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Můj přírodní
zdroj vitality

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

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

100% rostlinný původ
0% laktózy + vápník + vitamíny B2 a B12
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www.globus.cz  INTERIÉR  

Možná si právě teď lámete hlavu nad tím, jak svůj 
byt sladit s podzimem a nastupující zimou. Inspi-

rujte se přírodou a ročním obdobím. Jiné světlo, krátké 
dny, deštivé počasí a hlavně odlišné barvy rostlin 
a ovoce určují ráz vzhledu. „Podzim máme spojený 
s pošmourným počasím a očekáváním zimy, a proto je 
dobré nechat interiér prozářit těmi barvami a elemen-
ty, které máme na podzimu rádi. Ideální je propojit 
výzdobu na oknech s výzdobou na stolech,“ říká desig-
nérka Michaela Ošťádalová, spolumajitelka fi rmy 
lepeeto. Na okna použijeme samolepky, ať už kupova-
né nebo vyrobené, a na stůl nebo komodu umístíme 
zátiší ve stejném barevném ladění. „Stačí použít roz-
kvetlou květinu, kolem pár oříšků, jablko a na okno 
samolepku s ptáčkem a prostor rázem krásně ožije,“ 
radí Michaela Ošťádalová. U květinových dekorací se 
držte sezonních druhů. Doporučuje se i sezonní ovoce 
a další plodiny, jako jsou jablka, dýně, šípky, oříšky, 
kaštany a sušené palice máku.

Důležitou inspiraci nám také přináší svátky. Dušičky, 
nebo v jiné podobě Halloween, vnáší do našich interiérů 
množství světel a lucerniček, které při brzkém zapadání 
slunce navodí tu správnou atmosféru. Pomozte si lucer-
ničkami položenými na stůl nebo navěšenými na stě-
nách. Lucerničky si můžete koupit, ale fantazii se meze 
nekladou, pěkné jsou i z barevných papírů. Snadno si je 
také vytvoříte vložením svíčky do tlustostěnné barevné 
skleničky a podobně. „In“ jsou opět lampiony, které 
můžete koupit pestře vzorované nebo jednobarevné. 

Máte rádi vánoční ozdobné věnce v oknech, na dveřích 
nebo na stole? Zkuste si pořídit podobný věnec v duchu 
podzimu. Pokud dáváte přednost vlastní výrobě, mám 
pro vás několik tipů. Kruhový základ věnce si můžete 
udělat z proutků a větviček. Ten pak ozdobíte listím, 
malými sušenými houbami a dalšími prvky jako sušená 
tráva, květy, klacíky nebo proutky. Přidat lze také nejrůz-
nější tkaniny a textilie. Pěkné podzimní aranžmá vytvo-
říte, když do kulatého akvária dáte suché větvičky a růz-
né sušené plody. Krásné obrázky vytvoříme z listů, da-
ných do pasparty. K podzimu patří i květiny ve váze 
nebo v květináči. Pro toto období jsou typické chryzan-
témy, podzimní astry, rozchodníky, hvězdice, mečíky, 
gladioly, listopadky a jiřiny. K rostlinám v květníku, ať už 
kvetoucím, nebo pokojovým, můžete přidat další sezonní 
ozdoby. Pěkné jsou i svázané sušené květiny a traviny.

Nebo vás podzimní atmosféra tolik nebaví a chcete si 
vytvořit něco nadčasového? Designéři a vizážisti jed-
nohlasně tvrdí – dovoleno je vše, míchejte, co vás 
napadne. Ovšem aby byl výsledek skutečně dobrý, 
doporučujeme držet se alespoň jedné zásady. Desig-
nérka Michaela Ošťádalová radí, že pokud chcete 
překračovat pravidla a míchat různé styly, držte se 
jednotného barevného ladění. Můžete použít stále 
oblíbenou kombinaci tón v tónu, nebo naopak zvolit 
dvě velmi kontrastní barvy. 

Aktuální trend v barvách je výrazný odstín, nejčastěji 
ve studeném tónu, doplněný tlumenou šedou, bílou 

nebo i modrou v různých variantách. Stejně tak šedou 
můžete volit ve velkém množství variant. „Doznívá 
trend levandulové barvy, letošním hitem se stala tyrky-
sová, limetková a žlutá. Tyto výrazné barvy se objevují 
jako doplňující a vyvažuje je často šedá a bílá. Celkově 
se trend barevnosti posunul k více studeným odstínům 
barev,“ vysvětluje Michaela Ošťádalová. 

Skvělým jednotícím prvkem je stejné čalounění. I když 
zrovna nemáte na nový nábytek, potáhněte si křesílka 
a židle novou látkou v módním odstínu. Efekt bude 
podobný, jako byste nábytek nedávno pořídili v obcho-
dě, přitom vás inovace nebude tolik stát. Stejné pravi-
dlo platí i pro další textilie, které v bytě používáte, jako 
polštáře, ubrusy a ubrousky.
TEXT: Edita Langpaulová

OBLEČTE BYT 
do barev
Zvykli jsme si zkrášlovat své domovy a dělat si prostor, 
kde trávíme hodně času, příjemnější a nápaditější. 
Zdobení bytu je velmi oblíbené, a přitom se mu 
věnujeme jen o vánočních a velikonočních svátcích. 
Proč se neinspirovat ročním obdobím a neudělat si 
velkolepou výzdobu i pro všední dny? 

33
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KOKTEJL www.globus.cz

Z GLOBUSU

Vybírá pro vás 
Marcela Krejčíková, 
manažerka časopisu 
Globus Mini

TOOPP KKAMMPPAŇŇ DOODDDAAVVAATTEELŮŮ
Na měsíc září jsme připravili výjimečné nabídky 
28 známých a prověřených značek. Od 18. 9. do
7. 10. jsou tu pro vás skvělé nabídky od našich nejvý-
znamnějších dodavatelů. Těšit se můžete na slevy, 
dárky a výhodná balení vašich oblíbených výrobků. 
Hledejte zboží s nápisem „Známe vaše oblíbené znač-
ky“ a jistě výhodně nakoupíte.

Novinky

CESTUJTE VÝHODNĚ!
Od 3. 9. můžete za svoje nákupy v Globusu 
získat velmi výhodné poukázky na cestování 
vlakem po ČR anebo ve zvoleném regionu. Jak 
na to? Nakupte v našich hypermarketech, Bau-
marktech nebo čerpacích stanicích. Za tento 
nákup automaticky spolu s pokladním dokladem 
obdržíte kupón, se kterým můžete v našem 
informačním centru zakoupit poukázky na do-
pravu za zvýhodněné ceny.

Jízdenka pro celou rodinu kamkoliv po naší repub-
lice, kdykoliv během víkendu a státního svátku vás 
vyjde na 449 Kč. Poukázka platí pro dva dospělé 
a až tři děti do 15 let. Pokud chcete cestovat 
v rámci regionu, využijte poukázku SONE s přísluš-
ným regionem, která vás vyjde na pouhých 
169 Kč. Zakoupené poukázky stačí vyměnit za jíz-
denky v pokladnách Českých drah. Prodlužte si 
prázdniny a cestujte výhodně!

NOVÁ PODZIMNÍ 
KOLEKCE

Od 30. 8. v našich hypermarketech 
můžete vyladit svůj šatník podle barev 
nadcházejícího ročního období. Nabízí-
me nové zboží v oddělení konfekce, 
textilu, obuvi. Trendy novinky najdete 
také v Jeans a Sport shopu. Inspirovat 
se můžete i v bytovém textilu.
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Nakupujte v Globusu s kreditní kartou MoneyCard Plus, kterou 

vám po schválení vydáme na počkání. Ke standardní odměně 

1 % získejte nyní navíc další 4 % (max. 250 Kč za zúčtovací 
období, max. 1 000 Kč za 4 měsíce od podpisu smlouvy). 
Akce platí do 31. 12. 2012.

MINIMÁLNĚ 5 % ZPĚT Z KAŽDÉHO NÁKUPU

VÝHODNĚ NAKUPOVAT  V GLOBUSU MŮŽETE UŽ DNES

www.gemoney.cz

infolinka: 844 844 844

Nejen v září mohou členové Mimi klubu na-
koupit výrobky pro děti levněji. Členové získají 
nárok na výrazné slevy na vybrané zboží 
určené dětem, e-mailové nabídky na speciální 
akce a pozvánky na zábavné akce pro děti. 
Kromě toho provozuje Mimi klub internetové 
stránky, kde rodiče naleznou mnoho zajíma-
vých informací, rad a tipů v péči o malé děti. 
Pravidelná měsíční nabídka zahrnuje 80 až 
100 cenově zvýhodněných produktů, téma 
měsíce, články odborníků o výživě, zdraví, 
psychologii, bezpečnosti a výchově, ale také 
soutěže a akce pouze pro členy klubu. 

JAK SE STÁT ČLENEM 
MIMI KLUBU?

Stačí vyplnit registrační formulář na našich 
webových stránkách nebo v Informačním 
centru Globus. Mimi klub je určen pro těhotné 
maminky a rodiče s dětmi do 3 let. Kromě 
vyplněného formuláře je třeba předložit také 
těhotenskou průkazku nebo rodný list dítěte. 
A jak potom využít nárok na slevu? Stačí na 
pokladně předložit členskou kartu. Karta musí 
být předložena před načítáním nákupu.

www.globus.cz  KOKTEJL  

NOVÉ POBOČKY 
GE MONEY BANK V GLOBUSU  

Ve všech hypermarketech můžete nově využít 
služby v pobočkách GE Money Bank, které 
zákazníkům nabízejí prodlouženou otevírací 
dobu sedm dní v týdnu. Poskytují bezhotovostní 
služby a ve většině případů u nich klienti 
najdou také vkladový bankomat. Posledních 
6 nových obchodních míst v nákupních centrech 
této společnosti bylo otevřeno během jediného 
týdne 9. července v Praze – Černý Most, Brně, 
Pardubicích, Ústí nad Labem, v Karlových Varech 
a Chomutově. Na pobočkách si můžete vyřídit 
platební kartu, se kterou budou vaše nákupy 
v Globusu vždy výhodnější. 

MIMI KLUB

Členům Mimi klubu pravidelně přinášíme výhodnou nabídku k nákupu vybraných produktů. Maminky, které jsou 
členkami klubu, mohou v měsíci září koupit za nižší cenu například Hamánek ovocnou svačinku a Johnson´s baby koupel.

Hamánek ovocná svačinka
260 g, různé druhy
31,50 Kč   25,20 Kč

Johnson´s baby koupel 
500 ml, různé druhy
125 Kč    100 Kč

UKÁZKA Z MĚSÍČNÍ 
NABÍDKY



Nejlepší marmeláda je ta od babičky, nejšťavnatější ovoce najdeme 
na zahrádce a nejvoňavější koláč dělá moje máma. S tímto přesvědčením žije 

většina z nás, přitom si málokdo uvědomuje, že kouzlo spočívá 
právě v kvalitních ingrediencích. Jedním z pilířů našeho sortimentu jsou 

bio výrobky Alnatura, které splňují náročné požadavky našich zákazníků. 
Nabídku bio potravin jsme proto rozšířili o další novinky, například 
2 druhy plátkových sýrů, trvanlivé mléko, několik druhů ovocných 
a bílých jogurtů a další výrobky ze sortimentu trvanlivých potravin 

a nápojů. Vyzkoušejte a ochutnejte i méně známé bio výrobky a jistě budete 
příjemně překvapeni.

Nyní můžete v Globusu zakoupit více jak 240 druhů 
BIO potravin pod značkou Alnatura. 

Smysluplné pro člověka a Zemi
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www.globus.cz TIPY

Pěstitelé se vrací k tradičnímu pěstování jako za časů 
našich prarodičů. Nepoužívají průmyslová hnojiva, 

syntetické pesticidy ani herbicidy. Odolnost a růst rostlin 
jsou zajišťovány důmyslným střídáním druhů tak, aby 
byla zachována obranyschopnost před škůdci a choroba-
mi. To, jak plodiny budou velké, záleží jen na přírodě. 
Zemědělci totiž nepoužívají žádné regulátory růstu ani 
další syntetické prostředky zvyšující úrodu. Chtějí produ-
kovat především kvalitní rostliny i přesto, že výnosy z polí 
bez chemického ošetření jsou menší. Pěstují se výhradně 
původní rostliny, nikoliv geneticky modifi kované, u kte-
rých je uměle navyšována nutriční hodnota. Biopotraviny 
tak mají přirozené množství vitamínů, minerálů a tělu 
prospěšných látek. Ekologické zemědělství nám přináší 
nejen zdravé jídlo na talíři, je ohleduplné i k přírodě. 
Díky lidem, kteří propadli obnovování pěstebních postu-
pů, máme čistší vodu, vzduch a bohatší faunu. 
Naši zákazníci nám dali jasně najevo, že u nás v hyper-
marketu Globus chtějí nakupovat i biopotraviny. Ať jsou 
tyto výrobky určeny pro přímou konzumaci, nebo z nich 
budete vařit, můžete se spolehnout, že takové jídlo 
bude mít autentickou chuť a vaše tělo je snadno stráví. 

Globus je jediný hypermarketový 
et zec, kde najdete výrobky 
zna ky Alnatura.

Biokvalita? 
ZARUČENĚ!

Výrobky označené logem biopotravina 
splňují náročná kritéria na kvalitu půdy, 
způsob hospodaření a výroby. Potraviny 
s tímto označením pochází od výrobců 

podléhajících přísným pravidelným kontrolám, 
prováděným na registrovaných místech 

v různých zemích. Používání loga je 
prestižní a vždy označuje výrobky 

prvotřídní kvality.

PRAVÁ CHUŤ Z PŘÍRODY
Nejlepší marmeláda je ta od babičky, nejšťavnatější ovoce najdeme na zahrádce 
a nejvoňavější koláč dělá moje máma. S tímto přesvědčením žije většina z nás, při-
tom si málokdo uvědomuje, že kouzlo spočívá v kvalitních ingrediencích. Naštěstí to 
vědí ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin.

Do naší nabídky jsme proto zařadili další bio novinky 
značky Alnatura splňující náročná přání zákazníků. 
V chladicích boxech najdete dva druhy plátkových sýrů 
Gouda a Bergkäse Alnatura, dva druhy trvanlivého 
mléka a rozšířenou nabídku Alnatura ovocných a bílých 
jogurtů. Všechny tyto výrobky jsou vyráběny z kravské-
ho biomléka. Rýžový a ovesný drink, které najdete 
vedle biomléka Alnatura, mohou kupovat i ti, kteří mají 
alergii na mléčnou bílkovinu. Navíc jsme zařadili do 
sortimentu několik biopotravin pro celiaky pod značku 
Alnavit. Mysleli jste si, že ochucení polévky sójovou 
omáčkou je v rozporu se zásadami zdravého vaření? 
Zkuste bio sójovou omáčku značky Alnatura z hyper-
marketu Globus. Stejně dobře si můžete pochutnat 
na Alnatura bio šťávě z červené řepy, bio vínech značky 
La Mancha, sušených meruňkách, špaldových lupín-
kách nebo citrónové šťávě. 
S Alnatura bio pšeničnou moukou připravíte chutné 
knedlíky, moučníky i palačinky. A čím si palačinky 
osladit? Co třeba Alnatura javorový sirup? Sirup 
můžete použít při pečení místo cukru, ale také na do-
chucování kaší, zdobení, dobrý je v čaji a dalších 
teplých i studených nápojích.   

BEZLEPKOVÁ QUINOA

Quinoa neboli merlík čilský svým 
vzhledem a strukturou připomíná 
jáhly nebo kuskus. Má vysoký obsah 

bílkovin a pyšní se i řadou vitamínů, 
jako je betakaroten, vitamín C, kyselina 

listová, thiamin nebo ribofl avin. Dále obsahuje mine-
rály, například vápník, železo, draslík, zinek nebo 
hořčík a je bohatým zdrojem vlákniny. Quinoa se vaří 
ve vodě v poměru dva díly vody na jeden díl quinoy. 
Příprava zabere jen 15 minut. Je vhodná jako příloha 
místo rýže, jako základ salátů nebo zavářka do polé-
vek. Sladká varianta s javorovým sirupem, medem, 
ovocem, ořechy nebo rozinkami se hodí zejména 
k snídaním. Při pečení můžete část běžně používané 
mouky nahradit quinoovou, a zvýšit tak výživovou 
hodnotu. Je vhodná pro celiaky, protože neobsahuje 
lepek. Díky vysokému obsahu aminokyselin je quinoa  
vhodná pro vegetariány. 

y 

o-

je j
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ky Alnatura.
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ZDRAVÁ SNÍDANĚ NÁS BAVÍ
Nejen školákům, ale všem, kteří si rádi pochutnají na nápadité 
snídani nebo svačince, doporučujeme ovocné a zeleninové 
pokrmy. Jsou jednoduché na přípravu, mají bohatou nutriční 
hodnotu a zaručeně zabijí nudu u jídelního stolu. Přitom osvěží 
mysl a postarají se o příjemný start do nového dne.

Ovocný nápoj
(2 porce)
80 g bobulovitého ovoce 
(čerstvé nebo mražené)
1 grep
1 pomeranč
0,4 l rýžový Drink Calcium Alnatura
2 lžičky ovesných otrub 
1 lžíce citrónové šťávy
2 lžíce akátového medu 
1 lžička lněného oleje

PŘÍPRAVA 
(časová náročnost 10 minut)
Ovoce nakrájejte na malé kousky, smíchejte s grapefruitovou 
a pomerančovou šťávou, přidejte rýžový Drink Calcium 
a ve vhodné nádobě rozmixujte. Potom přidejte ovesné otru-
by, citrónovou šťávu, med a lněný olej. Znovu promixujte 
nebo jen zamíchejte. Naplňte do sklenic a podávejte.

Bobulovité ovoce m žete propasírovat p es sítko, 
tím se odstraní zrní ka.TIP:
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Jablka m žete nahradit sezónním nebo 
mraženým ovocem. ím je ovoce nakrájeno 
na menší kousky, o to více se rozvine jeho 
ovocná chu  a sladkost.

Müsli s ovocem
(1 porce)
3 lžíce ovesných vloček Alnatura
2 lžíce nakrájených lískových oříšků 
8 lžic vody 
1–2 lžíce  čerstvě vymačkané šťávy z citrónu 
200 g sezónního ovoce
dle chuti javorový sirup Alnatura
 

PŘÍPRAVA
Ovesné vločky a nakrájené lískové oříšky namočíme přes noc. Ráno 
přidáme citrónovou šťávu, ovoce pokrájíme 
na malé kousky. Ihned zamícháme s vločkami, 
aby nezhnědlo. Podle chuti přisladíme
javorovým sirupem.

TIP:

Pln ná raj ata s quinoou
(4 porce)
150 g quinoy Alnatura
1 lžička římského kmínu
½ lžičky kari
1 lžička mořské soli
2 vejce
2 lžíce olivového oleje
150 g strouhaného sýra
petrželka
8 středně velkých rajčat

PŘÍPRAVA
Quinou připravíme dle návodu, ochutíme 
římským kmínem, kari a solí. Přidáme vejce, 
olivový olej, 125 g sýra a nakrájenou petr-
želku. Vše dobře promícháme. Z rajčat odkro-
jíme vrchní část, dužninu vydlabeme. Rajčata 
naplníme náplní z quinoy a posypeme sý-
rem. Rajčata vložíme do zapékací misky 
a v troubě grilujeme asi 5–10 minut. 
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Prázdniny skončily a je tady začátek školního roku. 
Návrat do školních tříd přináší rodičům i dětem 

každodenní kolotoč ranního vstávání, vyzvedávání, 
kroužků a úkolů. Školnímu rozvrhu se většinou musí 
podřídit plány celé rodiny a nejen to. Každému rodiči 
záleží na tom, aby bylo jeho dítě ve škole šťastné 
a prospívalo. Přístup rodičů je v tomto ohledu klíčový.

OPAKOVÁNÍ. ANO, ČI NE?
Názory na to, zda by si děti měly během prázdnin 
opakovat učivo, se různí. Pravdou je, že letní čas je 
určen k odpočinku a regeneraci. Míra stresu, kterou 
děti zvládají, je jiná než u dospělého člověka, proto 
množství povinností nemůžeme srovnávat s námi. 
„Pokud bychom dětem nedopřáli prázdninový odpo-
činek, neposkytli bychom jim ani možnost obnovit 
fyzické a duševní síly pro zvládnutí dalšího školního 
roku,“ vysvětluje školní psycholožka Pavlína Barešo-
vá. Avšak poslední týden prázdnin se můžete opako-

s dětmi v době prázdnin o škole bavit, to pomůže 
dítěti přijmout fakt, že školní vzdělávání je běžnou 
součástí života,“ dále doplňuje. Nepříjemné pocity 
spojené se školou přináší také pevný režim usínání 
a vstávání, který ne každé dítě snadno přijme. Důle-
žitou součást přípravy do školy je proto měnit po-
stupné přecházení na denní režim podobný tomu, 
který nastane v září. Biorytmus dítěte i ten váš by si 
měl postupně zvykat na budoucí změnu.
Školákům můžeme pomoci i tím, že pozveme spolu-
žáky na návštěvu, nebo domluvíme, že děti půjdou 
do školy spolu. Pokud ani to nestačí, namotivujeme 
dítě na zajímavý víkend nebo výlet, na který se 
může těšit a který bude zdrojem zážitků i během 
školního roku. Nepříjemné pocity a mírný stres na-
štěstí ve většině případů nebrání těšit se na spolužá-
ky a kamarády. „Pokud se dítě netěší, signalizuje to, 
že se ve škole necítí dobře, a rodiče by se měli
 pokusit zjistit, co se ve škole stalo, co špatného dítě 
zažilo,“ říká Renata Míková.

ZAMĚŘTE SE NA ZÁŽITKY
Spolehlivým způsobem, jak se pozitivně naladit 
na školní rok, je společný nákup školních potřeb. 
Nová taška nebo penál – nejen u prvňáčka – doká-
že povzbudit do začátku školního roku. Není přitom 
nezbytně nutné utrácet velké sumy peněz, důležitý 
je spíše fakt společné události a sváteční pocit, 
který pociťují zejména menší děti. A jak řešit to, že 
svému dítěti nemůžete dopřát vše drahé, co vidí 
u jiných? Podle psychologů děti sociální rozdíly 
pociťují už v mateřské školce, kdy některé mají 
dražší oblečení, hračky apod. „Pokud však dítě žije 
v harmonické rodině, rodiče s dětmi podnikají výle-
ty, učí ho plavat, jezdit na kole, zažije dítě plno 
zajímavých situací. Děti si pak navzájem vypráví 
hlavně o zážitcích,“ vysvětluje Míková. I v tom se 
odborníci shodují. Důležité je, aby sami rodiče ne-
vnímali sociální rozdíly negativně a zaměřili se 
na pěkné vzpomínky a aktivity více než na to, co 
nemohou mít.

Ať už je přijetí začátku školy radostné, nebo přináší 
spíše obavy, rodiče by měli být vůči dítěti všímaví. 
S tím souvisí i míra našeho zájmu, s jakou budeme 
dítěti naslouchat, a to jak pocitům dítěte, tak obsa-
hu sdělení. „Pokud budeme sdělení dítěte pouštět 
takříkajíc jedním uchem sem, druhým ven, nebo 
budeme-li často používat odpovědi typu ‚hmm‘, 
dítě samozřejmě vytuší náš nezájem,“ tvrdí psycho-
ložka. V takovém případě si budeme těžko získávat 
jeho důvěru a vůči našim dobře míněným „radám“ 
bude rezervované.

Začátek školního roku znamená pro děti a rodiče návrat do všedních kolejí. Každému tato 
změna přináší něco jiného, více či méně radostného. Můžete se však vyvarovat zbytečného 
stresu a starostí.

Nová taška nebo lepší penál – 
nejen u prv á ka – dokáže povzbudit 
do za átku školního roku.

TĚŠÍME SE 
do školy
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vání věnovat. Tím se myslí učení zábavnou formou, 
které nebude v dítěti navozovat pocit drilu. Když je 
dětí více, můžou si hrát „na školu“, a něco si tak 
zopakovat, jak doporučuje dětská psycholožka a psy-
choterapeutka Renata Míková z Pedagogicko-psy-
chologické poradny v Praze. Není na škodu, když 
dopředu vytipujete, čemu se děti mají věnovat, a po-
můžete jim s přípravou. Doporučují se také různé 
cvičné sešity a větší úkoly, související s běžnými 
činnostmi. „Děti mohou samy, s vámi nebo s prarodi-
či přečíst recept, zvážit mouku, spočítat peníze, na-
psat dopis kamarádovi. Záleží na vaší fantazii 
a na tom, s jakými činnostmi dítě rádo pomáhá,“ 
uzavírá psycholožka.

ABY SE DÍTĚ DO ŠKOLY TĚŠILO
Rodiče by neměli příliš zdůrazňovat, že prázdniny 
jsou časem volnosti a školní rok časem povinností, 
radí Pavlína Burešová. „Naopak by se rodiče měli 
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HRAJEME SI SE ZVÍŘÁTKY
Bylo jedno město. Na jednom konci města bylo ZOO a na druhém malý domeček s dvorkem. 
Co myslíte, že se stane, když nepozorný vrátný nechá otevřené klece a babička zapomene zavřít 
vrátka od dvorku? Ulice města jsou plné zvířátek. Pomozte jim najít cestu zpět tam, kam patří.

POZNÁTE, CO KTERÉ ZVÍŘÁTKO DĚLÁ? SEŘAĎTE PÍSMENKA A NAPIŠTE SPRÁVNÉ NÁZVY ZVÍŘÁTEK. PŘIŘAĎTE KE ZVÍŘÁTKŮM, CO K NIM PATŘÍ.

KTERÁ ZVÍŘÁTKA PATŘÍ 
NA DVOREK 

A KTERÁ DO ZOO?

MŠKYA
SORÝKKA
KBOYLA
RÝV
DYVRA 
HLMEÝĎŽ 
ENPOTÝR 
PSELÝŠ 
SKČÝE
SYLES

plave
cválá
kouše
spí
houká
má domeček
jí sýr 
se plazí
zpívá
lítá

Z O O
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SADA OBALŮ
obaly pro 1. a 2. stupeň

RÝSOVACÍ SET
pravítko, úhloměr, trojúhelník, 
trojúhelník s ryskou

PASTELKY 
6 ks

TISKÁRNA HP DESKJET
Snadno použitelná tiskárna HP e-All-in-
-One je vybavena dotykovou obrazovkou. 
Pomocí funkcí HP ePrint a HP Auto Wire-
less Connect můžete tisknout prostřednic-
tvím bezdrátové sítě nebo mobilu. Foto-
grafi e i běžné dokumenty tiskne v labora-
torní kvalitě. Vyhovuje normě ENERGY 
STAR®. 
cena 1390 Kč *

RÝSOVACÍ SET
pravítko, úhloměr, trojúhelník,
trojúhelník s ryskou

Haló,
NOTEBOOK HP COMPAQ PRESARIO
Nabízí možnosti a výkon plnohodnotného počítače, 
takže můžete snadno provádět každodenní práci. 
Užijete si zábavu i efektivitu při práci, prohlížení webu, 
sledování fi lmů a komunikaci s přáteli. Je technologic-
ky vyspělý, s efektním designem a za rozumnou cenu. 
Příjemně se používá a je šetrný k životnímu prostředí. 
Stojí v čele trendů spotřebitelských notebooků.
cena 7990 Kč *

OBALŮ
1. a 2. stupeň

TADY ŠKOLA

* Změna ceny vyhrazena. Aktuální ceny všech výrobků najdete ve vašem hypermarketu.  

Přijďte si vybrat nové pomůcky pro nadcházející školní rok. 
Užitečné, pěkné a přitom bezpečné školní potřeby pro malé 
i velké školáky najdete v Globusu.
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ŠKOLNÍ BATOH 
FC BARCELONA
ergonomicky tvarovaná a polstrova-
ná záda s 3D efektem, měkké po-
pruhy, refl exní prvky, dno z nepro-
pustného materiálu, hmotnost 
0,9 kg, nosnost max. 7 kg

ŠKOLNÍ BATOH
ergonomicky tvarovaná a pols-
trovaná záda s 3D efektem, 
měkké popruhy, refl exní prvky, 
obsahuje pláštěnku, hmotnost 
0,8 kg, nosnost max. 7 kg

SVAČINOVÝ BOX 
S MOTIVEM DISNEY
tvarovaný, různé designy, 
17 x 13 cm 
cena 84,90 Kč *

HLINÍKOVÁ LAHEV 
S MOTIVEM DISNEY
různé motivy, 
objem 400 ml – 149 Kč,
objem 750 ml – 179 Kč * 

DŽUS YIPPY
ovocný nápoj, obohacený o vitamíny a vápník, ve třech 
chutných variantách – multivitamín, jablko, pomeranč,  
praktické sportovní balení 0,33 l
cena 16,90 Kč
Cena platí od 25. 8. do 30. 9. 2012.

KUFŘÍK SPIDERMAN 
A FAIRY

dětský kufřík, omyvatelný 
a uzavíratelný, 35 cm

PROSTÍRÁNÍ S MOTIVEM DISNEY
různé designy, 43 x 29 cm
praktické, z plastu
cena 29,90 Kč *

BAČKŮRKY
možnost praní, bezpečné, 
různé varianty

PENÁL
plný penál jednopatrový, různé 
motivy, dvě klopy, 12 pastelek, 
12 fi xů, 2 tužky, ořezávátko, guma, 
pravítko 16 cm, 19 náhradních 
bombiček

* Ceny jsou platné do 9. 9. 2012.
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nace ani nepozdraví, a pak se diví, že jejich dítě neod-
povídá na pozdrav. A rozčilují se a nechápou, proč se 
jejich dítě chová neuctivě.

Dá se říci, že pomoc psychologa má 100% 
úspěšnost? 
Stoprocentní úspěšnost bychom si všichni přáli, ale 
šedá je teorie a zelený strom života. Já osobně se 
domnívám, že čím dříve se s pomocí začne, tím lépe. 
Velmi dobrý pocit mám z přednášek a besed pro 
rodiče předškolních dětí.  V těchto letech se náprava 
děje snadněji.
Velmi úspěšní jsme také v případě výukových potíží, 
kdy rodiče ochotně pracují s dětmi podle našich dopo-
ručení. Eventuálně si podle našich doporučení zajistí 
odborné doučování. To se pak někdy dostaví úspěch 
i během několika týdnů.

Kdy je podle vás na místě zajít s dítětem 
do poradny?
Rodiče by měli k odbornému psychologovi přijít vždy, 
když má dítě problémy školského rázu, nezvládá 
výuku, má problémy se spolužáky, je nejisté a bázli-
vé. Měli by přijít, když dítě i přes veškerou péči rodi-
čů a učitelů má při normálním intelektu potíže naučit 
se psát, číst a počítat, při psaní mu vypadávají pís-
menka a tak podobně. Dále by rodiče měli určitě 
k odborníkům přijít, když mají s dítětem výchovné 
problémy.

Potřebují rodiče nějaké doporučení?
Doporučení pro návštěvu poradny není nutné, ale v pří-
padě výukových problémů je lepší, když rodič s sebou 
přinese školní dotazník vyplněný třídním učitelem.

Veškeré informace najdou rodiče na našich webových 
stránkách. Služby pedagogicko-psychologických pora-
den zřizovaných ministerstvem školství jsou pro rodiče 
a děti bezplatné, ale existuje i celá řada soukromých 
poraden, které mají tu výhodu, že mohou díky své 
kapacitě často nabídnout bližší termíny konzultací 
a vyšetření a také se většinou mohou dětem více 
časově věnovat.

příčinu vidím v nedostatku komunikace v rodině. Začíná 
to už u dětí v mateřských školkách. Počet dětí s logope-
dickými problémy roste geometrickou řadou. S dětmi se 
málo komunikuje, nečtou se jim pohádky. Realita světa 
se jim zprostředkuje více v obrazech, tím myslím televizi 
a počítač. Děti spoustu věcí znají, ale nepojmenují je, 
nedokáží se vyjádřit. Dalším problémem je, že na děti 
přes média působí mnoho rozdílných informací. Děti 
jsou nejisté, a pokud nemají v rodině dobré vzory a pev-
né vedení, ústí jejich nejistota v agresivitu.

Dítě je do jisté míry otisk svých rodičů. Sou-
hlasíte s tímto tvrzením?
Samozřejmě, většinou ano, ale to také nelze generali-
zovat. Občas se mi stane, že se divím, kde se takové 
dítě vzalo v určité konkrétní rodině. Jednou přišli rodi-
če, oba vyučení, měli obchod s potravinami, a jejich 
pětiletá dcerka plynně četla a sčítala a odčítala dvou-
ciferná čísla. Sama maminka mi řekla, že nechápe, kde 
se u nich v rodině toto dítě vzalo. Ale mnohem častěji 
se mi stává, že rodiče sami třeba při příchodu do ordi-

KDY DĚTEM POMOCIKDY DĚTEM POMOCI
Trpělivost je podle naší přední psycholožky nejdůležitější vlastnost při pomoci 
dětem, obzvlášť u těch s výchovnými problémy. Často mají také rodiče pocit 
selhání a bojí se kritiky. Přesto je Ladislava Trpáková ráda, že přišli a jsou 
ochotni si o tom povídat.

Máte dlouholetou praxi. Myslíte, že dnešní 
děti jsou jiné než ty před 10 nebo 15 lety? 
Každá další generace je jiná, bohužel, v nynější 
době stoupá míra agresivity i u předškolních dětí. 
Ale co mě možná zaráží ještě více, je změna u rodi-
čů, kteří přijdou do poradny. Daleko častěji se se-
tkávám s bezradnými rodiči, kteří neznají ani zá-
kladní výchovné postupy. Je to generace rodičů 
z přelomu 70. a 80. let, na kterých se podepsalo 
uvolnění výchovných přístupů ve společnosti 
po roce 1989. Přicházely k nám různé liberální 
teorie, kladl se důraz na svobodný rozvoj osobnosti, 
ale bohužel se už nemluvilo o zodpovědnosti. Dítě 
se pomalu nesmělo napomenout. A tato generace 
nyní dospěla a najednou si se svými dětmi neví 
rady. Některé matky mají přečteno více odborné 
literatury než já, ale neví, jak přinutit dítě učit se 
a respektovat dospělé.

Změnil se nějak přístup k práci dětských psy-
chologů?
Změnilo se toho hodně. Když jsem nastupovala 
do poradny, tak většinu konzultací organizovala škola 
nebo jiný odborník, například pediatr nebo psychiatr. 
Dnes je mnohem větší samozřejmostí, že se rodiče 
obrátí na poradnu ze své vlastní iniciativy. Jít k psy-
chologovi neberou rodiče jako stigmatizaci podivného 
dítěte či rodiny, ale berou psychologa jako odborníka, 
který jim může pomoci.

S jakými problémy se dnešní děti a jejich 
rodiče nejčastěji potýkají? 
Záleží na věku dítěte. Jsou to zejména adaptační potíže 
ve školce nebo ve škole, výukové problémy nebo vý-
chovné problémy. Nechci mentorovat, ale jako hlavní 

PhDr. Ladislava Trpáková
Vystudovala psychologii na Filozofi cké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Absolvovala řadu psychoterapeutických školení 
a kurzů. Dlouhodobě se věnuje zejména dětské psychologii a svoje zkušenosti zúročuje při práci v pedagogicko-psychologické 
poradně, jako školní psycholog i v soukromé praxi. Přednáší rodičům o dětských problémech a způsobech jejich řešení, 
popularizuje práci dětského psychologa v médiích.

Náš odborník
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Rama je vhodná souèást pestré vyvážené stravy 

pøi zdravém životním stylu. Více informací na www.mojerama.cz

Rama je vhodná souèást pestré vyváže

pøi zdravém životním stylu. Více inf
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LEPŠÍ JE TO BEZ LEPKU
Potraviny bez lepku jsou prioritně určeny těm z vás, kteří se musíte ze zdravotních důvodů 
lepku vyvarovat. Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout několik dalších novinek. Možná 
zaujmou i další zákazníky, dbající na životní styl a dobrou kvalitu potravin.

PLODINY S NULOVÝM 
OBSAHEM LEPKU
Kukuřice, brambory, jáhly, pohanka, ama-
ranth, tapioka – to jsou plodiny, které přiroze-
ně neobsahují lepek. Jsou proto často v bez-
lepkových výrobcích a dělá se z nich také 
jednodruhová bezlepková mouka. Naopak 
hodně lepku mají pšenice, žito, ječmen. 

BEZLEPKOVÁ MOUKA

Mouka pro celiaky může být jednodruhová, vyrobe-
ná rozemletím bezlepkových surovin. Pro celiaky se 
také připravují směsi, které jsou tvořeny jednodru-
hovými moukami a škroby z přirozeně bezlepkových 
surovin. Může být použit i pšeničný škrob, z něhož je 
lepek odstraněn. 

CO NAKUPOVAT

Potraviny vhodné pro celiaky obsahují méně 
než 20 mg lepku na 1 kg potraviny. Tyto vý-
robky nesou označení bez lepku. Sem patří 
všechny potraviny přirozeně bezlepkové nebo 
takové, z kterých byl lepek odstraněn. Potravi-
ny s obsahem lepku do 100 mg na 1 kg jsou 
označeny jako potraviny s velmi nízkým obsa-
hem lepku. 

KOLIK LEPKU DENNĚ

Za bezpečnou dávku pro celiaky je považo-
váno 20–50 mg lepku denně. Běžná strava 
u zdravých lidí obsahuje 7–20 g lepku 
za den. Množství lepku zdravým lidem 
neškodí, přesto se však uvádí, že bezlepkové 
pokrmy jsou stravitelnější. 

PROMIX® - PK 1 kg *

Glutaline polomá ené
sušenky 75 g

Alnavit pohankový
chléb 250 g
lnavit pohankový
hléb 250g

Alnavit k ehký chlebí ek
150g *
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Pravé bezlepkové
sušenky 50 g

g

* V nabídce ve vybraných hypermarketech.

Bezlepková směs na 
přípravu knedlíků, chleba 
a dalšího pečiva.  Výrobek 
je také vhodný na přípravu 
jíšky a zahušťování 
pokrmů. 
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svoji strukturu, bylo šťavnaté a chutné. Po zauzení 
dáváme výrobky na pulty.

JAK NA UZENÉ MASO DOMA 
Uzené maso z Globusu je polotovar, který musíte doma 
vždy tepelně opracovat. Doporučujeme stejný postup 
jako u přípravy například knedlíků. Stejně jako u do-
mácích knedlíků používáme hrnec, pařák a vodu. 
Do hrnce nalijeme vodu, dáme pařák a na něj položí-
me maso. Pak už jen stačí přiklopit pokličku a ohřev 
může začít. Jen při šetrné přípravě si zachová svou 
chuť a konzistenci.

TO PRAVÉ UZENÉ

Uzení je jedna z nejstarších metod zachování trvan-
livosti. Jak je známo, to, co vymysleli naši předko-

vé, bývá léty ověřená kvalita, ke které má smysl se 
vracet. Uzení totiž zachovává přednosti masa, které 
zůstává šťavnaté a přitom je křehké. 
V řeznictví Globus vám nabízíme uzená masa, upravená 
jako kuchyňské masné polotovary. Naše uzená masa, 
neboli kuchyňské masné polotovary, se liší od ostatních, 
tepelně opracovaných. Přímo v našem řeznictví masa 
solíme a udíme tím správným způsobem.
Uzené maso nejprve naložíme do solného láku a ná-
sledně pouze lehce zaudíme tak, aby si maso udrželo 

Uzená masa na našem trhu se liší způsobem přípravy, který má vliv na chuť a kvalitu 
výrobku. Snahou dobrých řezníků je, aby šetrný postup zachoval přednosti masa. 
Ve vlastním řeznictví všech hypermarketů Globus můžete dostat prvotřídní uzené 
maso z jejich vlastní výroby.

PAVEL HOLEČEK

VEDOUCÍ ODBORU 
MASA A MASNÉ 
VÝROBY

Doporu ujeme ho propa it se zelím, tedy vložit do hrnce 
s masem i dobré zelí. Chut  se spojí. Maso bude vo avé
po zelí a n co z uzené chut  naopak získá zelí.

Z NAŠEHO ŘEZNICTVÍ
Uzené polotovary 
k p íprav  doma:
Uzená kotleta s kostí, Uzená krkovi-
ce s kostí nebo bez kosti, Uzený bok

Uzená masa 
k p ímé spot eb :
Anglická slanina, Česnekový bok, 
Moravské uzené, Uzená rolovaná 
plec

Uzená krkovice 
s kostí Globus

Uzená pe en
s kostí Globus

TIP:
NAŠE ŘEZNICTVÍ
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Jaké by to asi bylo, kdybych… pracoval jako řezník 
v Globusu. Možná si představujete, že jednoho krásného 
dne změníte své povolání a vrhnete se na něco úplně 
jiného. Možná vás jako dítě napadala řada fantastických 
povolání, která jste chtěli vykonávat. Nyní máte možnost 
nahlédnout, jak vypadá den s řezníkem.

V každém hypermarketu Globus je vlastní řeznictví, ve kterém zpra-
cováváme maso a vyrábíme uzeniny, na jejichž přípravě se podílí 
řada kolegů – odborníků na své řemeslo. Jeden z nich se jmenuje 
Patrik Luka a pracuje řadu let jako míchač v řeznictví Globus Praha-
-Čakovice. Patrik nám vyprávěl, jak vypadá jeho normální pracovní 
den v řeznictví Globus.

„Můj pracovní den začíná opravdu velmi brzy, vstávám už ve 3.30. 
O hodinu později se převlékám do pracovního oděvu a provádím 
předepsané hygienické ošetření, které je povinné pro každého, kdo 
v řeznictví pracuje. Mým úkolem je výroba masných výrobků, mezi 
které patří mimo jiné například špekáčky, sekaná, párky a klobásy.“

„Před 5. hodinou kolegové z bourárny začínají bourat ten den dove-
zené maso. Přebírám od bouračů čerstvé maso a začínám připravo-
vat maso na výrobu. To už vím, co se bude daný den vyrábět jako 
první a v jakém množství. Následně si sepíši denní plán výroby a jde 
se míchat!“

„Po 5. hodině začínám vyrábět vybrané uzenářské speciality. Všechny 
receptury našich výrobků se dělají podle tradičních receptur, ale 
protože tuto práci dělám už dlouho, většinu z nich znám zpaměti. Do 
žádného výrobku nepřidávám náhražky masa, takže v něm není 
mouka, strouhanka ani sója. Proto jsou naše výrobky bezlepkové, 
bezsójové a bezlaktózové.“
 
„Mezi 6. a 8. hodinou mám svoji práci rozvrženu tak, aby zamíchané 
dílo měly kolegyně včas na narážkárně. Směsi musí naplnit do pří-
rodních obalů a předat k vyuzení. Po zchlazení jdou hotové výrobky 
rovnou na prodejní pulty nebo do lednice.  V 8 hodin při otevření 
musí být pult již připraven pro první zákazníky.“ 

„Během celého dne připravuji další výrobky tak, aby pulty byly dopl-
ňovány čerstvým zbožím. Po splnění denního plánu musím vždy 
řádně uklidit prostor výroby a následuje několikafázové mytí. Stroje 
musí být řádně čisté a vydezinfi kované pro další den. Moje práce je 
velmi pestrá, ale tím náročnější, čím náročnější jste vy, zákazníci. 
Proto můj pracovní den nikdy nekončí ve stejnou dobu, někdy se mi 
protáhne až do 17. hodiny.“

„A na záv r chci ješt  dodat, že tato práce by se m la provád t od 
srdce, s nejlepším v domím a sv domím.“

1DEN 
S ŘEZNÍKEM

www.globus.cz   ZÁKULISÍ
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Pět vylosovaných výherců se správnou tajenkou dostane dárkové karty v hodnotě 300 Kč. Správné 
znění tajenky posílejte do 30. září 2012 na adresu Globus, Kostelecká 822/75, 196 00  Praha 9.
Dopis označte heslem „křížovka“. Seznam výherců najdete na www.globus.cz.

w.globus.cz

SPRÁVNÁ TAJENKA ZA 5 X 300 Kč!Nákup
za výhru!
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INGREDIENCE:
2 krajíčky Fit chleba nebo Žitného chleba
margarín
Sedlácká šunka Globus
plátkový sýr Gouda
plátkový sýr Ementaler
salátová okurka

PŘÍPRAVA:
Krajíček chleba namažeme margarínem a přiložíme 
Sedláckou šunku. Navrch přidáme plátky přírodních 
plátkových sýrů podle vlastní chuti a na kolečka na-
krájenou salátovou okurku. Nakonec přiklopíme dru-
hým krajíčkem chleba. 

Fit chléb se sýrem, 
šunkou a okurkou

Párty ve ka
se šunkou a zeleninou

DOBRÁ 
SVAČINKA

Ruku na srdce, všichni víme, že kvalitní 
suroviny dělají dobré jídlo. I když se jedná 
o rychlý pokrm, na jehož přípravu nemáme 
moc času, přinášíme pár rad a tipů, jak si 
připravit svačinku v krátké době a přitom 
dodat svému tělu potřebné nutriční hodnoty. 
Rychlé jídlo neznamená nutně nezdravé. 

INGREDIENCE:
1 Párty večka
žervé s pažitkou
1 plátek Globus šunky 
ledový salát a rajče

PŘÍPRAVA:
Párty večku rozkrojíme na dvě poloviny, namažeme 
žervé s pažitkou a přidáme list ledového salátu. Na-
vrch položíme plátek šunky a ozdobíme dalším listem 
ledového salátu a rajčetem. 

Živo išné tuky je t eba eliminovat rostlinnými, proto tam, 
kde je šunka a sýr, používejte kvalitní rostlinné margaríny.TIP:

Okénko pro šunku:
NENÍ ŠUNKA JAKO ŠUNKA!
Hlavní surovinou pro výrobu šunky je vepřové 
maso, konkrétně svalovina vepřové kýty. Pokud je 
použita jiná vstupní surovina, musí být hotový 
výrobek řádně označen druhem a částí, ze které 
pochází. Šunky se dělí podle způsobu technologic-
ké úpravy na fermentované, vyráběné studenou 
cestou a vařené neboli tepelně opracované. Pro-
tože se zabýváme hlavně výrobou šunek tepelně 
opracovaných, přiblížíme vám další dělení šunek. 

TEPELNĚ OPRACOVANÉ ŠUNKY DĚLÍ-
ME PODLE OBSAHU ČISTÝCH SVALO-
VÝCH BÍLKOVIN DO TŘÍ KATEGORIÍ:

ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI 
– nejméně 16 % její hmotnosti tvoří čisté 
svalové bílkoviny, nesmí obsahovat vlákniny, 
škrob ani jiné živočišné bílkoviny

VÝBĚROVÁ ŠUNKA 
– nejméně 13 % její hmotnosti tvoří čisté svalo-
vé bílkoviny, nesmí obsahovat vlákniny, škrob 
ani jiné živočišné bílkoviny

STANDARDNÍ ŠUNKA 
– nejméně 10 % její hmotnosti tvoří čisté svalo-
vé bílkoviny. Šunka standardní může mít i více 
čisté svalové bílkoviny, než uvádí vyhláška, a to 
v případě, že se jedná o kvalitní dušenou šunku, 
kde technologickým procesem došlo k porušení 
celistvosti svalu.

Pro opravdu dobrou sva inku
doporu ujeme nap íklad
Sedláckou šunku Globus:

Složení: vepřové maso, pitná voda, solicí 
směs (NaCl, konzervant E 250), 
směs koření, stabilizátor E 450, 
antioxidant E 301
Třída jakosti: šunka výběrová
Nutriční hodnoty: sušina 37,1 g / 100 g, 
tuk: 15,4 g / 100 g, sacharidy: 0,7 g / 
100 g, energie: 898 kJ / 100 g 
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Já se jmenuji Slavomír Dobročka a pracuji u společ-
nosti Globus již více než 4 roky na pozici technolo-

ga pekáren Globus. Jsem velmi rád, že vám mohu 
přiblížit, jak v našich pekárnách pečeme. 

První směna v pekárnách Globus začíná již před 
půlnocí. Výroba je zahájena přípravou těst na chleby, 
kterými noční směnu začínáme. Chléb vyrábíme 
podle tradiční receptury a pouze s žitným kváskem. 
To je záruka naší dobré kvality, z které nikdy neu-
stoupíme. Po vymíchání chlebového těsta vytvaruje-
me požadované tvary chlebů a tyto bochníky pak 
uložíme do ošatek. Kynutím zajistíme to, že před 
pečením dostane chléb tu nejvyšší možnou péči. 
Po důkladném nakynutí začínáme chleby sázet 
do pecí. Po zhruba hodině již máme první dávku 
za sebou a tento výrobní postup chlebů se opakuje 
po celou směnu. V průběhu noci vyrábíme ještě další 
sortiment, jako jsou bagety, dalamánky, koláče, 
koblihy a spoustu dalších druhů. U každého výrobku 
se opakuje celý koloběh od míchání těsta, tvarování, 
kynutí až po pečení. Koláče navíc plníme mákem, 
tvarohem, povidly, ořechy a potom ještě přizdobíme 
tradiční drobenkou. Těsně nad ránem je nejvyšší čas, 
abychom se pustili do výroby rohlíků, housek, které 
patří u našich zákazníků mezi nejoblíbenější druh 
pečiva. Naši zákazníci mají rádi rohlíky a housky 
sypané mákem nebo solí a kmínem, proto je nutné 
takové výrobky před pečením nejdříve navlhčit 
a potom jednotlivé plechy na pečicím stojanu ručně 

posypat. Také další výrobky, jako jsou dala-
mánky, sýrovky, bagety, před pečením upra-
víme naříznutím, které odpovídá danému 
typu sortimentu, nebo sypeme moukou, 
sýrem, případně dalšími surovinami. Tuto 
konečnou fázi výroby zajišťují pekaři, kterým se 
říká „pecáci“. V osm hodin ráno už čekají 
první zákazníci na čerstvé pečivo 
k snídani. V tuto dobu se již 
úsekem pečiva táhne vůně 
čerstvého chleba a rohlíků. 
Teprve teď se blíží konec 
mého pracovního dne. To 
už jsou ale v pekárně 
kolegové z denní směny 
a výrobní kolotoč se 
opakuje. Práce v pe-
kařství s koncem noční 
směny neustává. Pečivo se 
podle potřeby peče v prů-
běhu celého dne. Díky tomu 
mají naši zákazníci možnost 
nakoupit svůj oblíbený chleba, 
rohlíky, koláče nebo třeba 
dalamánky po celý den a samo-
zřejmě vždy čerstvě upečené“. 

Pojďte s námi do pekárny 
a já vám něco řeknu o práci 
pekařů. Každý hypermarket Globus má vlastní 
pekárnu, kde pracuje na směnný provoz tým 
našich pekařů...
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Zkuste si představit, jak asi chutnal chléb prosný, 
žaludový, jáhlový nebo koláčový. Dnešní chléb je 

samozřejmě podstatně jiný než v pradávné minu-
losti, ale přesto vychází ze stejných základních 
surovin a tradic ověřených staletími jeho výroby. 
Výroba chleba v pekařství Globus je založena na 
tradičním postupu a tomuto výrobku věnujeme 
náležitou pozornost. Receptury našich chlebů jsou 
založeny výhradně na použití tradičního žitného 
kvasu, který si sami ve všech našich pekárnách 
vyrábíme. Náhražky ani umělá výroba nemají v na-
šich pekárnách místo. Chléb připravujeme z kvalit-
ních surovin a odpovídajících poměrů žitné a pše-
ničné mouky. Správné vymíchání těsta, vytvarování 
bochníků, které kynou v chlebových ošatkách, až po 
upečení jsou zárukou kvality, kterou chceme našim 
zákazníků denně nabídnout.

VĚČNÝ CHLÉB
Chléb patří k základním potravinám lidstva. Počátky jeho pečení spadají až do neolitu, 
tedy až do období 10 000 let před naším letopočtem. Chléb od té doby prochází 
neustálým vývojem v závislosti na dostupnosti surovin a vývoji technologií, také 
v souvislosti se změnou ingrediencí, chutí a společenských podmínek.

CHLÉB RODINNÝ
1200 g

Pšeničnožitný chléb 
s žitným kvasem pro 

celou rodinu

CHLÉB ŠUMAVA
500 g

Pšeničnožitný chéb 
s tradičním žitným 

kvasem

CHLÉB FIT
700 g

Čerstvý chléb 
pšeničnožitný

SEDLÁCKÝ CHLÉB
700 g

Pšeničnožitný chléb 
s tradičním žitným 

kvasem

PAVEL MEDUNA

VEDOUCÍ PROVOZU 
PRODEJE PEKÁREN 
GLOBUS

Rychlá sva inka
CHLÉB V TĚSTÍČKU

Zkoušíte rádi nové tipy, nebo potřebujete, aby vaše 
děti jedly něco jiného než pizzu a hamburgery? 
Zkuste připravit plátky chleba v těstíčku s vašimi 
oblíbenými ingrediencemi. Mezi dva plátky chleba 
vložíte to, co máte rádi, například šunku, sýr gouda, 
papriku, nakrájenou cibuli. Vnitřní strany chleba 
můžete namazat hořčicí nebo kečupem. Připravíte si 
těstíčko z vajec, mléka, hladké mouky a zeleninového 
bujónu, tak aby bylo akorát husté. Do těstíčka obalte 
připravené plátky chleba a nechte péct v troubě. Za 
7 minut je svačinka hotová.

KMÍNOVÝ CHLÉB
500 g/1000 g

Pšeničnožitný chléb 
s tradičním žitným 

kvasem
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ÉB 
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PRO VELKÉ JEDLÍKY

BONDUELLE ŽAMPIONY 314 ml/165 g
Nové varianty Bonduelle žampionů ve skle jsou v přírodním, mírně slaném nálevu. 
Ochutnejte tradiční nebo variantu s koprem.

COCTAIL PARTY 200 g
Čerstvý mléčný koktejl 
na jogurtové bázi od fi rmy 
Ehrmann.
Ochutnejte příchuť Piňa Colada, 
Caipirinha, Swimming Pool 
nebo Daiquiri.

HOŘČICE MAUTNER 
MARKHOF 
ESTRAGONOVÁ 200 g
Hořčice s estragonem, klasickou 
bylinkou francouzské kuchyně, se 
hodí zejména k ochucení 
kořeněných omáček a je výborná 
do salátů a marinád. Je skvělým 
doplňkem k masu a rybám.

HOŘČICE MAUTNER MARKHOF 
CIBULOVÁ 200 g
Pikantnější druh hořčice, která si dobře 
rozumí s pečeným a grilovaným 
masem. Výborná je i k dochucení 
gratinovaných brambor 
a bramborového salátu.



www.globus.cz  NOVINKY  

BONBONY LOOK O LOOK
oblíbené gumové bonbóny 
v osmi variantách nejrůznějších 
tvarů a barev, balení 75 g, 
80 g a 110 g

PRO MALÉ JEDLÍKY
(a jejich zoubky)

LENTILKY 3+1
zdarma 600 g*  

ÚSTNÍ VODA SPIDERMAN
vhodná pro děti, bez obsahu alkoholu, 
s mentolovou příchutí, také ve variantě Hello 
Kitty, 237 ml

MILKA ŠKOLNÍ 
KORNOUT 
631,5 g*

ZUBNÍ PASTA HELLO KITTY
s jahodovou příchutí a obsahem fl uoru 
na zpevnění skloviny a ochranu 
před zubním kazem, 75 ml

DISNEY NÁPOJ
vanilka, jahoda/banán, 200 g

ZUBNÍ KARTÁČEK 
BLIKAJÍCÍ
bliká po dobu 1 minuty, což je 
doba nutná na vyčištění jedné 
půlky zoubků, také 
ve variantě Spiderman

 *Máme jen limitované množství
 

v
s me
Kitty, 2

ZUBNÍ
s ja

JOGURTY DANONE
pro princezny s pohádkovými postavičkami, pro závodníky s hrdiny 
z fi lmu Auta, příchutě vanilka, čokoláda a jahoda/banán, 2x 120 g

25
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Správné čištění alespoň dvakrát denně je podstata 
péče. Ráno a večer čistíme zuby i celou ústní duti-

nu. Odborníci se shodují, že efektivní čištění ploch 
zubů je táhlé vedení kartáčku od dásní ke korunce. 
Jinak řečeno horní zuby čistíme odshora dolů, spodní 
odzdola nahoru. Lepkavého zubního povlaku se touto 
cestou dobře zbavíme. Na kartáček netlačíme, zubní 
plak odstraní pohybem štětinek kartáčku. Pokud nedo-
sáhneme na stoličky, používáme sólo kartáček a čistí-
me každý zub zvlášť.
Lékaři dospělým doporučují věnovat se péči o zuby 
v mezizubních prostorech. Právě tam se od určitého 
věku dělá většina kazů. U dětí takové čištění není 
nutné, protože dětské zoubky mají jiný tvar a čistí se 
snadněji. Tato péče u dětí je spíš pěstováním dobrého 

zvyku. Mezizubní prostory se čistí dentální nití nebo 
kartáčky. Kartáčky může vyměřit zubař přesně na veli-
kost zubních meziprostorů. Pokud jsou zuby těsně 
u sebe, používá se nit. 
Hygiena se týká nejen zubů, ale i celých úst. Na vnitř-
ních okrajích dásní, na stranách tváří, jazyku a dalších 
těžko dostupných místech ulpívají bakterie. Odborníci 
proto doporučují čistit jazyk kartáčkem dvakrát denně 
a věnovat se pravidelně i ostatním částem.

S dobře vyčištěnými zuby máte kromě předcházení 
kazům ještě další výhody – prevenci tvorby zubního 
kamene a parodontózy. Máte oteklé a zarudlé dásně, 
případně nepříjemnou pachuť? Zbystřete, neboť tyto 
příznaky mohou vést k viklajícím a rozestupujícím se 

zubům. Navštivte lékaře, který vám doporučí vhodnou 
péči. Pokud se jedná jenom o zánět, je léčba při dodr-
žování techniky čištění a po odstranění zubního kame-
ne úspěšná. Pořiďte si kvalitní měkký kartáček s vel-
kou hustotou štětinek a začněte s důkladným čištěním. 
Při parodontóze je léčba náročnější a jste odkázáni 
na pravidelné lékařské zásahy.
Pokud stále váháte, jak vlastně zuby čistit a s jakými 
pomůckami, může vám kromě lékaře pomoci dentální 
hygienik. Možná vám už dentálního hygienika doporučil 
váš lékař – ten nejlépe pozná, zda jsou vaše problémy 
genetické, nebo spočívají spíš ve špatných návycích.

TEXT: Edita Langpaulová

ÚSMĚV, PROSÍM
Září je vyhlášeno jako Měsíc zdravých zubů. Česká stomatologická komora 
podporuje v pořadí již čtrnáctý ročník akce propagující správnou péči 
o zuby a dutinu ústní. Cílem je zvýšit u lidí zájem o prevenci a povzbudit je 
k aktivnímu postoji vůči svému zdraví.
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RŮŽOVÁ PERLA

Růžové víno s lehce třešňovou barvou a ovocným 
aromatem. Chuť připomíná červený rybíz a jahody.
Keře jsou vysazeny na Malmesburské břidlici, která 
dodává vínu unikátní chuťové vlastnosti. Hrozny jsou 
stlačeny a odstopkovávány. Dvanáct hodin víno zůstá-
vá ve slupkách, teprve pak se lisuje. Mošt je fermento-
ván po dobu tří týdnů. Doporučujeme na piknik, 
ke grilovanému masu a barbecue.

EXOTICKÁ KRÁSKA

Oblíbenou odrůdu Chardonnay africké podnebí obo-
hatilo o nové kombinace chutí a aromat. Víno má 
lehce dubové a máslové aroma, najdete v něm hruš-
ky i banány. Na jazyku má křehký závěr a připomíná 

chuť smetany. Při pěstování se nevyužívá zavlažování 
a keře jsou málo zastřihávány, protože již samy udr-
žují ideální výnos. Hrozny jsou pouze ručně sbírané. 
Výborně se hodí k mořským plodům, kuřecímu masu 
a salátům.

SVĚŽEST CITRUSŮ

Svěží suché bílé víno s jemnou citronovou barvou. 
Vykazuje intenzivní vůni květin, guavy a citruso-
vých plodů. Chuť tropického ovoce je vyvážena 
křehkou kyselinkou. Půda, z které jsou hrozny 
živeny, je tmavě červená a žulovitá. Keře se neza-
vlažují ani nestříhají. Hrozny jsou ponechány samo-
toku a poté se fermentují na slupkách. Mají plnější 
chuť díky ponechání na sedlinách. Chuťově ladí 
s mořskými plody, kuřecím masem a dalšími lehký-
mi pokrmy.

K letním večerům neodmyslitelně patří dobré víno. Ať už 
doprovází oblíbené jídlo, nebo má jen navodit tu správnou 
atmosféru, jistě oceníte vybraná vína pocházející z proslulé 
vinařské oblasti Paarl v jižní Africe. 

VÍNO MĚSÍCE ZÁŘÍ
V měsíci září hypermarket Globus nabízí skvě-
lá vína za výhodnou cenu v rámci již tradiční 
akce Víno měsíce. Obliba vín u nás stoupá 
a najde se stále více „fajnšmekrů“, kteří rádi 
ocení novou chuť nebo zajímavý původ. Vybra-
né víno, které v akci  Víno měsíce nabízíme, 
najdete v naší stálé nabídce. Navzdory tomu, 
že babí léto bude již dávno odkázáno jen 
vašim vzpomínkám, oblíbené víno můžete pít 
po celý rok. Exkluzivní nabídku vín z vinařské 
oblasti Paarl najdete pouze v Globusu.

VÍNO JAKO MALINA

Pikantní rustikální víno s vůní 
malin, brusinek, s robustní 
chutí a strukturou. Doporu-
čujeme ke grilovanému 
červenému masu, kořeně-
ným klobáskám, výrazným 
sýrům, roast beefu a sezon-
ní zelenině. Hrozny jsou 
ponechány samotoku a fer-
mentovány na slupkách. 
Víno se nechává  na jem-
ných sedlinách, které zajiš-
ťují lepší a plnější chuť. 
Keře rostou v břidlicové 
půdě.

Ak ní vína
v m síci zá í za 99,90K

VÍNO POZDNÍHO LÉTA

PERLA VINIC
Paarl, neboli perla, je druhou největší vinař-
skou oblastí jižní Afriky. Klima je výjimečné 
pro svou průměrnou roční teplotu, která se 
pohybuje kolem 21°C. Nejen proto se tady 
daří pěstování hroznového vína. Velkou záslu-
hu má také pestrost zdejší půdy. V jedné části 
je půda písčitá, ve druhé granitická a ve třetí 
je obohacená břidlicí.
Vína z regionu Paarl můžeme připodobnit 
k zahradě nebo ovocnému sadu. Každé víno 
z oblasti Paarl má v sobě skryto několik růz-
ných druhů ovocných chutí a vůní.
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JAK VÝROBKY VYBÍRÁME

Než uvedeme výrobek na trh, uskutečníme velké výběro-
vé řízení. Například pokud chceme do sortimentu 

privátní značky zařadit čerstvé mléko, oslovíme několik 
mlékáren především z České republiky. Sejde se nám 
řada vzorků od různých dodavatelů, ze kterých vybíráme 
ten nejlepší. U konečného rozhodnutí je přítomen ná-
kupčí čerstvých potravin a také odborník z oddělení 
kvality. Při každém výběrovém řízení není zprvu jasné, 
od jakého dodavatele výrobek pochází – ochutnávky 
jsou připraveny formou „slepého testu“. Poté, co 
vyřadíme výrobky, které nám například z chuťového 
nebo vzhledového hlediska nevyhovovali, odtajní-
me výrobce, v tomto případě mlékárnu, od které 
nám mléko chutnalo nejvíce. Nyní již přichází 
na řadu cena, za niž mléko budeme nakupovat. 
Pokud se nákupní cena shoduje s kvalitou a po-
tažmo plánovanou prodejní cenou mléka, výbě-
rové řízení je uzavřeno. Nastává čas na přípra-
vu etikety pro mléko. Na návrhu spolupracu-
jeme s designovým studiem a samozřejmě 
také s dodavatelem. Po odsouhlasení etikety 
je se svým dalším krokem na řadě tiskárna, 
která vytiskne fi nální etiketu, s níž budeme 
mléko prodávat . Úplně poslední krok je 
na nás a tím je uvedení mléka do prode-
je. Tento proces obvykle trvá přibližně 
dva měsíce od uzavření výběrového 
řízení. Kvalitu prodávaných výrobků 
pravidelně kontrolujeme, abychom 
mohli zaručit, že naše výrobky jsou 
přesně takové, jaké jsme ve výbě-
rovém řízení vybrali.

Existuje mnoho předsudků, proč nekupovat výrobky privátních 
značek. Například ten, že tyto výrobky mají nízkou cenu 
na úkor kvality. V Globusu takové výrobky jen těžko najdete. 
Před tím, než zákazníkům produkty vlastní značky nabídneme, 
provádíme jejich důkladný výběr. Na jeho konci stojí kvalitní 
výrobek splňující naše náročná kritéria.

NAŠE VLASTNÍ ZNAČKY 
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KORREKT Výrobky za nejnižší ceny
Výrobky s tímto označením jsou nejlevnějšími v dané kategorii. To znamená, že pokud si koupíte 

námi již zmiňované korrekt Čerstvé mléko, je to nejlevnější čerstvé mléko, které u nás v sorti-

mentu najdete. Tato kategorie výrobků je zaměřena na ty, kteří hledají kvalitní potravinu za níz-

kou cenu.

GLOBUS Kvalita, která si zaslouží naše jméno

Označení logem Globus, pečetí a podpisem majitele společnosti Globus mají pouze velmi kvalitní 

produkty, a tudíž si zaslouží být ve vyšší řadě výrobků. Globus výrobky jsou jakási střední cenová cesta, 

po níž se vydá každý, kdo rád ocení velmi kvalitní potraviny. Například nedávno jsme nově zařadili 

Globus těstoviny, které jsou vyrobeny pouze ze semoliny, což je velmi hodnotná krupice s vysokým 

podílem živin.
NATUVELL Kvalita za p íznivé ceny

Tuto řadu najdete především v oddělení drogerie a kosmetiky. Hlavními představiteli značky jsou hřebeny, 

sprchové gely, šampony a pro toto období velmi aktuální opalovací krémy a spreje. Za příznivou cenu zde 

také můžete najít výrobky jako například nůžtičky či pinzety s označením Solingen, jež zaručuje vysokou 

kvalitu zboží. 
GLOBUS GOLD Záruka nejvyšší kvality

Řada Globus Gold je zárukou té nejvyšší kvality a je zaměřena především na opravdové 

gurmány, kteří si rádi za vysoce kvalitní potraviny připlatí. Pod touto značkou v Globusu 

naleznete tři druhy rýže – černou, červenou a divokou. Všechny druhy rýže vynikají svým aroma 

a nezaměnitelnou chutí. Dalším místem, kde lze nalézt výrobky s označením Globus Gold, 

je oddělení ovoce a zeleniny. Zde nabízíme například pomeranče, rajčata 

a mandarinky, které si pro jejich chuť ihned oblíbíte.

Ř
gu

Tu
sp

O
pr

V
ná

29



ZAHRADA www.globus.cz

Zahrádkáři mají i na podzim plné ruce práce. Uskladňují úrodu, aby se přes zimu 
nekazila, a připravují zahradu na mrazivé období. Pokud zvolí správný postup, mají 
zásobu vitamínu a ani příští jarní sezona je nezaskočí.

ZALOŽTE SI 
TRÁVNÍK V ZÁŘÍ

Teploty a sluneční záření v září jsou již 
nižší, srážky častější, proto je tato 
doba ideální k založení trávníku. 
Travní směs a osivo vysejte na pře-
dem připravený a důkladně odpleve-
lený záhon. Tráva klíčí postupně v zá-
vislosti na počasí, maximálně však 
10 dnů. Pro orientaci je dobré vědět, 
že 1 kg travní směsi postačí zhruba 
na osetí 40 – 50 m².

POZOR 
NA INVAZNÍ ROSTLINY

Likvidace invazních a náletových 
dřevin jako křídlatka, akáty, paja-
sany je věc poměrně obtížná. 
Z chemických přípravků pomůže 
Dominator, Roundup, Touchdown. 
Pro zahrádkáře je velice vhodný 
přípravek Garlon 4 EC, který při 
aplikaci na list, pařezy nebo do 
záseků likviduje nežádoucí listnaté 
dřeviny jako černý bez, ostružníky 
nebo břízy a vytrvalé bylinné druhy 
jako kopřivy, bolševníky, přesličky 
nebo šťovíky. Nepoškozuje přitom 
jehličnany.

CO STIHNOUT
PŘED ZIMOU

HNOJTE „ZELENĚ“
Plnohodnotnou náhradou v dodání 
organického materiálu do půdy je 
zelené hnojení. Zeleným hnojením 
myslíme výsev vhodných plodin, 
které vytvářejí rychle dostatek orga-
nické hmoty. Na pozemky, kde nebu-
deme pěstovat brukvovitou zeleninu 
(kedlubny, květák, zelí) vyséváme 
řepku, hořčici nebo směs obou. 
Dobrou variantou je svazenka vrati-
čolistá, luskoobilní směska (hrách, 
peluška, oves), bob, vlčinec apod. 
Po nárůstu objemu zelenou hmotu 
posečeme, nejlépe mulčovacím 
strojem nebo jiným mechanizmem, 
který hmotu rozdrtí a rozhodí po 
pozemku, a poté ihned zaoráváme 
či zarýváme.

NEZAPOMEŇTE 
NA MEČÍKY
Teplomilné mečíky musíte po odkvě-
tu ze země vyrýt, nepřečkaly by 
mrazy. Nejlepším nářadím jsou rycí 
vidle, které nepoškodí hlízu. Pozor 
– i to nejmenší škrábnutí je vstupní 
branou pro patogenní houby a škůd-
ce. Nejenže poškozené hlízy během 
zimy uhynou, ale ještě ohrožují vedle 
umístěné zdravé hlízy. Nezapomeňte 
oklepat zeminu z kořenů. Stejné 
opatření se týká i jiřin, mombrécií 
a dalších.
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Ludmilu Duškovou a Jana Kopřivu 
znáte z Receptáře Prima nápadů. 
Dlouhodobě se zabývají péčí o rost-
liny a díky svému vzdělání a zkuše-
nostem jsou opravdovými odborníky 
ve svém oboru. S jejich cennými 
radami se setkáváte i v našem Bau-
marktu. Označeny 
jsou tímto logem:

VYSAĎTE SI 
NOVÝ STROMEK
Říjen je hlavním obdobím sázení 
ovocných stromků. Pro správnou 
hloubku výsadby se osvědčuje 
výsadba podle půdní značky. Vy-
značuje výšku povrchu půdy, ve 
které stromek rostl ve školce, 
a většinou dosahuje úrovně těsně 
pod místem štěpování. Značku 
najdete na kmínku. Je dobré ji 
před sázením zvýraznit.
Pomocníkem při výsadbě je rovné 
úzké prkénko, položené přes vyhlou-
benou jámu. Značka musí být 
v úrovni spodní hrany prkna. V jámě 
se rozprostřou kořeny, které se pro-
sypou několika lopatkami půdní 
směsi. Stromkem se mírně potřepe 
nahoru a dolů, postupně se přidává 
a sešlapuje výsadbová směs. Důleži-
té je dostatečné prolití vodou až do 
vsáknutí. Sešlapávání směsi se 
provádí od okrajů jámy ke středu, 
vyplatí se neustále kontrolovat znač-
ku, aby se stromek nedostal hluboko. 
Značka totiž musí být po vysazení 
nepatrně pod povrchem. Po skončení 
výsadby se vyplatí vytvořit kolem 
jámy prstenec ze zeminy, který napo-
máhá zadržovat vodu.

ABY SAINTPAULIE 
DOBŘE KVETLY

Saintpaulie bezesporu patří k našim 
nejoblíbenějším pokojovým květi-
nám. Kvete prakticky celoročně 
v několika vlnách, mezi nimiž je jen 
krátká pauza. Někdy však může 
dojít k jejich postupnému hynutí. 
Nejčastějším důvodem je voda. 
Mnohem lepší je nechat fi alku 
několikrát vyschnout, než ji přelít! 
A ještě rada na závěr, v zimních 
měsících nehnojíme a zaléváme 
pouze jednou za 10 dnů.

OŠETŘENÍ STROMŮ

Nejpozději v listopadu obalte 
stromy proti okusu divokou zvěří. 
Pokud napadne vyšší sněhová 
pokrývka, dostane se srnčí i do 
míst větvení stromků. Právě toto 
místo je nejcitlivější a takto zniče-
ný stromek je většinou určený 
k likvidaci. Používáme plastové 
kryty, které jsou vysoké a mohou 
ochránit i místo větvení. Lze pou-
žít i obalení papírem. Jako odpu-
zovače se provádějí nátěry nebo 
postřiky repelentními přípravky, 
jako je např. Stop Z nebo Aversol. 

ABY SAINTPAULIE
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ČESNEK – ODOLNÝ 
PROTI MRAZU

Koncem října vysazujeme česnek, 
nejlépe na teplé a slunné místo. 
Volíme hlubší hlinitopísčité půdy 
dobře zásobené živinami. Nejlepšími 
předplodinami v první trati jsou 
košťáloviny nebo okurky, naopak 
nevhodné jsou brambory, rajčata 
a veškerá cibulová zelenina. Česnek 
se před výsadbou rozdělí na stejně 
velké stroužky. Volíme sadbu tuzem-
skou, vhodnou pro naše klimatické 
podmínky. Sadbu je vhodné před 
výsadbou mořit proti napadení 
houbovými chorobami. Volíme pří-
pravky Rovral FLO v dávce 4 g na 
1 l vody a moříme asi 20 minut. 
Ihned po namoření a oschnutí 
stroužky vysazujeme. Mořící suspen-
ze se používá pouze jednou a využi-
jeme ji na zálivku vysazených 
stroužků.

TEXT: Ludmila Dušková



Novinka

Imunel je jogurtový nápoj s unikátní 
probiotickou kulturou Synbiotec
. nízký obsah tuku
. sladko-kyselá lahodná chuť
. v příchutích brusinka,
 jahoda, nature

Přidejte se mezi fanoušky! Imunel je na Facebooku.

BUĎTE FIT
PO CELÝ ROK

Probiotická

kultura
Synbiotec*

*Je vysoce přilnavá k buňkám střeva 

a může tak plně rozvinout příznivé 

účinky na náš organismus.
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Podzimní trendy kousky

1 –  Kotníková obuv dámská Tamaris, 
na podpatku, cena 1190 Kč

2 –  Batoh Alpine Pro, černý s tmavě 
červeným vzorem, cena 799 Kč

3 –  Dámské punčochové kalhoty 
Evona, různé barvy a velikosti, 
cena 59,90 Kč 

4 –  Šátek Tom Tailor, modré 
káro, cena 549 Kč

5 –  Šátek Tom Tailor, vínový 
s květinovými vzory, 
čena 649 Kč

6 –  Dokladovka Alpine Pro, 
černá s tmavě 
červeným vzorem, 
cena 349 Kč

7 –  Košile pánské, 
různé vzory, cena 649 Kč

8 –   Kabelka dámská Tom Tailor, 
moderní provedení, 
cena 1890 Kč

9 –   Dámská košilka Evona, 
jednobarevná nebo s puntíky, 
různé barvy a velikosti, 
cena 199 Kč

10 –  Jeans Wrangler dámské, světle 
modré, cena 1999 Kč     





www.globus.cz SPORT

Podzim je pro někoho navzdory proměnlivému počasí nejkrásnější roční období. Barevná krajina 
a podzimní slunce vybízí k dlouhým procházkám. Ani sportovci si podzim nemusí odříkat, i když 
panuje zvyk s nižšími teplotami se „zakuklit“ ve svých domovech. 

Ať už běháte, jezdíte na kole nebo  
holdujete nordic walkingu, díky 

modernímu outdoorovému vybavení se 
nemusíte svých koníčků vzdávat. Užít si 
pohyb venku a přitom udržet dobrou 
kondici, případně se zbavit přebytečných 
kil, můžete i na podzim. Pro sport venku 
se doporučuje funkční oblečení v několi-
ka vrstvách, kterých se postupně můžete 
zbavit. Dobré je mít svrchní vrstvu ne-
promokavou a větruodolnou. Osvědčují 
se pohodlné softshellové bundy, které 
zevnitř hřejí a zároveň odvádějí tělesnou 

vlhkost, což zabraňuje nadměrnému 
pocení. Oblečení by mělo být ve světlej-
ších barvách s refl exními plochami, 
abyste byli při horším světle dobře vidět. 
To se netýká jen cyklistů, ale i běžců. I ti 
se mohou dostat na místa, kde by je 
mohl ohrozit provoz, ať už automobilů, 
nebo kol. Kola musí být vybavena světly, 
někteří cyklisté a běžci ocení čelovku. 
A když vás déšť odradí? Cyklistiku dobře 
nahradí spinning doma nebo ve fi tness 
centru, kde si také můžete vyzkoušet 
běžecký pás. 

SPORTUJEME CELÝ ROK

Teleskopické hole 3dílné
určené pro nordic walking, z hliníku a grafi tu, 
systém antishock, výška 65 až 135 cm, 1 pár 
na kartě s příslušenstvím, s vyměnitelnými 
kroužky a gumovými koncovkami, v barvách 
tmavě červené, žluto-zlaté a modré

Magnetický Elliptical 
BE 520
s magnetickou brzdou a plynulým nasta-
vením zátěže, váha setrvačníkového kola 
5 kg, převod plochým řemenem – tichý 
chod, nosnost 100 kg, funkce počítače: 
rychlost, scan, čas, vzdálenost, kalorie, 
měření tepové frekvence

Max Rocket Twister 
(II. generace)
posiluje horní, dolní i šikmé břišní svaly, 
polstrované opěrky podepírají krk 
i záda, nově navíc otáčivý pohyb, nos-
nost 100 kg

35



36

VYSTŘIHNĚTE SI SLEVOVÉ KUPONY, SE KTERÝMI 
UŠETŘÍTE NA VYBRANÝCH VYROBCÍCH

ŽLUVA – IMPOEXPO s.r.o.
Výběrové krémy Chocolate symphony 270 g

• bílá čokoláda • hořká čokoláda
• cappuccino • karamel a čokoláda
• oříšek a křupinky

SPAK FOODS
Ketchup jemný 100 g 
Francouzský dressing 30 g
Americký dressing 30 g
Bylinkový dressing 30 g
Jogurtový dressing 30 g

SEVILLE PREMIUM 250 ml
Grilovaná paprika se sýrem 314 ml
Ljutenica 314 ml

Sleva

10%
Platnost 25. 8. – 25. 9. 2012

Sleva

5%
Platnost 25. 8. – 25. 9. 2012

PONY, SE KTTTTTTTTTERERÝMI
ROBCÍCH

ŽLUVA – IMPOEXPO s.r.o.

SEVI
Grilo
Ljute

Vinný ocet BALSAMIC 250 ml
Vinný ocet MERLOT 250 ml
Vinný ocet MOSCATEL 250 ml
Extra virgin olivovýSleva

10%
Platnost 25. 8. – 25. 9. 2012



Nakupujte v Globusu s kreditní 

kartou MoneyCard Plus, kterou vám 

vydáme na počkání. Ke standardní 

odměně 1 % získejte nyní navíc další 

4 % (max. 250 Kč za zúčtovací období, 
max. 1 000 Kč za 4 měsíce od podpisu 
smlouvy). Akce platí do 31. 12. 2012.
 

Po využití 4% odměny nadále 

využívejte tyto výhody:

 2–10 % zpět za každou platbu kartou 
v síti partnerů bene+ v ČR

 1 % zpět za platbu kartou kdekoli 
jinde vč. zahraničí  a internetu

MINIMÁLNĚ 5 % ZPĚT

Z KAŽDÉHO NÁKUPU

VÝHODNĚ NAKUPOVAT 

V GLOBUSU 

MŮŽETE UŽ DNES

www.gemoney.cz

infolinka: 844 844 844



www.mimi-klub.cz

To nejlepší pro 
miminka i maminky

Mimi klub poskytuje slevy na spoustu zboží od plen přes dětskou 

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

Registrujte se v Informačním centru Globus nebo 

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

CHCETE I VY VYUŽÍVAT TYTO VÝHODY?
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