladinou cholesterolu v krvi, normálním krevním tlakem, svě-

žím vzhledem, dobrou psychickou i fyzickou kondicí a vysokou odolností 
vůči nemocem, přestaňte se vymlouvat na nedostatek času a zkuste začít 
u toho, co můžete změnit vlastními silami.

Žijte zdravě!
Zdravý živOTní STyL rOZhOdně nEZnamEná jEn náLOž 

OmEZEní a BOLESTnéhO OdříKání. Právě naOPaK! 

ZOdPOvědný PříSTUP K vLaSTnímU TěLU LZE POjmOUT 

mnOhEm PříjEmněji, nEž BySTE Si mySLELi.

1 PravidELnOST vE všEch OBLaSTEch živOTa 
– v jídle, v pitném režimu, v pohybu i ve spánku.

2 Zdravá sTrava – konzumace rozmanitých druhů 
potravin ve vyváženém poměru. Pokud si čas od ča-

su dopřejete něco nezdravého, namísto výčitek si to radě-
ji pořádně užijte.

3 niKdy nEní POZdě PřESTaT KOUřiT – pomoci 
vám může jak váš ošetřující lékař, tak i odborná 

poradenská centra pro odvykání.

4 alkohol s mírou – nadměrná konzumace alkoholu 
může vést k závislosti, jaterním i srdečním onemoc-

něním, vzniku nádorů či cukrovky.

5 PřEKOnEjTE LEnOST – pravidelný pohyb je důle-
žitou složkou zdravého životního stylu.

6 každý sTroj PoTřebuje Palivo – lidské tělo mu-
sí mít k dobrému fungování dostatečný přísun teku-

tin, nejlépe pak neperlivé pramenité vody.

7 SPánEK nad ZLaTO – máte-li problémy s usíná-
ním, zkuste si každý večer naordinovat krátkou 

procházku na čerstvém vzduchu.

8 Zvládání sTresu – stresu se nelze zbavit 
úplně, ale zdravou výživou, pravidelným po-

hybem, relaxem a kvalitním spánkem lze alespoň 
částečně tlumit jeho dopady. 

9 Zdravá POrcE SEBELáSKy – pokud sa-
mi sebe přijmete a odpustíte si nedostat-

ky, které nemůžete změnit, postupně poroste 
vaše vnitřní sebedůvěra. Právě ona je klíčem 
k  oblastem života, které byste možná přešli 
s tím, že na ně takzvaně nemáte.

10 oPTimismus a dobrá nálada – nej-
důležitější, ale zároveň nejvíce opomí-

jenou součástí zdravého životního stylu je dušev-
ní pohoda.

deset pilířů 

✱ snídaně Cottage sýr, nízkotučné jogurty, celozrnný chléb, 
jahody, rajčatový džus, ovocný čaj, ovesná kaše, ovesné  
vločky, žlutý meloun, müsli, cornflakes, med
✱ svačina jablko, müsli tyčinka, ředkvičky, 
celozrnný rohlík, banán
✱ oběd listový salát, filety z lososa, tuňák, 
kuřecí prsa, krůtí řízky, parmazán, zelené  
fazolky, mozzarella, paprika, cherry rajčátka,  
olivový olej, rýže, citron, pramenitá voda
✱ svačina Celozrnné sušenky, nízkotučný 
sýr, kozí sýr, tmavý chléb s dýňovými 
semínky, grapefruit, kedlubna
✱ večeře salátová okurka, cizrna, mrkev, 
piniové oříšky, těstoviny, libová šunka, černé  
olivy, zelený čaj

✱ mladé lístky z kedlubny nepatří do koše 
– nasekejte je najemno a posypejte jimi  
hotové jídlo. mají svěží chuť a jsou plné vitaminů.

✱ Pikantní jídla nejen zajímavě chutnají, ale 
také podporují apetit, stimulují srdeční čin-
nost a zrychlují tělesný metabolismus.

✱ Což takhle dát si rybu? rybí maso je 
zdravé a lehce stravitelné, obsahuje velké  
množství proteinů, minerálů a stopových  
prvků, nechybějí mu ani vitaminy a, b a d. 

Co možná nevíte...

Pár tipů z vyváženého jídelníčku 

zdravého životního styluzdravého životního stylu
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vybírejTe s roZvahou – šampon i kondicionér mu-
sejí odpovídat typu vlasů a vlasové pokožky, neměly by 
působit dráždivě a narušovat mírně kyselé ph pokožky.

kondiCionér – méně je někdy více: mnoho lidí při na-
nášení kondicionéru zbytečně plýtvá, a vlasy tak nezdra-
vě zatěžuje. dále nezapomínejte, že tento typ kosmetiky 
patří pouze do vlasů, nikoli na vlasovou pokožku!

doPřejTe si regeneraCi – mnoho profesionálních sa-
lonů nabízí kvalitní vitaminové či hydratační vlasové kúry, 
které působí nejen na povrchu vlasů a pokožky, ale proni-
kají i do podkoží. vlasy se díky této péči vyživí a zlepší se 
jejich růst.

nebojTe se nůžek – regenerační účinky mívá po 
zimě i zastřižení roztřepených konečků. 

krása

v prvé řadě by si měl každý uvědomit, 
že kvalitu vlasů ovlivňuje kromě dě-
dičnosti a používané kosmetiky také 

strava a životní styl,“ upozorňuje tricholož-
ka Alena Šamanová. Podle specialistky na 
problémy vlasů a vlasové pokožky byste ze-
jména na jaře a na podzim měli zvýšit pří-

jem biotinu, selenu, vitaminu E 
a také zinku. „Všechny jmenova-

né prvky najdete nejen ve spe-
ciálních doplňcích stravy, ale 

také v potravě. Stěžejní 
je konzumace zeleniny 

bohaté na kom-
plexní sacharidy 
– do jídelníčku 
zařaďte bram-

bory, zelí, všechny 
luštěniny, celer, ředk-
ve, cibuli, chřest, sóju, 
brokolici a kukuřici. Za-

pomínat by se nemělo ani 
na kvalitní rostlinné oleje, 

čerstvé ovoce a dostatek vhodných teku-
tin,“ vyjmenovává tricholožka a poukazuje 
také na význam dostatečného a kvalitního 
spánku, pravidelného pohybu a především 
duševní pohody.

když nastanou problémy
„V jarních měsících se mohou objevit nebo 
zhoršit potíže s lupy,“ varuje Alena Šamano-
vá. Pokud začnete mít problémy s pokožkou 
hlavy, zkuste nejprve přejít na jinou peču-
jící kosmetiku a změnit hygienické návyky. 
Tvorbu šupinek podporuje příliš časté nebo 
naopak řídké mytí vlasů. „Pokud trpíte lupy, 
zvolte vlasovou kosmetiku určenou na tento 
problém a myjte si hlavu ideálně jedenkrát 
za tři dny," uzavírá odbornice. 

ve vlasech
jEn máLOKdO má TO šTěSTí a Pyšní SE dOKOnaLOU 

hřívOU BěhEm cELéhO rOKU. POKUd jSOU vašE  

vLaSy PO Zimě ZPLihLé a BEZ živOTa, ZKUSTE jim  

S naší POmOcí vdEchnOUT nOvOU SíLU.

gliss kur 
šampon  
na vlasy 
ultimate 
volume, 
250 ml, 
GLOBUS, 
cena
74,90 kč

Pro krásné vlasy

Slunce 

vlasům 
škodí také 
nepohoda  
a stres. 
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Pokud máte  
v péči o vlasy jakékoli  

pochybnosti, nebojte se  
vyhledat dermatologa, případně 
trichologa (specialista na proble-
matiku vlasů a vlasové pokožky). 

Tito odborníci jsou schopni  
sestavit program šitý  

na míru vašim problémům  
či potřebám.

gliss kur 
balzám na 
vlasy ultimate 
volume, 
200 ml,
GLOBUS, 
cena
74,90 kč

gliss kur 
regenerační 

pěna na vlasy 
ultimate 
volume, 
125 ml, 

GLOBUS, 
cena 139 kč

nášení kondicionéru zbytečně plýtvá, a vlasy tak nezdra-
ále nezapomínejte, že tento typ kosmetiky 

noho profesionálních sa-
lonů nabízí kvalitní vitaminové či hydratační vlasové kúry, 
které působí nejen na povrchu vlasů a pokožky, ale proni-

lasy se díky této péči vyživí a zlepší se 

egenerační účinky mívá po 
zimě i zastřižení roztřepených konečků. 
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zahrada

jarních rací jarních rací jarních rací Kalendář

Šeříky patří díky bohatým 
květům a  vůni mezi nej-
krásnější keře. Nejvhod-
nější je výsadba v  dubnu, 
kdy rostliny ještě stihnou využít zim-
ní vláhu. Pokud nechcete mít na zahradě 
zakrslé kultivary, musíte keři poskytnout odpovídající prostor. Půda by měla být humózní, propustná a s dostatečnou záso-bou živin. Po zakořenění je šeřík nenáročný, vyžaduje pravidel-né odstranění odkvetlých květenství a občasný tvarovací řez.
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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:

Na jaře Se SPRávNí zahRáDkáři aNi chviLkU NezaSTaví. Na jejich 

PíLi TOTiž záLeží kvaLiTNí úRODa i vzhLeD OkRaSNých záhONů. 

Chcete sklízet krásné, rovné a zdravé kořeny mrkve? pečlivě vybírejte záhon 
i odrůdu (mezi špičkové patří například Darina, karotela, Tinga, olympus  
nebo Naomi) a dbejte na správnou hustotu výsevu – na každý čtvereční  
metr by mělo přijít jen asi 0,5 g osiva. promícháte-li ho s dvojnásobným  
množstvím suchého jemného písku, snáze vpravíte semínka do půdy ve  
správném množství. Dodržujte vzdálenost řádků 25–30 cm, jen tak budete  
moci mrkev pohodlně okopávat. vysévejte do hloubky asi 0,5 cm a řádky po  
zahrnutí přimáčkněte. když mrkev vzejde a  výsev bude přes všechna  
opatření příliš hustý, musíte vytrhat přebytečné rostlinky tak, aby vzdále-
nost mezi zbylými byla minimálně 5 cm. 

Mrkev potřebuje prostor

Duben svědčí šeříkům

Do skleníků a fóliovníků můžete 
začít vysazovat předpěstované sa-
zenice paprik. půdu před výsad-
bou vyhnojte a vydezinfikujte. kvů-
li ochraně před plevelem se vyplatí 
umístit na záhony černou netkanou 
textilii a do otvorů ve tvaru kříže za-
sadit jednotlivé rostliny ve sponu  
80 x 40 cm. Děložní lístky by mě-
ly být těsně nad zemí. Během 
vegetace pravidelně zalévej-
te, větrejte a nejlépe jednou 
týdně přihnojujte kristalo-
nem nebo Wuxalem.

Paprika patří do skleníku jahody ze semen
Stihnete-li měsíční jahody vy-
sít v dubnu, přinesou vám prv-
ní úrodu ještě letos. vysévej-
te je do keramické misky, na 
jejíž dno dáte vrstvu keramzi-
tu nebo štěrku jako drenáž. Na 
ni nasypejte výsevní substrát 
a asi centimetr vysokou vrstvu 
agroperlitu. Po důkladném zalití 
vysejte na vlhký agroperlit drob-
ná semínka jahod. Misku zakryj-
te sklem nebo igelitem a nech-
te klíčit. v teplotě kolem 18 °c 
semena vyklíčí za 10 – 14 dní.

32_33_zahrada EM.indd   44 3/1/12   2:55 PM



| 45 

Te
xt

: 
Lu

d
m

ila
 D

u
šk

o
vá

; 
fo

to
: 
S

h
u
tt

e
rs

to
ck

, 
iS

to
ck

p
h
o
to

, 
Th

in
ks

to
ck

, 
a
rc

h
iv

Otužujte rajčata

Tyčková rajčata se pěs-
tují výhradně z předpěs-
tované sadby. výbor-
né odrůdy jsou Pedro 
F1, ateron F1, Start F1, 
z drobnoplodých pro dě-
ti je ideální třeba Gold-
krone nebo cherolla F1. 
vhodným termínem vý-
sevu je konec února až 
polovina března. Osi-
vo vysévejte nejlépe do 
sadbovačů o  velikosti 
buněk 5 x 5 cm. Lze ho však plošně vysít i do 
okenních skleníčků, ale po vytvoření třetího listu 
musíte rostlinky rozsázet po jedné do vlastních 
nádob. Sazenice se budou optimálně vyvíjet, 
pokud jim za dne dopřejete 18 – 24 °c a v noci  
14 – 16 °c. Důležitý je také dostatek světla.  
ideální je pěstování sadby ve vytápěném skle-
níku, kde asi 10 dní před výsadbou začnete sni-
žovat teplotu až k 10 °c (v noci i méně), abyste 
rostliny otužili a připravili na pobyt venku. Dob-
ře vyvinutá sadba by měla být 20 – 25 cm vyso-
ká s viditelným základem květenství na prvním 
vijanu. Rajčata se do volné půdy vysazují po 
jarních mrazících, nejčastěji ve druhé polo-
vině května po takzvaných Ledových mužích.

buněk 5 x 5 cm. Lze ho však plošně vysít i do 
okenních skleníčků, ale po vytvoření třetího listu 
musíte rostlinky rozsázet po jedné do vlastních 
nádob. Sazenice se budou optimálně vyvíjet, 

 a v noci 
. Důležitý je také dostatek světla. 

deální je pěstování sadby ve vytápěném skle-
níku, kde asi 10 dní před výsadbou začnete sni-

 (v noci i méně), abyste 
rostliny otužili a připravili na pobyt venku. Dob-
ře vyvinutá sadba by měla být 20 – 25 cm vyso-
ká s viditelným základem květenství na prvním 
vijanu. Rajčata se do volné půdy vysazují po 
jarních mrazících, nejčastěji ve druhé polo-
vině května po takzvaných Ledových mužích.

jednoduchým, a přitom účinným způso-
bem ochrany slivoní proti pilatce švest-
kové je vyvěšení bílých lepových de-
sek natřených speciálním 
nevysychavým lepidlem. 
Na jeden metr výš-
ky stromu se umis-
ťují 2 desky. vyvě-
šují se už před 
začátkem kvetení 
a v době dokvítání se 
vyplatí posílit jejich 
účinnost vhodným in-
sekticidem, například 
Decisem nebo calypsem.

Polapená pilatka

Začněte s výsadbou nepřezimujících 

okrasných cibulovin. Do záhonů mohou zamířit 

mečíky, jiřiny, mombrecie, kaly a  další rostliny, 

které vás budou těšit koncem léta. Mečíky je 

třeba zasadit dostatečně hluboko, aby se 

v době květu nevyvracely. Hlízy jiřin, 

mombrecií i kal před výsadbou namočte 

na několik hodin do vlažné vody, 

podpoříte tak jejich rašení.

Nezapomeňte

na okrasné cibuloviny

Myslete na dubnovou ochranu ořešáků proti hněd-
nutí listů (antraknóza) a  bakteriální skvrnitos-
ti (Xanthomonas juglandis). obě onemocnění se 
projevují hnědými skvrnami na listech, při silném 
napadení dochází i k deformacím a opadu plodů. 
proti oběma chorobám pomohou přípravky Cham-
pion 50 Wp a kuprikol 50. první ošetření se pro-
vádí těsně před květem a podle potřeby se dva-
krát až třikrát opakuje v intervalu 7–14 dní.

Ořešáky potřebují ochranu
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Kde je hledat?
Viditelné logo alnatura uvidíte 
nejen na výrobku, ale i na re-
gálové etiketě. Převážnou část 
produktů alnatura naleznete 
v samostatném bloku v sorti-
mentu trvanlivých biopotravin. 
další sortiment se nachází 
v oddělení ovoce a zelenina, 
v nápojovém centru, v oddě-
lení dětské výživy, mléčných 
a mražených potravin a v od-
dělení pekařských trvanlivých 
výrobků. K hledanému sorti-
mentu vás pohodlně nasměru-
je podlahová grafika.

Bio VýroBKy alnatura
Smysluplné pro člověka a Zemi

Společnost Alnatura založil doktor Götz E. Rehn roku 1984 – 
tedy v době, kdy byla nabídka bio potravin velice omezená. 
Doktor Rehn, coby bio průkopník, nabídl zákazníkům vlastní 
sortiment ekologicky vyráběných potravin. Dnes jsou tyto bio 
produkty na trhu již tři desetiletí a stále splňují nejnáročněj-
ší kritéria a důsledně se řídí hlavním krédem Alnatury – jsou 
smysluplné pro člověka i Zemi.

Přísná měřítka

Suroviny pro produkty Alnatura pocházejí výhradně z ekolo-
gicky kontrolovaného zemědělství a jejich dodavatelé musejí 
splňovat velmi přísná kritéria. Mezi hlavní tabu patří zpraco-
vávání geneticky modifikovaných rostlin, používání umělých 
konzervačních látek, barviv a aromat a také síření. Díky těm-
to zásadám šetří bio zemědělství energii a produkuje méně 
škodlivých emisí. Rozličné osevní postupy, používání kom-
postu a hnoje, stejně jako šetrný způsob obdělávání zajišťují 
půdu bohatou na humus. Taková půda na sebe váže CO², 
místo aby jej propouštěla do ovzduší. Bio produkty tak důsled-
ně a dlouhodobě garantují šetrný přístup k přírodě. 
 

Proč právě alnatura

Kromě ochrany životního prostředí poskytují výrobky Alnatu-
ra garanci vysoké bio kvality, a to především díky šetrnému 
zpracování jednotlivých surovin – například oleje se lisují za 
studena a šťávy se získávají přímo z ovoce a zeleniny, díky 
čemuž zůstává zachována nejen jejich přirozená chuť, ale 
také všechny zdraví prospěšné látky. Sladidla se používají 
v omezeném množství, přednost mají med, sacharóza nebo 
rostlinné sirupy. 

Kromě přísné kontroly v průběhu výroby podle zákonem sta-
novených směrnic pro ekologické zemědělství jsou produkty 
Alnatura pravidelně podrobovány také laboratornímu testo-
vání v tzv. kontrolních místech. Čísla těchto kontrolních míst 
jsou uvedena i na českých etiketách. Veškerou problematiku 
týkající se kvality produktů i vývoj nových receptur konzultuje 
společnost Alnatura s nezávislými potravinářskými a výživový-
mi experty – díky tomuto zodpovědnému přístupu máte jistotu, 
že svému žaludku dopřáváte jen to nejlepší!

alnatura jedině v GloBuSu

Firma Alnatura si velice pečlivě vybírá nejen dodavatele, ale 
také obchodní partnery – jsme jediný hypermarket, který nabízí 
svým zákazníkům bio sortiment společnosti Alnatura. Výrobky  
Alnatura si v našich hypermarketech můžete zakoupit již  
téměř rok. Postupně dochází k rozšiřování sortimentu a zároveň  
k představování nových sortimentních skupin – koncem února  
letošního roku přibylo 60 trvanlivých potravin a o dalších  
12 výrobků byl rozšířen sortiment dětské výživy. Naše nabídka  
tak čítá již 220 druhů Alnatura bio výrobků.

Alnatura 
rajčatový 
kečup,  
vysoký podíl 
na slunci 
vyzrálých  
rajčat, všech-
ny ingredien-
ce produktem 
ekologického 
zemědělství, 
šťavnatá chuť  
a přírodní 
aroma

Alnatura 
ovocná 
přesnídáv-
ka, pro děti 
od ukončené-
ho 4. měsíce, 
bez barviv  
a konzer-
vantů, bez 
přidaného 
cukru 

Alnatura 
jablečná 
šťáva, 
lisovaná 
přímo z bio 
jablek ihned 
po sklizni, 
produkt 
ekologického 
zemědělství

Alnatura 
kuskus, 
rychlá přípra-
va, ideální 
jako příloha  
k různým 
pokrmům, 
produkt 
ekologického 
zemědělství
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bydlení

bez chemie
TřídíTe odpad, neplýTváTe  

vodou anI energIeMI a MísTo  

auTa popojíždíTe MHd neBo  

„pěŠkoBuseM“? pak jednáTe  

v souladu se základníMI pIlířI  

ekologIckéHo způsoBu žIvoTa. exIsTují ale  

I dalŠí způsoBy, jak přírodě uleHčIT – například  

ŠeTrný úklId doMácnosTI. 

Čistota

    

Pokud nechcete přírodu příliš trápit čis-
ticími prostředky, vsaďte na úklid s po-
mocí mikrovláknových utěrek. Na roz-
díl od těch běžných dokáží efektivně  
odstraňovat nečistoty ulpívající na kaž-
dém hladkém a lesklém povrchu, a navíc 
mají dlouhou životnost. Lze je používat 
na podlahy, nábytek, okna, okenní skla 
a další povrchy. 

Vsaďte na mikrovlákno!

Ecover, čistič  
na skla a okna,  
500 ml, gloBus, 
cena 94,90 Kč

Ecover, 
prostředek  

na mytí  
nádobí, 
500 ml, 

gloBus,  
cena 59,90 Kč

Planet Clean,  
čistič toalet, 
750 ml, gloBus,  
cena 52,90 Kč

úpěnlivé dezinfikování každé-
ho koutu bytu či domu sice za-
bíjí bakterie a choroboplodné 

zárodky, podílí se však na zvyšování  
obsahu chemikálií ve vzduchu i v od-
padních vodách. Mnoho lidí navíc 
nedbá návodů k použití uvedených 
na etiketě čisticích produktů, a tak 
v rámci docílení domácího „lesku-
blesku“ a maximální svěžesti pouš-
tí do oběhu zbytečně velké množství 
chemie. Při běžném úklidu přitom ne-
ní dezinfekce potřeba, čistoty lze do-
sáhnout prostředky vyrobenými z pří-
rodních surovin. Ty na rozdíl od svých 
silnějších „kolegů“ neobsahují žád-
né škodliviny ani chemické lát-
ky, a jsou tudíž velmi šetrné 
nejen k přírodě, ale také   
k lidské pokožce a dý-
chacím cestám. 

Začněte postupně
Máte-li pochybnosti 
o kvalitě a účinnosti pří-
rodních preparátů, zkus-
te si nejprve pořídit univerzál-
ní ekologický čistič, který se hodí na 
všechny typy povrchů. Pokud se vám 
osvědčí, můžete se do šetrnějšího 
úklidu směle pustit i ve zbývajících 
částech domácnosti. Jako první se na-

bízí ekologické mytí nádobí. Připravte 
se na to, že k přírodě šetrnější kon-
centráty nepění tolik jako běžné mycí 
prostředky. Tato skutečnost jim však  
nijak neubírá na schopnosti odbourá-
vat mastnotu a jiné nečistoty. 

Univerzální a levné
Eko průmysl myslí i na čištění 
oken, skel a veškerých lesklých 
povrchů. Většinu výrobků sta-
čí jen nanést a vyleštit suchým 
hadrem. Možná to zní neuvě-
řitelně, ale bez chemikálií se 
obejdete i v koupelně a při 
údržbě domácího WC. Zde je 
však třeba pozorně přečíst eti-

ketu – pro některé typy ma-
teriálů totiž nejsou přírod-

ní přípravky vhodné. 
S ekologickými prostřed-
ky můžete čistit kachlič-
ky, sporáky, hrnce či pán-
ve, výborně se hodí pro 

údržbu barevných kovů, po-
užít je lze také při úklidu velkých 

ploch. A na závěr dobrá zpráva pro 
ty z vás, kteří stále ještě trochu po-
chybují: ekologická čistidla šetří ne-
jen přírodu, ale i vaši kapsu – většinu 
z nich totiž seženete ve velkých, ce-
nově výhodných baleních.

ti: 
nebojte se 
vyzkoušet!

Naturals, 
univerzální 
hadřík, 2 ks, 
gloBus, cena 
54,90 Kč

jsou tudíž velmi šetrné 
přírodě, ale také   

účinnosti pří-
rodních preparátů, zkus-
te si nejprve pořídit univerzál

ketu – pro některé typy ma
teriálů totiž nejsou přírod

ní přípravky vhodné. 
S
ky můžete čistit kachlič
ky, sporáky, hrnce či pán
ve, výborně se hodí pro 

údržbu barevných kovů, po
užít je lze také při úklidu velkých 

ploch. A
užít je lze také při úklidu velkých 

„zelené“ 
čištění přinese 
úlevu zejména 
astmatikům 
a alergikům.
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kupony
S vyStřiženými Slevovými kupony můžete v hypermarketech GlobuS ušetřit na vybraných výrobcích.

Slevy pro vás

Sleva 10 % na výrobky:

Šlehačkové poháry – sleva 15 % 
Pekařství GLOBUS (Praha – Čakovice, Pardubice, Liberec, K. Vary, Chomutov,  Olomouc, Opava, Ostrava, Havířov):
✱ šlehačkový pohár s malinami, 180 g 
✱ šlehačkový pohár s jahodami, 180 g 
✱ šlehačkový pohár ovocná směs, 180 g 
✱ šlehačkový pohár s mandarinkami, 180 g 

Pekařství GLOBUS (Praha – Černý Most, Praha – Zličín, 
Ústí nad Labem, Brno, Plzeň, České Budějovice):
✱ šlehačkový pohár s ananasem, 150 g 
✱ šlehačkový pohár zahradní směs, 150 g 
✱ šlehačkový pohár s jahodami, 150 g 
✱ šlehačkový pohár s borůvkami, 150 g 
✱ šlehačkový pohár s mandarinkami, 150 g 
✱ šlehačkový pohár lesní směs, 150 g 

 na výrobky:

Velikonoční nádivka GLOBUS  
sleva 10 % 
nádivka se prodává v hliníkové vaničce po cca 

1 kg. tato vanička je vhodná přímo k pečení 

v troubě (nehodí se však pro přípravu v mikrovlnné troubě). po 

odstranění ochranné folie nádivku pečeme při 150 – 180 °c 

přibližně 1 hodinu. Syrová nádivka může posloužit také jako 

náplň do různých mas. Délka pečení se odvíjí

od velikosti a druhu masa.

✱ Grilované papriky se sýrem, 314 ml

✱ ljutenica, 314 ml

✱ kapary ve vinném octu, 106 ml

✱ banderillas, 370 ml 

✱ Červené chilli papričky, 106 ml

✱ Zelený pepř, 67 ml
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To nejlepší pro 
miminka i maminky

Mimi klub poskytuje slevy na spoustu zboží od plen přes dětskou 

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

Registrujte se v Informačním centru Globus nebo 

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

CHCETE I VY VYUŽÍVAT TYTO VÝHODY?
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