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Při pořizování vánočního dárku obvykle myslíme 
na toho, komu dárek dáváme, ale také tím hodně 

říkáme o sobě. Pokud darujete s radostí a dávat dárky 
vás baví, určitě si užijete také jejich balení. Jestli ruční 
práce nejsou zrovna vaší silnou stránkou a na vlastno-
ruční balení vánočních dárků se necítíte, využijte po-
moc profesionála, nebo zkuste v praxi některé z našich 
užitečných tipů. Poradíme vám pár triků, jak dárky 
nápaditě zabalit a ozdobit…

BEZ PAPÍRU TO NEPŮJDE

Balení dárků, ať už vánočních či jakýchkoli jiných, se 
neobejde bez ozdobného papíru. Na trhu je jich k do-
stání celá řada. Podle Radky Křivánkové, české výtvar-
nice a majitelky fi rmy Ozdobné balení dárků, jsou nej-
lepší balicí papíry ty, které mají gramáž 80–120 g/m2, 
což snadno zjistíte na popisce papíru. Výjimkou jsou 
velmi malé dárky, které je vhodnější zabalit do tenčího 
papíru. 
Prodávají se papíry ručně vyráběné, vyšívané, pozlacené 
nebo postříbřené, oboustranné, také s různými ozdobnými 

strukturami, nedávno se objevily i papíry s příměsí kovu, 
které dobře drží tvar, takže si vybere rozhodně každý. Pro 
nápadité balení doporučujeme koupit oboustranný papír 
a balicí papíry s jedním motivem v několika odstínech 
nebo variantách. Pokud tento oboustranný papír nemůže-
te sehnat, Radka Křivánková doporučuje postříkat rubo-
vou stranu hobby sprejem (akrylovou barvou).
Podobně bohatý výběr je rovněž ve stužkách. Kromě 
těch lesklých jsou k výběru textilní a plastové s mat-
ným povrchem. Velmi efektní jsou i barevné drátky, 
které na první pohled vypadají jako mašle. Jejich výho-
da je v tom, že je můžete libovolně tvarovat, a vytvářet 
tak 3D efekty. Existují také textilní stuhy, které mají 
v okrajích provlečené drátky. Ty zase velmi snadno 
nařasíte. Pak už stačí jenom pořídit nezbytné věci jako 
lepicí páska (i oboustranná) a pro větší efekt ozdobné 
nůžky pro stříhání mašlí. Parádu uděláte také pomocí 
různých konturovacích barev. Ty jsou sice určené 
na textil, ale dají se použít i v našem případě.
Určitě se před pořizováním konkrétních balících propri-
et ptáte, jak barevné papíry a stuhy esteticky zkombi-
novat. „Hodně výrazné vzory či luxusní papíry je dobré 

nechat vyniknout jen tak. Nejlepší je kombinovat 
nejvíce tři barvy. Záleží však jen na vás, jestli budete 
volit barvy kontrastní, nebo zvolíte více tónů jedné 
barvy,“ radí Radka Křivánková.

NA „TVRDÉ“ I „MĚKKÉ“ DÁRKY

Asi nejsnazším trikem na balení dárků v krabici jsou 
vodorovné či šikmé sklady. Ustřihnete délku papíru 
přibližně o třetinu větší, než je délka dárku a na konci 
potom vytvoříte několik skladů. Sklady zespoda podle-
píte dvěma proužky lepicích pásků. Dá se také vytvořit 
jeden větší sklad, který na lícní straně dárku vypadá 
jako kapsička, do které se vejde jmenovka i přání. 
Kromě vodorovných skladů lze udělat sklady šikmé 
k jedné straně, které připomínají vějíř. Na nejužší 
straně vějíře můžete umístit třeba nějakou ozdobu. 
Velmi pěkného efektu dosáhnete i pomocí oboustran-
ného papíru, jehož konec snadno založíte a lem ustřih-
nete ozdobnými nůžkami.
Víte, jak vypadá „otrhaný“ dárek? Vezměte tři papíry 
podobného designu, nejlépe jeden motiv v různých 

TEXT: Edita Langpaulová
FOTO A ZDROJ: Radka Křivánková, www.darkovebaleni.cz

Dojem ze sebedražšího vánočního dárku můžete pokazit způsobem předání. To, jak dárek 
dáváte, ukazuje, jak vám na vašem blízkém záleží. Pokud obdarováváte jen z povinnosti 
a narychlo, kouzlo daru se může snadno vytratit. Proto kromě odstranění cenovky rozhodně 
nepodceňte způsob jeho zabalení. A nezapomeňte, že ozdobné papíry a stuhy mají jednu 
velkou moc – dovedou i z nepříliš drahé věci vykouzlit luxusní dar.
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měru dárku. Ohněte jeden pruh kartonu, abyste jím 
„obalila“ obvod dárku, a konce pruhu spojte sešívačkou. 
Stejně to udělejte i s druhým pruhem. Oba kartony potom 
zasuňte do sebe a dovnitř vložte dárek. A pokud máte 
barevný karton, nemusíte krabičku balit do papíru, stačí ji 
jenom dozdobit stužkou nebo nůžkami.
Pokud máte silné ekologické cítění a chcete šetřit 
přírodu, můžete zkusit využít už jednou použitý materi-
ál a vytvořit z něj vlastní originální obal. Vezměte 
papírovou tašku a udělejte z ní pruh papíru, do něhož 
zabalíte dárek. Je jedno, jestli zvolíte rub či líc papíru. 
Pak stačí vzít barevnou igelitovou tašku, nastříhat z ní 
pruhy a vytvořit z ní mašli stejným způsobem jako 
u klasických stužek. K přírodě šetrné balení dárků je 
také možné z látek. Triků a fíglů nejen na ekologické 
balení je nekonečný seznam. Věříme, že to pro vás 
bude zábava a pro vaše blízké milé překvapení.

VYUŽIJTE VYCHYTÁVKY

Na rozměrné „stojící“ dárky můžeme použít trik, který 
dobře vypadá a navíc rovněž zakryje případný asymet-
rický tvar. Zabalte spodní stranu dárku a potom papír 
po celé délce slepte lepicí páskou. Z vrchní části papí-
ru, jež by měla být třikrát větší než výška dárku, udě-
lejte rovnoměrné sklady. Na jedné straně spojte vějířek 
sešívačkou a pak ho přeložte dopředu a roztáhněte, 
aby dostal správný tvar. Do ohybu vějířku můžete 
připevnit nějakou vkusnou ozdobu. Tento typ zdobení 
totiž úspěšně odvede pozornost od tvaru dárku. 
Máte dárek nepravidelného tvaru nebo chcete z „měkké-
ho“ dárku udělat „tvrdý“? Poradím vám trik, jak vytvořit 
jednoduchou krabičku, kterou si potom můžete zabalit 
podle představ. Z tenkého kartonu ustřihněte dva stejně 
dlouhé a široké pruhy tak, aby velikostí odpovídaly roz-

barvách nebo jeden druh papíru v několika odstínech. 
Nejdříve zabalte dárek do jednoho papíru a pak vez-
měte druhý papír, který ustřihnete o něco kratší, než je 
délka dárku. Okraj papíru vodorovně odtrhněte a za-
balte dárek podruhé. To můžete ještě několikrát zopa-
kovat, pokaždé s jiným papírem, nebo barevnost papí-
ru můžete střídat…
Největším oříškem pro ozdobné balení jsou určitě 
takzvané „měkké“ dárky, jako jsou třeba různé kusy 
oblečení. V jejich případě je velmi efektní zabalený 
dárek po obvodu proplést stužkou. Jak to uděláte? 
Darované tričko, čepici či svetr složíte nejlépe do čtver-
cového tvaru. Vystřihněte dva stejné díly papíru, o něco 
větší než je samotný dárek, a předmět vložíme mezi 
ně. Podél okrajů vyrobíte pomocí děrovačky dírky 
a provlíkneme jimi stužku nebo provázek. Okraje 
dárku opět můžeme vylepšit ozdobnými nůžkami.

Podle názorného návodu si m žete ozdobné balení dárk  vyzkoušet i vy.

koěk

Podle názorného 
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NOVINKY www.globus.cz

DÁRKOVÉ KARTY
Lámete si hlavu, co svým blízkým nadělit pod stromeček? V Globusu vám nabízí-
me širokou nabídku designů dárkových karet, které můžete „nabít“ na libovolnou 
částku. Jejich platnost je 3 roky a lze s nimi platit ve všech našich hypermarketech, 
Baumarktech a čerpacích stanicích Globus. Náš široký sortiment vám zaručí, že 
vždy vyberete to, co opravdu chcete nebo potřebujete.

NAVŠTIVTE POHÁDKOVÉ HRAČKÁŘSTVÍ
Už od začátku měsíce se jako každý rok můžete těšit 
na širokou nabídku hraček a dárků. Letos se celá naše 
nabídka nese v duchu klasických českých pohádek. Těšit 
se můžete na známé pohádkové fi gurky, které vás prove-
dou celým předvánočním obdobím. Přichystali jsme pro 
vás i speciální pohádku a několik soutěží, kde mohou vaši 
nejmenší vyhrát krásné dárky. Pohádkový příběh „Jak 
princ Fištrón a žabák Gloglo přemohli draka Krkouna“ si 
můžete přečíst na stránce 25 věnované dětem. 
A od 27. listopadu můžete soutěžit s naším novým katalo-
gem hraček o skvělé ceny. Přímo v hypermarketech se pak 
můžete vyfotit s drakem Krkounem nebo si projít kouzelnou 
cestu v oddělení hraček. Veškeré informace týkající se naše-
ho pohádkového hračkářství se dozvíte také na 
www.globus.cz. Užijte si s námi pohádkové  Vánoce. 

NEJSTE SI JISTI, ZDA SE TREFÍTE VHODNÝM DÁRKEM? 

V GLOBUSU MŮŽETE NAKUPOVAT BEZ STAROSTÍ!

Vrátit zboží není problém! Vše, co nakoupíte, můžete bez vysvětlení do 30 dnů 
i vrátit. Potřebujeme pouze pokladní doklad a zakoupené zboží v originálním 
nepoškozeném obalu. Vracet je možné výhradně nepoužité zboží v množství ob-
vyklém pro domácnost. Potravinářské výrobky lze vracet jen před uplynutím data 
doporučené spotřeby. Pouze CD, DVD, audiokazety, VHS kazety, PC hry, šperky, 
metrové zboží a zboží, které je opatřeno osvědčením o registraci vozidla, nelze 
vyměnit ani vrátit fi nanční hotovost. O dalších zárukách Globus pro váš bezstarost-
ný nákup se dozvíte na www.globus.cz. 

Vše, co u nás koupíte, m žete do t iceti dn
bez udání d vodu vrátit. 

Vybírá pro vás 
Marcela Holečková, 
manažerka 
marketingu
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Nejrychlejších 15 000 z vás si odnese dárky od Tesco-
my. Dále máte možnost získat jako hlavní výhry pou-
kázky na nákup kuchyňského zboží či potravin. 
Více informací najdete na www.eklasa.cz.

P ij te se 
p esv d it a sout žit!

Když si chcete užít Vánoce se vším všudy – tedy 
s chutí a kvalitně – neměli byste zapomenout 
na tradiční vánoční soutěže, které zpestřují nákupy 
i u nás. Tentokrát vám Globus dává možnost zapojit 
se až do 16. 12. 2012 do soutěže s KLASOU, znač-
kou vysoce kvalitních potravin, kterou najdete 
na stovkách produktů i v našich hypermarketech. 
A stejně kvalitní budou i výhry, které se hodí do 
každé kuchyně. Máte chuť?

 7. 12. – 20. 12. 8.00 – 22.00 
 21. 12. – 23. 12. 7.00 – 22.00
 24. 12. 7.00 – 14.00
 25. 12. zavřeno
 26. 12. 8.00 – 20.00
 27. 12. – 30. 12. 8.00 – 21.00
 31. 12. 7.00 – 16.00
 1. 1. zavřeno

BRNO, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 
HAVÍŘOV, CHOMUTOV, 

CHOTÍKOV U PLZNĚ, OPAVA, 
OSTRAVA, PARDUBICE, 

TRMICE U ÚSTÍ NAD LABEM

 7. 12. – 20. 12. 8.00 – 23.00 
 21. 12. – 23. 12. 7.00 – 23.00
 24. 12. 7.00 – 14.00
 25. 12. zavřeno
 26. 12. 8.00 – 20.00
 27. 12. – 30. 12. 8.00 – 22.00
 31. 12. 7.00 – 16.00
 1. 1. zavřeno

PRAHA-ČAKOVICE, 
PRAHA-ČERNÝ MOST, 

PRAHA-ZLIČÍN 

 7. 12. – 20. 12. 8.00 – 22.00 
 21. 12. – 23. 12. 7.00 – 22.00
 24. 12. 7.00 – 14.00
 25. 12. zavřeno
 26. 12.  8.00 – 20.00
 27. 12. – 30. 12. 8.00 – 22.00
 31. 12. 8.00 – 16.00
 1. 1. zavřeno

LIBEREC, OLOMOUC 

 7. 12. – 20. 12. 8.00 – 22.00 
 21. 12. – 23. 12. 7.00 – 22.00
 24. 12. 7.00 – 14.00
 25. 12. zavřeno
 26. 12. 8.00 – 20.00
 27. 12. – 30. 12. 8.00 – 21.00
 31. 12. 8.00 – 17.00
 1. 1. zavřeno

JENIŠOV 
U KARLOVÝCH VARŮ

Váno ní otevírací doba

VESELÉ VÁNOCE 
A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK

 GLOBUS PODPORUJE KVALITU KLASA
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Hlavním krédem společnosti Alnatura je motto: 
„Smysluplné pro člověka a Zemi“. A to dokonale 

naplňuje. Její produkty splňují i nejnáročnější kritéria 
a použité suroviny pocházejí výhradně z ekologicky 
kontrolovaného zemědělství, takže si můžete být zcela 
jisti, že při výrobě nejsou používány žádné geneticky 
modifi kované nebo chemicky ošetřené suroviny. Během 
výroby nejsou přidávány chemické konzervační látky, 
barviva ani aromata a zpracování surovin je prováděno 
co nejšetrněji. Díky tomu zůstává zachována jejich 
přirozená chuť i zdraví prospěšné látky. Výrobky Alnatu-
ra tak přinášejí zdraví z přírody přímo na váš stůl. 

PRO VÁS Z GLOBUSU JEN TO NEJLEPŠÍ

V průběhu výroby jsou prováděny přísné kontroly 
podle směrnic o ekologickém zemědělství a produkty 
jsou pravidelně testovány na vybraných kontrolních 
místech. Kvalita výrobků i vývoj nových receptur jsou 
konzultovány s nezávislými potravinářskými a výživo-
vými specialisty a díky tomuto zodpovědnému přístupu 
máte naprostou jistotu, že svému tělu dopřáváte jen to 
nejlepší! Globus nabízí výrobky Alnatura již déle než 
rok, a tak máte možnost ochutnat ze široké nabídky 
těstovin, obilovin, mléčných výrobků – jogurtů včetně 

sýrů a trvanlivého bio mléka, různých druhů nápojů, ať 
už se jedná o nápoje rýžové, sójové, ovocné či zeleni-
nové, kávu či bylinkové čaje. Maminky jistě ocení 
bohatý sortiment dětské výživy včetně sušenek a tyči-
nek pro nejmenší, pro chvíle pohody si mohou vybrat 
některou z vynikajících čokolád, ovocných či čokoládo-
vých tyčinek, slaných crackerů nebo ochutnat lahodné 
sušené ovoce a oříšky. Ti, kteří si oblíbili sladkou vari-
antu snídaně, se mohou v Globusu těšit na ovocné, 
arašídové či oříškové pomazánky, bio med, javorový 
sirup, různé druhy sušenek a müsli. V sortimentu však 
nechybí ani slané pomazánky pro vegetariány.

1 Alnatura javorový 
sirup BIO

 Je původem z Kanady a má mírnou, 
lehce karamelovou vůni. 

2 Alnatura oříškovo-
-nugátový krém BIO
Krém je velice jemný a vyrobený 
výhradně z ekologických surovin.

SKVĚLÁ POCHOUTKA I DÁREK
Ještě před třiceti lety byla nabídka zdravých bioproduktů až žalostně nedostatečná, ale roku 
1984 došlo k revoluci – na německém trhu se objevila společnost Alnatura, která nabídla 
širokou škálu bioproduktů všeho druhu. Značka založená významným bioprůkopníkem, 
doktorem Götzem E. Rehnem, je dodnes synonymem zdravé výživy. Jako jediný 
hypermarketový řetězec v ČR ji prodává právě Globus. 

3 Alnatura blanšírované 
mandle BIO

Šetrně zpracované mandle jsou výtečné 
k přípravě pokrmů i na zdobení dezertů.
 
4 Alnatura zavařenina 
z lesních plodů BIO
Má vysoký podíl lesních plodů 
a relativně nízký obsah cukru. 

5 Alnatura rozinky BIO

Jsou vyrobené z ručně sklízených bio 
hroznů a sušené na slunci.  

6 Alnatura čokoládovo-
-oříškový krém BIO
Vysoký podíl oříšků (45 %), kakao 
a bourbon vanilka dodávají krému 
skvělou chuť. 

7 Alnatura květový 
med BIO

Vyznačuje se zlatohnědou barvou 
a aromatickou chutí. 

8 Alnatura višňová 
zavařenina BIO
Produkt z bio ovoce má vysoký podíl 
višní a relativně nízký obsah cukru. 

1 2 3 4 5 6 7 8
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...bohatá a plná chuť!

Chuť perfektně vyzrálého Old Amsterdamu je lahodná, bohatá a krémová. 
Koláč je protkán drobnými krystalky, které vznikají během zrání a dodávají sýru neodolatelnou 
pikantní chuť. Jedinečný sýr vyzrálý k dokonalosti. 

IMCO, s.r.o. 
Žukovského 852/1, 161 00 Praha 6    

www.imco.cz       
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Jak se zrodila myšlenka natočit pořad 
„Když vaří táta“? 
Už dlouho se znám s tvůrcem pořadu Jiřím Kratě-
nou, dělal jsem pro něho několik soukromých akcí. 
A právě Jirku Kratěnu napadl formát tohoto pořadu. 
Říkal mi, že jsem šikovný, umím vaření dobře pre-
zentovat a rozumím si s dětmi, tak jestli by pro mě 
nebylo zajímavé udělat kuchařský pořad, do něhož 
bych zapojil i svoji rodinu. Už dříve jsem dostal 
nějaké nabídky, ale nikdy mě to neoslovilo natolik, 
abych se pustil do natáčení. Až tentokrát jsem měl 
pocit, že by to mohlo být zajímavé. A tak jsem se 
do toho pustil.

Jak jste poznal, že zrovna tahle nabídka 
je ta pravá?
Já vlastně nevím, jestli je to ta pravá. Ale jde o to, že 
v tom pořadu si nemusím na nic hrát, jsem tam sám 
sebou – normálním člověkem, který si nehraje na šíle-
ného šéfkuchaře. Nechci dělat žádnou revoluci v gast-
ronomii, ale snažím se lidem ukázat trendy moderní 
zdravé kuchyně. Hlavně je pro mne důležitý přístup 
k dětem, abychom v nich od raného věku vytvořili 
vztah k vaření a kvalitnímu, dobrému jídlu.

Bylo těžké kluky přesvědčit, nebo byli nadšení, 
že z nich budou televizní hvězdy?
Ono je to komplikovanější. Se syny jsem trávil v ku-
chyni od dětství hodně času a vaření je velice baví. 
Takže když se dozvěděli, že bychom mohli natočit 

kuchařský pořad, tak řekli super! Těšili se, že si spolu 
zablbneme a budou mít zajímavou památku, že byli 
v televizi. Ale kluci bydlí s maminkou, mou americkou 
exmanželkou, která se těsně před natáčením rozhodla 
odstěhovat zpátky do Států, a kluky vzala s sebou. Ten 
usměvavý rodinný koncept byl vytvořen pro mou 
vlastní rodinu, ale bohužel utrpěl trhlinu, takže jsme 
museli narychlo najít mé „nové děti“. A také proto 
jsem divákům v prvním díle musel říci, že jim předsta-
vuji svou televizní rodinu. Kuba a Matyáš, kteří se 
mnou natáčejí, jsou úžasní. A věřím, že z nás září 
přátelské fl uidum, protože je mnoho lidí přesvědčeno, 
že jsme skutečně jedna rodina. 

Jak to vnímáte po lidské stránce? Ten pořad 
byl vymyšlen pro vás a vaše syny, ale teď 
natáčíte sice s bezvadnými, ale přesto cizími 
chlapci…
Když jsem se měl kdysi rozhodovat, kam půjdu studo-
vat, tak jsem zvažoval i konzervatoř. Vždycky mě to 
lákalo, to šaškování a bavení lidí. Bohužel mi to nevy-
šlo, ale křivolaké jsou cesty osudu a příběh nikdy 
nekončí. Teď se svým způsobem věnuju něčemu po-
dobnému, protože je to taková kuchařská nekuchařská 
show. Není to jenom o několika receptech a děkujeme 
vám, uvidíme se příště. Je to vlastně kuchařský příběh. 
Vždycky je na konci otazník, co bude dál… Ale abych 
vám odpověděl na otázku – s úsměvem na tváři, ale 
s vážným pocitem v srdci vám řeknu, že jsem rád, že 
diváci nepoznají, jak se cítím… 

Nemůžu se nezeptat – je vaše rodinná situace 
už úplně uzavřená, nebo máte naději, že se 
vaši synové vrátí do Čech a v pořadu se ještě 
objeví?
Je to čerstvá věc a těžko soudit, jak se situace vyvine. 
Ale jak jsem řekl – příběh nikdy nekončí a já pořád 
doufám. Vždyť jde přece o spokojenost dětí, a ty teď 
spokojené jsou.

Nakolik ovlivňujete obsah pořadu? Dostanete 
do ruky scénář, nebo ho tvoříte sám?
Na začátku jsem tvůrcům pořadu poskytl mnoho svých 
receptů, ale jinak do přípravy pořadu nezasahuji. Vše 
připravuje produkční agentura s mnoha spolupracovní-
ky, z nichž někteří mě znají natolik dobře, aby dokázali 
napsat ty scénky tak, aby byly přirozené, aby to půso-
bilo rodinně a teple. A co se receptů týče – použili 
jsme nápady mnoha různých lidí. Jak jsem řekl – ne-
snažím se dělat revoluci ani tvořit originální speciality. 
Jde nám o chutné a zdravé pokrmy, které lze navíc 
připravit snadno a rychle.

A jaké to je, nakupovat na „televizní vaření“ 
v Globusu?
Práce s produkty Globusu je skvělá a jsem příjemně 
překvapen tím, co nabízí. Když jsem byl na prvním 
natáčení v řeznictví, tak na mne velmi pozitivně zapů-
sobil přístup zaměstnanců, profesionalita i kvalita 
výrobků. A na pekařství může být Globus také pyšný, 
protože to nejsou trapné dopékací produkty, různé 

Tátu kuchaře alias Martina Polačka zná dnes téměř celá republika. Jeho úspěšný televizní pořad „Když vaří táta“, baví nejen dospělé, ale také 
děti, kterým pomáhá najít lásku k vaření a dobrému jídlu. Vyzpovídali jsme ho přímo při natáčení v řeznictví v pražském Globusu v Čakovicích. 
Dozvěděli jsme se, že má vlastně rodiny hned dvě – skutečnou a televizní. A všechny své „děti“ učí lásce ke kuchyni. 

kuchyni

ROZHOVOR www.globus.cz

NAUČTE 
DĚTI LÁSCE KE
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proč by šestileté dítě nemohlo pod dohledem udělat 
quesadillu, lívance či palačinky. Vždyť si z toho můžete 
udělat nedělní rodinný rituál. Když bude dítě každý 
víkend chystat s mámou nebo s tátou snídani, rychle 
se naučí, jak na to. Děti jsou neuvěřitelně chápavé 
a učenlivé. Párkrát uvidí, jak se to dělá, a najednou 
zjistí, že to zvládnou i samy. I Kuba z pořadu ta jídla, 
která tam vaříme, potom připravuje rodičům doma, 
což je skvělé. Je to už velký kluk, je mu dvanáct, ale 
svedly by to i menší děti.

Vy jste se také oháněl v kuchyni už jako dítě?
V kuchyni jsem se motal rád, bavilo mě vařit s mam-
kou. Vzpomínám si, jak mi byly asi čtyři, a pomáhal 
jsem jí mlít maso na takovém velkém mlýnku. Jenom-
že jsem tam zapomněl prst a doteď mám na něm jizvu. 
Ale to mě od vaření neodradilo, takže to možná bylo 
znamení, že kuchyni zůstanu věrný.   

Můžete shrnout, čím jste jako kuchař prošel? 
A kde jste se vlastně naučil vařit?
Původem jsem z východního Slovenska, kde jsem vystu-
doval školu zaměřenou na gastronomii, obor kuchař-
-číšník. Velkým předělem byla vojenská služba a para-
doxně mne vojenská kuchyně neuvěřitelně inspirovala. 
Vařili jsme asi pro 600 lidí, což byl nášup. Pak jsem 
přišel do Prahy, kde jsem působil v různých restauracích, 
a pak na krátko přesídlil do USA, kde jsem si mohl 
vyzkoušet různé kulinářské záležitosti. Později jsem se 
vrátil sem a přišly první nabídky, díky nimž jsem začal 
trochu utíkat z kuchyně. Protože kuchaři nepatří jen 
do kuchyně, ale i na plac, aby mohli se zákazníky mlu-
vit. Říct jim, že mají fantastického humra, vynikající 
lanýže nebo zvláštní specialitu. A kdo by gurmánům 
lépe popsal skvělé pokrmy než onen šílený šéfkuchař, 
který má lásku ke gastronomii hluboko v srdci. 

zmražené bagety a podobně. V nabídce je řada kvalit-
ních a zdravých výrobků a jsem rád, že jsem díky 
tomuto pořadu objevil hypermarket, který má tento 
přístup. Z výrobků vlastní produkce Globusu jsem 
opravdu velmi pozitivně překvapen, protože jsou čers-
tvé a kvalitní, a také jsem velmi potěšen příjemným 
přístupem zdejšího personálu, který svou práci dělá 
opravdu dobře.

Svým pořadem se snažíte pomoci dětem najít 
vztah ke kuchyni, vaření a dobrému jídlu. Mys-
líte, že je možné děti odloudit od počítačových 
her a dalších lákadel? 
Řekl bych, že tak tři děti z deseti ano. V Británii pro-
běhla jakási gastrorevoluce díky Jamiemu Oliverovi. 
Ale jakkoliv je úspěšný, jakkoliv fantasticky vaří, jakko-
liv má skvělý přístup, tak vliv globalismu je dnes tak 
silný, že když to řeknu ošklivě – většina dětí na to 
dnes peče! Pracuju jako konzultant pro jednu fi rmu 
a často navštěvuji různé restaurace i fastfoody v ná-
kupních centrech. A vidím, co se tam děje a co dnešní 
děti jedí. Většina zůstane vždy většinou, ale věřím, že 
tak tři děti z deseti je možné naučit lásce k vaření 
a dobré kuchyni. Ale to je vždycky na rodině, a ne vždy 
rodiče zvolí správný přístup.

S trochou nadsázky se říká, že si dnešní děti 
samy nenamažou ani chleba. Dalo by se říct, 
co by třeba desetileté dítě mohlo v kuchyni 
pod dozorem zvládnout?   
Snažím se o tu „osvětu“ právě proto, aby děti našly 
cestu do kuchyně. Nikdy jsem neříkal synům, aby 
nelezli ke sporáku, že se spálí. Naschvál jsem je tam 
nechal, aby pochopili, že oheň pálí. Samozřejmě 
pod dohledem, aby mi neskočili do trouby. Ale chtěl 
jsem, aby pochopili, že vaření je fajn. Nevidím důvod, 

 Jak na váno ní rybu?
 › Pokud trváte na tradici a chystáte se osobně 

„klepnout“ kapra, radí Martin Polačko použít 
suchou utěrku. „Pevně ho utěrkou uchopte, 
aby se vám nevysmekl, a pak ho omračte 
úderem do hlavy. Potom je třeba kapra pečlivě 
vykuchat a očistit, případně vyfi letovat. Ale 
fi letování není jednoduché, jen málokterý laik 
to zvládne dobře,“ popisuje.

 › Jestli se na to necítíte dostatečně připravení, 
využijte služeb profesionálů, kteří vám kupo-
vaného kapra omráčí a vykuchají. Nebo si 
kupte připravené fi lety. „Kapr je na přípravu 
poměrně náročný, protože kostí je v něm 
opravdu požehnaně, což komplikuje i jeho 
konzumaci. Živého kapra je navíc třeba pečli-
vě vybrat, aby měl mladé a chutné maso, 
a ne staré, rozbředlé a s bahnitou příchutí,“ 
varuje Martin Polačko.

 › Součástí klasického vánočního menu je v Čes-
ku tradičně kapr smažený v trojobalu s bram-
borovým salátem. Ale pokud máte chuť vy-
zkoušet něco trochu jiného, můžete vyzkoušet 
recept táty kuchaře: „Mám rád italský způsob 
přípravy ryb a poradím jeden rychlý, jednodu-
chý a chutný recept. Je potřeba olivový olej, 
rybí fi lety, čerstvý tymián a pár koleček citronu. 
Filety poprášíte hladkou moukou a orestujete 
na olivovém oleji. Potom zakápnete kvalitním 
bílým vínem, posypete čerstvým tymiánem, 
přidáte citrony, krátce podusíte a máte za de-
set minut kapra jako víno.“ 

www.globus.cz ROZHOVOR
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KAPOUN S KAŠTANY A LANÝŽI

Když pomineme sladké vánoční mámení, francouzská 
vánoční tabule nemůže postrádat takové lahůdkové 
suroviny, jako je losos, kaviár a mořské plody – hlavně 
ústřice a svatojakubské hřebenatky. Neodmyslitelná je 
specialita zvaná foie gras (husí nebo kachní játra), 
podávaná s fíkovou či rebarborovou marmeládou. Jako 
předkrm je nabízen losos nejvyšší kvality – oblíbený je 
v podobě syrového tatarského bifteku i naložený dle 
skandinávského způsobu, specialitou je uzený losos 
s křepelčím vajíčkem, polníčkovým salátem a tmavým 
chlebem. Jako hlavní chod si Francouzi vychutnávají 
pečenou krůtu či kapouna, obvykle s nádivkou s kašta-
ny nebo lanýži, může to však být i nadívaná husa či 
kachna. A když přijde řada na dezert, přichází čas 
na sladké polínko. Vánoční večeře francouzských labuž-
níků podle tradice mívá až dvanáct chodů a šampaň-
ské a kvalitní víno pochopitelně teče proudem… 

Jestli je pro český národ sladkým symbolem Vánoc 
vánočka, pro Francouze je to „Buche de Noel“ – vá-

noční polínko. V dřevěné podobě symbolizuje dávné 
časy, kdy rodiny sedávaly u krbu s velkým hořícím pole-
nem, vyzařujícím světlo a teplo. A postupem času se 
vánoční polínko změnilo ve vynikající cukrářský výtvor. 

CHUTNÉ VÁNOČNÍ POLÍNKO

Jde o roládu z klasického piškotového těsta a krémů 
různé chuti. Oblíbený je třeba kaštanový krém, který je 
možné snadno vyrobit ze 100 g másla, 1 lžíce rumu 
a 200 ml vyšlehané smetany. Hmota se vymíchá a při-
bližně třetinou krému se naplní upečená roláda, zbyt-
kem se natře její povrch. Pomocí vidličky můžete 
vytvořit vzorek podobný kůře stromu a polínko dozdo-

bit malými marcipánovými větvičkami 
a houbičkami. A tradiční francouzská 

pochoutka je hotová.

Vánoční svátky ve Francii jsou přes silný vliv globálního světa připomenutím života dávných 
galských předků. Většina francouzských gastronomických tradic má kořeny v prastaré historii, 
ale tradiční vánoční speciality chutnají výtečně i dnes. Zřejmě právě proto je Francie 
považována za gastronomickou velmoc i v době  Vánoc… 

SVÁTEČNÍ MENU 

PO FRANCOUZSKU 

USA
Vánoční večeře obvykle sestává z peče-
ného krocana nebo šunky s brusinkovou 
omáčkou. Výběr dezertů je bohatý – podává se 
třeba biskupský chlebíček, dýňový či mrkvový 
koláč, koláčky nadívané kandovaným ovocem 
a ovocný pudink polévaný brandy nebo koňakem.

NĚMECKO A RAKOUSKO
Menu sváteční večeře je pestré – oblíbené jsou 
pečené husy, kachny či klobásy, ale také rozma-
nité pokrmy z ryb, jako je candát na roštu či 
pečená štika. Sladkou tečkou je ovocný salát 
s likérem, vánočky zvané štóly a cukroví Springel 
přezdívané „marcipán chudých“.  

ŠPANĚLSKO
Španělé si pochutnávají na mnoha druzích masa 
– ovčím, kozím, krocaním, na pečeném seleti, 
šunce, pikantních paštikách i čerstvých plodech 
moře. Mezi sladké pochoutky patří třeba tradiční 
mandlový nugát, máslové placičky, sladké polévky 
a ovoce vařené ve víně.    

TEXT: Jana Macešková

www.globus.cz  ZAHRANIČNÍ KUCHYNĚ   

Co ve e í
 VE SVĚTĚ?
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Jde o plemeno prasat Mangalica, pocházející z Velké 
uherské nížiny na území dnešního Maďarska. Nejroz-

šířenější světová encyklopedie Wikipedie uvádí, že bylo 
vyšlechtěno v 19. století z polodivokých vepřů z Šuma-
dije a vepřů z Bakoňského lesa, přezdívaných bagouni. 
Vznikl unikátní druh kadeřavých prasat, které srbský 
jazykovědec Vuk Stefanović Karadžić pojmenoval Man-
galica (ze spojení starogermánského výrazu mangh – 
„kříženec“ – se slovanskou ženskou koncovkou - ica). 
Zástupci plemene se pyšní dlouhou kadeřavou srstí, 
která jim umožňuje přežít venku i v tuhé zimě, navíc až 
70 % jejich hmotnosti tvoří sádlo. A právě sádlo je staví 
na pomyslný piedestal mezi ostatními druhy prasat.

PROSPĚŠNÉ MASTNÉ KYSELINY

Prasata plemene Mangalica jsou prakticky celý život 
chována venku. Jejich potravou jsou traviny a seno, 
ovoce, zelenina a šrot z ječmene a pšenice, ale i bukvi-
ce, žaludy a kaštany. Proto nemají v těle v podstatě 
žádné chemické látky, žádné směsi s přídavkem anti-
biotik ani nic podobného. Dokonce jsou často označo-
vána za „bio-prasata“. Sádlo mangalic obsahuje znač-
né množství takzvaně dobrého cholesterolu. Podle 
vyjádření odborníků jsou důležitým prvkem jejich tuku 

tzv. omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které snižují 
výši škodlivého cholesterolu v krvi, zlepšují krevní 
srážlivost, mají pozitivní vliv na léčbu zánětů v těle 
a prospívají při imunitních poruchách. Navíc mají mít 
preventivní účinky proti onemocnění srdce, žil a poru-
chám nervového systému.

CHLEBA A ZDRAVÝ ŠPEK

Pastevní prasata mangalica dorůstají pomaleji a mají 
více pohybu než v běžných chovech, proto je jejich 
maso mnohem šťavnatější, jemnější a má výtečnou 
chuť. Rozdíl rozezná na první ochutnání i úplný laik. Už 
téměř 200 let se maso mangalic podle originálních 
receptur používá na výrobu tradičních maďarských 
specialit, jako je uherák nebo čabajka. A dnes je vyhle-
dáváno jak mlsnými gurmány, tak milovníky zdravé 
stravy. No řekněte – co může být krásnějšího, než léčit 
vysoký cholesterol pořádným krajícem chleba s dob-
rým sádlem nebo obloženým zdravým špekem! V řez-
nictví Globus vám proto v současné době nabízíme 
dva druhy výrobků z mangalic. Je to Mangalica špek 
a Mangalica škvařené sádlo. 

Dobrou chu  a pevné zdraví!!!

I SÁDLO MŮŽE BÝT ZDRAVÉ!PAVEL HOLEČEK

VEDOUCÍ ODBORU 
MASA A MASNÉ 
VÝROBY

Vždy kvalitní a erstvé
V zázemí každého hypermarketu Globus funguje 
vlastní řeznická a uzenářská dílna. Proto vám 
každý den nabízíme maso nejvyšší kvality i čers-
tvosti, a zásadně v kuchyňské úpravě. Díky vlast-
nímu řeznictví nabízíme  uzeniny přesně podle 
poptávky našich zákazníků, a to několikrát denně 
čerstvé. V současné době máme v sortimentu 
na 120 druhů uzenin, které jsou vhodné i pro 
bezlepkovou dietu.

Jistě sami víte, že na světě existují věci, které jsou těžko k uvěření. Jednu takovou bychom vám 
rádi představili. Množství škodlivého cholesterolu v těle lze snižovat různými přípravky 
a dietami, ale také se proti němu dá bojovat špekem a slaninou! Existuje totiž druh prasete, 
jehož sádlo prospívá lidskému zdraví…  

NAŠE ŘEZNICTVÍ

12_sadlo_mangalica.indd 1212_sadlo_mangalica.indd   12 13.11.12 11:1813.11.12   11:18



13

www.globus.cz  ŘEZNICTVÍ  

OBJEDNÁVEJTE Z POHODLÍ DOMOVA:
Maso, uzeniny i bezlepkové výrobky

Ještě jste nezkoušeli čerstvé maso, uzeniny a další výtečné výrobky řeznictví Globus objednat 
přes internet? Nabízíme snadný návod, jak provést online objednávku – v klidu domova 

vyberete vše, co chcete, a zboží budete mít ve smluvenou dobu připraveno 
ve vašem hypermarketu Globus. 

KROK 1: Vyberte si zboží už doma 
Cesta k úspěšné online objednávce vede přes stránku 
www.globus.cz. Nejprve si vyberte hypermarket, kde 
chcete nakupovat. Pak v horním menu (na oranžové 
liště nahoře) klikněte na odkaz „Objednávka“. Tím se 
dostanete do katalogu zboží, ze kterého můžete 
vybírat mezi masem, uzeninami a bezlepkovými 
výrobky. Vybrané zboží v požadované váze nebo 
počtu vložte do nákupního košíku. Maso je možné 
zakoupit v minimální váze 0,5 kg, uzeniny po 
100 gramech. Celková váha objednaného masa 
musí překročit 2 kg.

KROK 2: Objednejte snadno a pohodlně
Množství vybraných položek v internetovém 
košíku můžete průběžně měnit a máte neustále 
přehled o jejich počtu i aktuální ceně. Když máte 
vše potřebné vybráno, můžete celou objednávku 
jednoduše zkontrolovat a všechny nechtěné pro-
dukty případně vyřadit. Potom je třeba potvrdit 
kontaktní údaje, bez kterých není možné online 
objednání uskutečnit. Pomocí přehledného elek-
tronického kalendáře vyberte preferovanou dobu 
vyzvednutí a zbývá už jen poslední krok – inter-
netovou objednávku dokončit.  

KROK 3: Vyzvedněte, kdy a kde chcete
Před potvrzením objednávky máte možnost poslední 
rekapitulace obsahu vašeho nákupního košíku i kon-
taktních údajů a také požadované doby a místa pře-
vzetí zboží. Pokud objevíte nesrovnalost, můžete omyl 
ještě napravit. Pokud je vše v pořádku, klikněte 
na oranžové tlačítko s nápisem „Dokončit“ a online 
objednávku odešlete do řeznictví Globus. Naši pracov-
níci požadované produkty připraví a vy si je můžete 
vyzvednout, kde a kdy chcete. Vždy si můžete být jisti, 
že zakoupené suroviny jsou kvalitní a čerstvé, takže si 
doma můžete pochutnat jako gurmáni. 

JAK SE ZAREGISTROVAT?

 › Na www.globus.cz klikněte na odkaz „registrace“ vpravo nahoře. 

 › Při registraci je třeba vyplnit základní údaje a vybrat heslo, kterým účet zabezpečíte. Poté opište kód, který 
vám byl doručen na vámi uvedený mobilní telefon, a klikněte na tlačítko Registrovat. A re gistrace je hotová.

 › Po zaregistrování získáte přístup k elektronickému nákupnímu košíku, jehož prostřednictvím si můžete objed-
nat různé druhy masa přesně podle vašeho přání, ale také čerstvé uzeniny a další vybrané produkty vyrobené 
v řeznictví Globus. A také mnoho bezlepkových výrobků.

13g_1objednavkyindd.indd 1313g_1objednavkyindd.indd   13 13.11.12 11:1913.11.12   11:19



Nová                  máslová příchuť. 
Výborná na vánoční pečení a přípravu krémů.

Snadné recepty 
na cukroví naleznete na 
www.pecenijeradost.czwww.pecenijeradost.cz
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PAVEL MEDUNA

VEDOUCÍ PROVOZU 
PRODEJE PEKÁREN 
GLOBUS

Naše pe ivo chutná
Každý hypermarket Globus má svou vlastní pekárnu, 
kde vyrábíme podle vlastních receptur a tradičními 
postupy. Pečeme nepřetržitě po celý den, takže ať už do 
Globusu přijdete kdykoliv, máte naprostou jistotu, že 
vaše pečivo bude křehké, voňavé a samozřejmě chutné. 

Linecká těsta jsou oblíbená pro své mnohostranné 
použití. Lze z nich vykrajovat rozmanité tvary, jako 

jsou kolečka, kytičky, srdíčka, stromečky nebo 
třeba komety. Možnosti zdobení jsou stejně 
široké – upečené cukroví můžete spojovat růz-
nými druhy džemů nebo lehkých krémů, zdobit 
čokoládou s celými či drcenými ořechy nebo 
sypat různobarevnými cukrářskými posypkami. 
Vaší fantazii se meze nekladou. Globus má 
v nabídce linecká těsta čtyř příchutí – klasické 
bílé, kakaové, ořechové a kokosové, všechna 
o hmotnosti 400 gramů. S trochou předsta-
vivosti tak můžete snadno vytvořit vánoční 
cukroví mnoha chutí a barev.

UŠETŘETE SI PŮLKU NÁMAHY

Linecká těsta jsou vyráběna přímo v naší pekárně. 
Díky pečlivému zpracování stačí zakoupené těsto jen 
rozválet na plát silný 3–4 milimetry, vykrájet libovolné 

tvary, položit je na plech s pečicím papírem a vložit do 
trouby. Doporučujeme péci při teplotě 180 °C zhruba 
10–12 minut. Pak už stačí cukroví ozdobit dle svého 
vkusu a užít si příjemné Vánoce. Díky těstům z Globusu 
budete mít mnohem více času, protože jsme polovinu 
práce s vánočním pečením již provedli v našem pekař-
ství. To hlavní ovšem zůstává. A to je ta typická vánoč-
ní vůně při pečení lineckého cukroví…

JAK NA LINECKÉ PEČIVO? 
Jde to tak ka bez práce
Ať si kdo chce, co chce, říká – Vánoce bez cukroví by nebyly Vánoce. Hospodyňky v prosinci 
tráví úmorné hodiny v kuchyni, aby napekly sladké pečivo různých tvarů a chutí, protože 
domácímu cukroví se to koupené většinou nevyrovná. Ale část dřiny si mohou ušetřit. Globus 
nabízí kvalitní a čerstvá linecká těsta, poctivá jako domácí. Stačí jen vyválet, vykrájet a upéct 
cukroví, které zachutná prakticky každému.

NAŠE PEKAŘSTVÍ

15

é 

Primapack pe icí papír (38 cm x 8 m) 
je použitelný p i teplotách 
do 220� C.
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VYROBTE JEDNOHUBKY SNŮ:
S pomazánkami z Globusu to dokáže každý!

Nejen z cukroví a kapra živ je člověk. Nedílnou součástí  Vánoc jsou v Česku i chlebíčky a jednohubky 
všeho druhu. Vyrobit je tak, aby byly chutné a přitom vypadaly esteticky, je většinou obtížné. Zvlášť proto, 
že je těžké pomazánky chuťově doladit, aby zachutnaly pokud možno všem. S tím vám rádi pomůžeme, 

protože pomazánky prodávané v Globusu mají vynikající chuť – jsou čerstvé a poctivé!  

 › Mezi nejoblíbenější pomazánky v sortimentu Globusu 
bezpochyby patří topinková, tuňáková a sýrová s česne-
kem. A právě s poslední jmenovanou pomazánkou 
můžete zkusit vytvořit jednohubky deseti různých chutí. 
A to poměrně snadno a rychle.

 › Stačí si nakrájet vybrané pečivo, propečenou bagetu 
nebo třeba i rohlík, na tenké rovné plátky. Všechny 
z jedné strany namažte česnekovou pomazánkou 
a pomocí vidličky na povrchu vytvořte estetické 
rýhování. A pak jednohubky pečlivě ozdobte.

 › Právě vybrané pochutiny, které použijete na zdobení, určí konečný 
chuťový charakter jednohubek – pro citlivější jazýčky doporučuje-
me hroznové víno, kousek mandarinky či plátek salátové okurky, 
které chuť česnekové pomazánky lahodně zjemní. 

 › Odvážnější mlsouni mohou jednohubky zkombinovat s vlašskými 
ořechy, olivami, kyselými okurkami nebo nakládanými rajčaty. 
Milovníci ostrého mohou na ozdobení využít třeba pálivý salám, 
pikantní klobásu nebo chilli papričku. Nápadům se meze nekladou 
a s pomazánkami z Globusu můžete vytvořit jednohubky stovky 
různých chutí. A snadno se stanete doslova hvězdným hostitelem. 

SORTIMENTNÍ MANAŽERKA BARBORA JAVŮRKOVÁ DOPORUČUJE:

Pikantní a Labužnická 
pomazánka

Pomazánka 
z tuňáka

Budapešťský 
krém

Sýrová pomazánka 
s česnekem

Topinková 
pomazánka

azánky prodávané v Globusu mají vynikající chuť – jsou čer

Pomazánka

ka

Pomazánky obvykle slouží jako rychlá svačina pro děti 
do školy nebo pro manžela do práce. Ale můžete 

z nich snadno vytvořit i labužnickou delikatesu pro 
období vánočních svátků, plné oslav a večírků. V Globu-
su si můžete vybrat z více než 30 různých druhů výbor-
ných pomazánek – sýrových, tvarohových, rybích, s ma-
sem i uzeninou – nabízíme pomazánky doslova pro 
každého. Už se nemusíte pracně namáhat se sháněním 
a mícháním ingrediencí ani s úklidem zašpiněné kuchy-
ně. Stačí jen přijít do nejbližšího hypermarketu Globus, 
vybrat si pomazánky přesně podle chuti a můžete doma 
jednoduše vytvořit jednohubky snů. Pomazánky jsou 
výtečné například namazané na Párty večce z Globusu 
– díky tomuto spojení vznikne pokrm neopakovatelné 
chuti, který potěší i náročného gurmána. 
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Náš odborník
LENKA ČERNÁ, 
ŽIVOTNÍ KOUČ 
Již více než 10 let se věnuje 
koučinku a mentoringu. 
Pomáhá lidem v oblasti vztahů, 
při syndromu vyhoření, 

psychosomatických potížích a dalších osobních 
problémech. „Když ke mně přijde člověk s trápením, 
hledáme spolu příčinu jeho nespokojenosti. Snažíme 
se najít kořeny jeho potíží v hlavních oblastech života 
– v oblasti práce, vztahů, zdraví a peněz. A pak 
společně pracujeme na tom, aby se cítil lépe,“ 
popisuje Lenka Černá. Řídí privátní kliniku LIFE 
CLINIC Prague a zároveň je šéfredaktorkou 
měsíčníku osobního růstu V Pohodě. Vydala knihu 
„Jak se hubne v Čechách”, motivační CD „Jak přežít 
rozvod” a „Hubnutí s hlavou”. Více informací najdete 
na www.life-clinic.cz nebo www.lenkacerna.cz. 

BOJÍTE SE VÁNOČNÍHO STRESU?
Mají to být svátky klidu a míru, ale v mnoha českých rodinách se Vánoce spíše podobají šílené honičce. Silný 

psychický tlak a stres, které rostou v závislosti na délce seznamu ještě nesplněných úkolů, totiž dokážou 
pořádně pošramotit sváteční atmosféru. Osobní koučka Lenka Černá ovšem zná způsob, jak prožít klidné 

svátky. Klíč je podle ní v tom, nesnažit se mít vše perfektní! 

Máte nějakou radu i pro ty, kteří tráví  Vá-
noce úplně sami, bez rodiny a přátel? Jak se 
mají  vyhnout trudnomyslnosti a vánoční 
depresi?
Rozhodně bych všem doporučila, ať nejsou v daný 
den úplně sami a najdou si k sobě někoho, kdo je 
o svátcích také sám. S takovým „parťákem“ je 
dobré odjet někam na dovolenou, nebo vyrazit 
na výlet. Hlavní je – nesedět doma! V době svátků 
by neměl být nikdo zcela sám, avšak pokud se to 
někomu stane, využijte tyto dny pro činnost, kte-
rou jste přes rok nestihli. Uklízejte, pracujte, 
v rámci možností předělávejte své bydlení, uklízej-
te šuplíky... Důležité je vaši psychiku zaměstnat, 
aby neměla čas moc přemýšlet. A v neposlední 
řadě bych se zamyslela nad tím, jak je možné, že 
jsem o Vánocích sama? Právě v této době bych se 
rozhodla, že pro nové přátele, blízké a rodinu 
udělám v příštím roce maximum. Zapracuji 
na sobě, abych již další rok nezůstala sama. 

Mají to být svátk
psychický t

pořádně poš

Existuje nějaká možnost, jak se nenechat 
udolat svátečním stresem?
Vánoce jsou primárně od toho, abychom strávili příjemný 
čas s lidmi, kteří jsou nám blízcí. Ale málokdo se umí 
právě v době vánočních svátků zastavit a skutečně si je 
vychutnat bez stresu. Ale samozřejmě existuje možnost, 
jak si  Vánoce užít po svém, zde je pět základních pravidel:

 › Naplánujte si organizaci  Vánoc dopředu. Čím dřív 
se vám to povede, tím lépe. Svolejte rodinnou radu 
a společně se dohodněte, jak chcete  Vánoce strávit 
a co je třeba zařídit, abyste měli pohodové svátky. 

 › Ptejte se sami sebe, jak chcete  Vánoce prožít. 
Někdy se zbytečně necháme strhnout davem a po-
tlačíme své skutečné touhy. A to platí i v době 
Vánoc. Naslouchejte sobě a nepodřizujte se ostat-
ním. Následujte své představy a hledejte shodu jen 
s vaší blízkou rodinou. Udělejte si  Vánoce takové, 
jaké chcete vy, nikoli tak, jak to diriguje společnost. 

 › Shánění dárků nikdy nenechávejte na poslední 
chvíli. Vím, že je to někdy těžké, ale je lepší si na-
psat seznam a všechno nakoupit v době, kdy ne-
jsou obchody přeplněné. Tak buďte chytřejší než 
ostatní a v prosinci již mějte nakoupeno. 

 › Scházejte se jen s lidmi, které byste chtěli vidět 
i přes rok. V prosinci můžete navštívit spoustu 
vánočních večírků s lidmi, kteří pro vás nejsou příliš 
důležití, nepatří mezi vaše přátele a do života vám 
nic nepřináší. Proto si dobře rozmyslete, s kým se 
v prosinci sejdete a zapamatujte si – v době před 
svátky je zapotřebí s časem šetřit dvojnásob! 

 › Nebuďte perfektní. My ženy chceme mít deset 
druhů vánočního cukroví, umytá okna a skvěle 
zabalené dárky. K čemu to ale všechno je, když si 
poté vánoční čas neužijeme? Slevte ze svých náro-

ků a vytyčte si jediný cíl – za každé situace 
hlídejte primárně svůj dobrý pocit a vnitřní klid. 

Svátky jsou většinou spojeny se zbytečným 
přejídáním. Jak odolat plným stolům? Pří-
padně – jak má člověk přesvědčit rodinu, 
že nechce tolik jíst?
Jedině tak, že si stanovím svůj vlastní plán, jak 
přežít svátky bez přejídání. Sepište si na papír, jak 
se budete v inklinovaném období chovat, a uza-
vřete pár „osobních dohod”, které nebudete poru-
šovat. S některými klienty si dokonce stanovuji 
pokuty pro případ, že svoje dohody poruší. Když 
nám totiž hrozí fi nanční postih a skutečně jsme 
k sobě poctiví, lépe dodržíme svůj slib, dohodu se 
sebou. A co dělat s přemlouváním příbuzných? 
Berte svátky jako trénink asertivity. Naučte se říkat 
NE, a pokud to příbuzní nechápou, nesnažte se jim 
své záměry vysvětlovat. Mějte na paměti vlastní 
osobní dohody a dejte si za jejich splnění nějakou 
odměnu. Co takhle si za svátky bez přejídání 
koupit třeba tenisky na běhání? 

Proč jsou podle vás  Vánoce obecně považo-
vány za nejvíce stresující svátky roku? Co 
v lidech tyto stresové stavy nejvíce vyvolává?
Zní to možná paradoxně, ale je to touha 
po tom, udělat si  Vánoce hezké a pohodové se 
vším všudy. Problém je však v tom, že jsme si 
nastavili naši „příčku pohody“ příliš vysoko. 
Chceme mít uklizeno, navařeno a napečeno, 
nakoupeny hezké dárky. Pokud však do posled-
ní chvíle chodíme do práce, je zcela jasné, že se 
dostaneme s přípravou svátků do stresu. Máme 
také tendenci se každému právě v době Vánoc 
věnovat a snažíme se sejít i s lidmi, na které 
nemáme přes rok čas. Jak to všechno poté 
stihnout? A v neposlední řadě, prakticky každý 
zažívá v předvánočním čase obrovský pracovní 
stres. Musíme tedy do toho všeho zvládnout 
pracovní nápor, který nám k té pohodě také 
moc nepřidá. 

www.globus.cz  PORADNA  
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Americký Santa Claus ovládl prak-
ticky celou planetu, ale panuje jen 

jedno století. Tlustého staříka na saních 
tažených soby, který o Vánocích přilétá 
ze Severního pólu a obdarovává hodné 
děti, na počátku 20. století v masovém 
měřítku proslavil americký reklamní 
průmysl. Jeho podoba se však vyvíjela 
dlouhá staletí. Předobrazem je křes-
ťanský biskup sv. Nicholas, který 
ve 4. století v Evropě proslul jako 
divotvůrce a patron dětí. Na počest 
jeho svátku byly 6. prosince obdarová-
vány děti, a v Česku tento starý zvyk 
přetrval v podobě dárků sv. Mikuláše. 
V USA byl sv. Nicholas povýšen 
na hlavního „dárkonoše“, přejmenován 
na Santu Clause a jeho sáně dnes 
objíždějí téměř celou zeměkouli. U nás 
podle tradice naděluje Ježíšek, stejně 
jako na Slovensku, v Lucembursku, 
Německu a některých dalších zemích. 
A mnoha dětem vrtá v hlavě, jak mi-
minko v jesličkách všechny ty dárečky 
unese. Ježíškův dar je však symbolický 
– přináší do lidských srdcí lásku a po-
rozumění. Aspoň o Vánocích.   

DÁRKY NENOSÍ JEN SANTA
Vánoční dárky dostávají děti takřka po celé zeměkouli, ale v různých 
koutech světa je podle tradice přináší jiná mytologická bytost. Dnes 
již sice díky globalizaci téměř všude získala podobu obtloustlého 
vousatého mužíka v červených šatech, ale stále existují děti, které 
věří na trpasličího staříka Jultomtena, Dědu Koledu, stařenu Befanu 
nebo vánočního kozla Joulupukkiho. 

Finsko
Severská země je považována za je-
den ze dvou domovů Santa Clause. 
Podle tradice sídlí v Laponsku, je oděn 
do kozlích kůží, létá na saních taže-
ných soby a má jméno Joulupukki 
nebo Velký Ukko. Je označován za je-
den z předobrazů Santy a dnes se 
obléká do jeho kabátu. Dřív býval 
popisován jako „vánoční kozel“ a jeho 
původ sahá do pohanských dob.

Bulharsko
Bulharský Děda Koleda v některých 
rodinách podle zvyklostí rozdává 
dárky hned dvakrát – poprvé 
24. prosince na Štědrý den a podru-
hé 6. ledna, kdy začínají pravoslavné 
Vánoce. Během komunistické éry 
v minulém století ho sice nahradil 
ruský Děda Mráz, ale dnes opět 
dětem v Bulharsku přináší pytel 
dárků Děda Koleda.

Itálie
Středomořská země ze světových 
zvyklostí výrazně vybočuje, protože 
zde naděluje dárky žena – ošklivá, 
ale dobrosrdečná stařena Befana. Má 
podobu staré ženy v černém šálu, 
která létá na koštěti a přes komín 
navštěvuje domy dětí, kterým 
v předvečer svátku Zjevení Páně 
(5. ledna) naděluje dárky a cukroví, 
těm zlobivým také uhlí.  

Špan lsko
Pyrenejská země se drží tradice 
– španělským dětem přinášejí dary 
Tři králové, kteří podle Bible přinesli 
dary Ježíškovi, a tak symbolicky 
zavedli obyčej vánočního obdarová-
ní. Podle starých zvyklosti dárky 
nadělují 5.–6. ledna a na oslavu 
jejich příchodu se pořádají slavnosti, 
ale dnes se španělské Vánoce stále 
více globalizují. 

Francie
Oslava vánočních svátků se ve Fran-
cii liší region od regionu. Ale takřka 
všude ve vánoční nadílce hraje hlavní 
roli Pére Noël – Otec Vánoce, který 
naděluje malé dárečky 6. prosince 
a velké dary nechává o Štědrovečer-
ní noci v dětských botách položených 
u krbu. Dospělí si navíc nadělují 
silvestrovské a novoroční dary.

Švédsko
Švédským duchem Vánoc je skřítek 
Jultomten s červenou čepičkou, který 
se prý většinu roku schovává někde 
v tmavém koutě obydlí a objevuje se 
na Štědrý den. Rozdává dárky, nebo je 
ukrývá na zastrčených místech domu. 
Švédské rodiny mu chytají kaši s mlé-
kem a máslem, aby jim v novém roce 
nevyváděl naschvály.

Rusko
Sovětský děda Mráz alias Mrazík byl 
dlouhá desetiletí vážným sokem 
Santa Clause, protože ovládal znač-
nou část Evropy i Asie. V ruské myto-
logii býval bohem zimy, ale postupně 
se jeho úloha smrskla na pouhého 
dodavatele vánočních dárků. Velkého 
Starce Severu, jak byl přezdíván, 
však dnes pozvolna vytlačuje jeho 
americký konkurent.  

ína
Vánoce ve více než miliardové Číně se 
liší kraj od kraje a o zvycích prostého 
lidu na vsích toho není příliš známo. 
Za symbol  Vánoc je považován Dun 
Che Lao Ren, Vánoční dědek. Podobně 
jako mnozí jeho kolegové nosí červe-
né oblečení s kožešinou a plný pytel 
dárků, které naděluje dětem do pun-
čoch. A až na asijské rysy jako by 
vypadl z oka Santa Clause.
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6 –  Bunda dámská Puma – (3 699 Kč)

7 –  Papuče dámské – pohodlná domácí obuv, různé druhy a barvy (199 Kč)

8 –  Papuče dámské - kotníková domácí obuv, různé druhy a barvy (199 Kč)

9 –  Košile pánská Lerros  – stylová košile v červenobílé barvě (1 199 Kč)

10   – Čepice dámská - módní doplněk v šedé a černé barvě (249 Kč)

 –  Šála dámská - pletená šála v šedé a černé barvě, 
stylový doplněk pro zimní dny (279 Kč)

 – Rukavice dámské - pletené rukavice v béžové a černé barvě (249 Kč)

1 –  Bunda dámská – zateplená zimní bunda v módním stylu (1 490 Kč)
2 –  Šaty dámské – pletené s páskem, vhodné k úzkým kalhotám 

nebo legínám (499 Kč)
3 –  Halenka dámská – z měkce splývavé viskózy a elastanu (499 Kč)
4 –  Svetr pánský Lerros  – módní svetr 

s barevným vzorem (1 599 Kč )
5 –  Kabelka dámská – různé druhy a módní barvy (799 Kč)
   –  Pásek dámský – stylový doplněk v trendy barvách, 

různé varianty nošení (99,90 Kč)  

1 2

3

9

4

5
6

10

7

8

19g_2styl.indd 1919g_2styl.indd   19 13.11.12 15:1913.11.12   15:19



LABUŽNICKÉ TIPY www.globus.cz

2020

Bzenecký ocet
Balsamico, vinný a jablečný 
ocet, 500 ml
 

Med pravý český, květový a lesní, 500 ml

Pravé hořické trubičky, 
150 g

Maestro d´Oro, Cava, 
Španělsko, 0, 75 l
Exkluzívně pro Globus

Orion Nugeta 
arašídová, 1 kg 
vhodná na pečení 
i na mlsání

Kešu pražené solené, 
80 g

Dárková kolekce 
francouzských sýrů, 
2 druhy – 425 g 
nebo 525 g

Hroznový olej La Rambla, 
500 ml
Olej z hroznových jader 
s vysokou antioxidační 
schopností, s mastnými 
kyselinami a vitaminem E

Pistácie pražené 
solené, 100 g

Ricola bonbony, 40 g
různé druhy

Dárkový koš
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Nescafé Dolce Gusto Chai 
Tea Latte, 16 kapslí

Toblerone One by One 
200 g

Čokoláda v dárkové plechovce, 
250 g, mléčná a hořká

Bonduelle Creatif Duo, 
425 ml, 212 ml hravý mix 
na chutný bramborový salát

Brusinkový kompot, 190 g
ke zvěřině, smaženým sýrům 
i paštikám

Houby s octem, 250 g
vhodné jako příloha i chuťovka

Champagne Pierre Vaudon, 
Francie, 0,75 l
Exkuzívně pro Globus

Geisha Dark, 
hořká čokoláda, 100 g

MeiNing vepřové maso ve vlastní 
štávě, vepřový lunchmeat, 400 g  

Pannettone, 750 g
italské sladké pečivo

Modré z nebe košíčky 
Cappuccino, 
160 g

Nevíte, ím pot šit vaše blízké? V každém Globusu vám p ipravíme t eba dárkový koš 
p esn  podle vašeho p ání. A pokud nevíte, co do koše, p idáváme pár tip .
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LIMITOVANÁ
EDICE

Twinings
Ovocný

Twinings
Mátový 

Espresso Ristretto Latte Macchiato

Caffè Crema XL

Latte Macchiato méně cukru Caramel Macchiato

Cappuccino Caffè CremaMilkaEspresso
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MODLITBA ZA DOBROU ÚRODU

Staročeská mísa s ovocem je hlubokým symbolem, 
jehož kořeny tkví v dávné minulosti a dnes již téměř 
upadl v zapomnění. Ale přesto ho mnozí z vás nevě-
domky stále dodržují. Na vánočních stolech chudiny 
i bohatých tabulích aristokracie a monarchů se 
tradičně objevuje mísa s ovocem, která symbolizuje 
tichou modlitbu za dobrou úrodu. Prakticky 
ve všech koutech světa existuje v nějaké podobě 
zvyk vystavit během svátků mísu s různými druhy 
ovoce a ořechů jako symbol hojnosti a víry, že nad-
cházející rok bude stejně blahobytný jako ten končí-
cí. Ve staročeské podobě obvykle na míse bývaly 

jablka a hrušky, sušené švestky, vlašské a lískové 
ořechy a některé další plodiny. Dnes máte mnohem 
větší možnosti výběru a je jenom na vás, jaké ovoce 
si vyberete, a jak ho naaranžujete. 

Vánoční věnce jsou stylovou ozdobou svátků odnepa-
měti. V dávných dobách jim byla připisována magická 
moc a mladé dívky snad již od keltských dob vily 
v době  Vánoc věnce z chvojí a bylin, kterými chtěly 
přivolat štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Každá z pou-
žitých rostlin měla podle našich předků symbolický 
význam a energii, kterou působila na člověka. Napří-
klad modřín má dodávat sebevědomí a podporovat 
optimismus, smrk posilovat životní sílu a borovice 
harmonizovat duševní rovnováhu. Dub má zvyšovat 

sebedůvěru, lípa léčit 
a regenerovat síly a vrba 
podporovat věštecké a léči-
telské schopnosti. Tis je podle tradice ochranou proti 
čarodějnicím, kapradí má přinášet štěstí, obilí symbo-
lizuje nový život a vavřín (bobkový list) přivolává 
slávu, moudrost a úspěch. Pokud si chcete uvít vlastní 
magický věnec, pořiďte si slaměný nebo polystyreno-
vý korpus, tenký vázací drát, hřebíčky a stuhy. A vy-
brané větvičky, chvojky, lístky a plody esteticky na-
aranžujte. Čarodějný vánoční věnec ani nemusíte 
krášlit svíčkami, má svoje kouzlo i bez nich.   

KOUZLO STAROČESKÝCH dekorací

a
ENERGIE BYLIN A STROMŮ  

BOŽÍ RODINA Z PERNÍKU

Pečivo z mouky, medu a sladkého koření znali již 
starověcí Egypťané, Řekové a Římané. A možná právě 
ze Středomoří se tato laskomina rozšířila téměř do ce-
lého světa. Perník, jak ho známe dnes, se vyvíjel po ti-
síce let a jeho podoba se v různých zemích výrazně liší 
chutí i vzhledem. V českých zemích má tradici zřejmě 
od začátku 12. století, kdy se v Praze usídlili první 
perníkáři. Jejich sladké výrobky si zpočátku mohla 
dopřát jen šlechta a bohatí měšťané, ale postupně se 
perník rozšířil i mezi běžný lid. Zdobené perníkové 
ozdoby jsou po staletí nedílnou součástí českých Vánoc 
a velmi dlouhou tradici mají i Betlémy z perníku, jimiž 
se pyšní mnohá česká a moravská města. Jeden z nej-
větších je každý rok k vidění v kostele sv. Matěje 
v Praze-Dejvicích a čítá přibližně 300 postav v českých 
a moravských krojích. V Brně se dokonce mohou chlu-
bit překrásným Betlémem s 1 215 fi gurkami. Stylovou 
dekoraci z perníku si v malém měřítku můžete vyrobit 
také doma – stačí připravit klasické perníkové těsto, 
vyříznout obrysy postaviček, upéct je a dozdobit pole-
vou z bílku a cukru. Pak už stačí jen poskládat Betlém 
a užít si perníkové  Vánoce.

Moderní vánoční ozdoby lákají třpytkami, světly a lesklou nádherou. Ale 
milovníci tradic mohou ke zkrášlení domova využít kouzlo staročeských 
dekorací, které vás očarují přírodními vůněmi a barvami. Třeba 
tradiční mísu ovoce, čarodějný vánoční věnec a perníkové jesličky, 
které si snadno můžete vytvořit i u sebe doma.
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1 –  Kojenecký overal  
různé barvy, velikosti 56–68

2 –  Nivea Baby Wash Lotion 
(500 ml) zklidňuje a chrání dětskou pokožku i vlásky     

3 –   Batole dětský krém proti chladu 
(75 ml) napomáhá ochraně před mrazem a větrem

4 –  Kojenecký kabátek
různé barvy, velikosti 56–68

1

2

Nejlepším způsobem, jak děti chránit před chla-
dem, je obléci je do několika tenčích, ale funkč-

ních vrstev oblečení. Pro rodiče je mnohem snadnější 
reagovat na změnu teploty ubráním nebo přidáním 
vrstvy a dítě je navíc méně omezeno v pohybu.

ZAČNĚTE OD PRÁDLA

Základem ochrany proti chladu je funkční spodní 
prádlo, které odvádí vlhkost, pomáhá udržet příjem-
nou tělesnou teplotu a navíc rychle schne. Pro děti je 
k dostání speciální termoprádlo, ušité plochým švem 
nebo úplně bezešvé, které nikde netlačí ani neškrtí 
a bezvadně přilne k pokožce. Velmi užitečné je termo-
tričko s prodlouženým zadním dílem, aby i při nejdi-
vočejším skákání zůstala záda dítěte zakrytá. Důležité 
také je, aby výrobce garantoval vhodnost prádla pro 
alergiky a jeho snadnou údržbu. 
 

FLEECE DOBŘE ZAHŘEJE

Na kvalitní termoprádlo oblečte dětem mikinu, 
nejlépe z   fl eecového materiálu. Pomáhá odvádět 

pot od těla a pořádně zahřeje. Poslední svrchní 
vrstva má být pevná, nepromokavá a chránit před 
nepřízní počasí. Při výběru bundy, kalhot či kom-
binézy se zaměřte na praktickou stránku – užiteč-
ný je pružný lem kolem kotníků a zápěstí, aby 
do oděvu nepronikal sníh, ale i suché zipy 
na úpravu šířky či délky oděvu, odepínací kapuce 
a zapínací límec ke krku. A nezapomeňte na kva-
litní nepromokavé rukavice!

NEPODCEŇTE RUKAVICE

Pro malé děti jsou vhodnější palčáky, protože více 
zahřejí. Větší děti si mohou vybrat z různých typů 
rukavic rozmanitých materiálů. Praktické jsou 
dlouhé rukavice, které lze zastrčit do rukávu či 
přetáhnout přes rukáv. Pokud chcete mít jistotu, 
kupte rukavice vyrobené ze speciální pogumované 
tkaniny, které se nasazují na běžné rukavice. 
Nepropustí ani kapku vody a dokonale chrání. 
A není možno vyrazit do sněhu bez šály a teplé 
čepice přes uši, výbornou službu prokáže také 
teplá fl eecová kukla.

Více na:
www.mimi-klub.cz

Nakupujte s Nukem a získejte
zajímavé ceny, wellness pobyt
potěší každou maminku.

BOTY S MEMBRÁNOU

Dětem v kočárku stačí teplé ponožky a dobrý fusak. 
Ale když začnou běhat po svých, je nutné pořídit kva-
litní zimní boty. Nejlepší volbou jsou kotníkové boty 
s membránou, která nepropustí vodu dovnitř, ale 
zároveň odvádí vlhkost z boty ven, aby se noha při 
běhání a skákání nepotila. Do bot dítěti oblečte kvalit-
ní, nejlépe tzv. funkční ponožky či podkolenky, které 
budou odvádět pot a nebudou tlačit. Nožky vaší rato-
lesti tak zůstanou v suchu a teple po celou dobu sně-
hových radovánek. Když jim navíc namažete tvář 
a ruce speciálním krémem proti chladu, tak už je zima 
ničím nezaskočí… V Globusu seženete vše potřebné.

CHRAŇTE DĚTI PŘED ZIMOU!
Dětský organismus neumí hospodařit s tělesným teplem tak dobře jako organismus 
dospělého, proto je třeba děti během zimy udržet v teple. Pokud vyrážíte na nákupy zimního 
ošacení, nabízíme pár tipů, které se jistě budou hodit.

MIMI KLUB www.globus.cz
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V pohádkovém zámku Globus zavládl smutek: prin-
ceznu Lidušku, jedinou dceru krále a královny, unesl 

ze zámeckých zahrad drak Krkoun a uvěznil ji ve své 
vlhké tmavé sluji v kopcích nad zámkem. Do zámku 
vzkázal, že pokud mu každý den nedoručí před jeho 
jeskyni pořádnou porci prvotřídních laskomin, princeznu 
bez milosti sežehne plamenem a sežere.
Prvotřídních laskomin měli v pohádkovém království 
Globus dost. Král a královna se ale nechtěli smířit 
s tím, že by jejich dcera strávila zbytek života v dračí 
sluji. Navíc vlhko nedělalo Lidušce dobře na astma. 
Nechali proto do sousedního království vzkázat pro 
prince Fištróna, aby princeznu z dračí moci vysvobo-

dil. „Vezmi svůj nejostřejší meč, Fištróne, a přiveď 
nám Lidušku zpátky,“ prosila prince královna, a král 
dodal, že kromě princezny a půlky království bude 
Fištrónovou odměnou ještě žebřiňák dobrot z králov-
ského uzenářství. 
Fištrón věděl, že dobrý nápad je mnohdy lepší než 
nejostřejší meč, a tak si na pomoc zavolal kouzelného 
žabáka Gloglo, který znal všelijaké fígle s vodou. Nechal 
naložit vůz laskomin pro Krkouna, na vrch posadil 
žabáka a vydal se i s povozem k dračí sluji. Před jeskyní 
se schoval za vůz dobrot a čekal, až drak vyleze. 
Krkoun na sebe nenechal dlouho čekat. Když vystrčil 
hlavu a uviděl na hromadě dobrot žabáka, mlaskl si, 

že konečně vyzkouší tu francouzskou kuchyni. Pak si 
ale všiml Fištróna schovaného za vozem a nadechl se, 
aby ho jedním ohnivým fukem ugriloval. To už ale 
žabák Gloglo vyskočil, z nedalekého vodopádu přivo-
lal mocným kouzlem vodní vír a Krkounovi zhaslo. 
Pak už bylo pro Fištróna snadné draka přemoci: hbitě 
mu nasadil náhubek a řetěz a z jeskyně vysvobodil 
princeznu Lidušku. Od té doby je v království Globus 
zase veselo: Fištrón a Liduška se vzali a moudře 
vládnou celé říši, král a královna si užívají zasloužené 
penze a žabák Gloglo se zabydlel v zámecké fontáně. 
A Krkoun? Ten za porci sekané vozí v zámecké zahradě 
děti na hřbetě. 

JAK PRINC FIŠTRÓN A ŽABÁK GLOGLO
PŘEMOHLI DRAKA KRKOUNA

25
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Popelka a Princezny 
Dětské puzzle, lze dozdobit 
přiloženými kamínky
(obsah 200 dílků puzzle, lepidlo 
a 40 kamínků, různé motivy).

Moxie Girlz
S barevnými sponkami nebo s voňavými 
vlásky, velikost 26 cm.

Hello Kitty
Pěna do koupele, 300 ml.

Filly
Pěna do koupele, 300 ml.

Kopýtko
Interaktivní poník, hýbe hlavou, ušima, čumáčkem, 
zavírá oči a můžeš ho krmit mrkvičkou, na baterie 
4x AA 1,5V (nejsou součástí balení).

Kuchyňka s příslušenstvím
Set obsahuje kuchyňský stůl s příslušenstvím, 
po stisknutí tlačítka u vařiče zahraje kuchyňka 
melodii (součástí jsou baterie 2x AB-13).

New Born Baby Darling
Dva druhy – pije a čůrá, vhodná na koupání, 
balení obsahuje lahvičku, dudlík, nočník 
a bryndák, výška panenky 30 cm.

26
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Challenger Blue
Dvoukanálové auto na dálkové ovlá-
dání, měřítko 1:16 se 3 krystaly, 
frekvence 27 MHz, na baterie 4x R6 
1,5 V (AA) + 1x 9V (nejsou součástí 
balení).

Pirátská loď
Se zvukem a světelným efektem, nata-
žením šňůrky v zadní části se loď rozje-
de, jezdí na kolečkách, neplave na vodě 
(součástí balení jsou baterie 3x LR44).

Garáž s autíčky
Malá dvoupatrová 
garáž s autíčky, čerpací 
stanicí, zvedákem 
a průjezdnou myčkou.

LEGO CITY Alarm
Napínavá stíhací hra 
pro 2–4 hráče.

Dětské klávesy
Casio SA - 47
32 minikláves, 100 zvukových 
registrů, 50 rytmů, 10 demo 
skladeb, polyfonie max. 8 hlasů, 
LCD displej, 2 reproduktory 0,5 W.

www.globus.cz  TIPY NA DÁREK  
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Foukací harmonika
ROMANZA RJH 020
20 tónová, ladění v C.

Elektronická čtečka knih Sencor SEB 711
Úhlopříčka 7",  dotykový displej, integrovaná paměť 4GB, slot na 
SDHC kartu (až 16 GB), podpora PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTML, 
PDB, LRC. (DRM), možnost přehrávaní hudby při čtení E-knih.

Robotický vysavač 
Ecovacs D54 Deepoo 
30 W, objem 0,4 l, 2 režimy úklidu, 31 bezpeč-
nostních senzorů, čas úklidu 45 minut.

Espresso NESCAFÉ Dolce 
Gusto Melody 3
1500 W, 15 barů, 
nádoba na vodu 1,3 l.

Žehlička na vlasy Rowenta SF 
6020 Ultimate Styler
LED displej, 5 úrovní nastavení teploty, 
až 230 °C, ionizační technologie.

STR8 Original STR8 
Originál
Deodorant 150 ml + voda 
po holení 100 ml. 

Mobilní telefon Swissvoice MP50
Displej 2,2", rozlišení 176 x 220 pix, OS Swissvoice, 
paměť 128 MB, micro SD až 8 GB, foto 2 Mpix, 1000 
kontaktů+SIM, FM rádio, baterie Li-Ion 700 mAh, 
Bluetooth 2.0, MP3, 3GP.

Vyhřívací podkrývka 
Beurer UB 30
50 W, 3 teploty, 
130 x 75 cm, bavlna, 
pratelná.

Vlasový kulmofén 
Rowenta CF8212
1200 W, průměr 
38 mm, 3 nástavce, 
2 stupně výstupu 
vzduchu/teploty, stu-
dený vzduch.

Elektronická ladička
SENCOR SDT 13
Vibrační snímání, indikace 
vyladění – LCD displej, chro-
matický režim, posuv o půltón, 
rozsah ladění 27,5 – 1760 Hz.

TIPY NA DÁREK   www.globus.cz
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C-Thru
Deodorant 150 ml + sprchový gel 250 ml,
různé druhy.

Taft Volume
Lak na vlasy + pěnové tužidlo 
+ pudr do vlasů.
Exkluzívně pro Globus

Maybelline
Řasenka Volum´ Express One By One 
Satin black, lak na nehty Colorama, tužka 
na oči Expression, černá.

Zastřihovač vlasů 7 v 1 Hair 
Majesty HM-1020
6 nástavců, nabíjecí základna, až 
45 minut provozu na 1 nabití.

Mobilní telefon Nokia Lumia 610
Displej 3,7“, OS Windows Phone 7.5 
Mango, paměť 8 GB, foťák 5 Mpix, HD 
video 720 (1280 × 720), GPRS, EDGE, 
Wi-Fi, FM rádio, MP3, MP4, Bluetooth 2.1.

Axe Cool Metal
Deodorant 150 ml + sprchový 
gel 250 ml + sluchátka.

Domácí pekárna chleba ETA 7149
Vítěz testu roku 2010 MF DNES.
S dvěma háky, 12 přednastavenými 
programy, na chléb do objemu 1,3 kg.
Není v sortimentu HM Havířov a HM Zličín.

Vysoušeč vlasů Rowenta 
CV7420 Respectis Pro
2400 W, 2 rychlosti, 
3 stupně teploty.

Ruční šlehač ETA 1047 Fresco
350 W, 4 rychlosti, hnětací háky, 
šlehací metly, tyčový mixér.

Vlasový kartáč 
Rowenta CF9320 
Brush Active Volume 
& Shine
1000 W, 2 kartáče, 
2 teploty, studený 
vzduch.

www.globus.cz  TIPY NA DÁREK    
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padný nedostatek sněhu tu kompenzují sněhová děla. 
Malý svah je vyhrazen i pro lyžařskou školu a snowtu-
bing. Pro nejmenší děti je v lyžařské škole Magic 
Carpet (magický koberec), pohyblivý pás plnící funkci 
vleku. Nedaleko moníneckého skiareálu můžete využít 
také rozlehlé běžkařské trasy. 

Pokud nejste zrovna králové sjezdovek, doporučujeme 
navštívit známý a oblíbený lyžařský areál Chotouň 
poblíž Jílového u Prahy. Jsou tam k dispozici tři vleky 
– dvě pomy a dětský vlek. Zdejší mírné sjezdovky jsou 
určeny hlavně méně zdatným lyžařům. Na místě fun-
guje rovněž lyžařská škola, takže můžete pod vedením 
profesionálů zdokonalit své schopnosti. A přestože 
klimatické podmínky nezajišťují dostatek sněhu, sjez-
dovky se uměle zasněžují pomocí děl, takže je ho tu 
obvykle dostatek. Příjemným překvapením jsou rela-
tivně nízké ceny a suché bezpečné silnice. 

I NA MORAVĚ SNĚŽÍ…

Velké Karlovice u Vsetína nabízejí návštěvníkům 
kromě bohaté sněhové nadílky i skvělé příležitosti 

k zimním sportům. Najdete tu Skiareál Razula se 
čtyřmi sjezdovkami, z nichž dvě jsou uměle zasně-
žované. Hlavní červená sjezdovka, která je dlouhá 
1 000 metrů a má převýšení 210 metrů, je navíc 
Mezinárodní lyžařskou federací FIS certifikována 
jako ideální závodní sjezdovka! Kromě toho si mů-
žete vyzkoušet i několik lehčích sjezdařských drah, 
například sjezdovku Horal, ideální pro děti a začá-
tečníky. Nechybí tu ani snowpark a snowtubing. 
Nudit se nebudete ani večer. V hotelu Horal stojí 
za zkoušku třeba vyhřívaný bazén (36 ºC) s moř-
skou vodou, tělo a ducha můžete povzbudit i řadou 
wellness procedur. 

Zhruba 20 minut cesty od Velkých Karlovic se nachází 
i Skicentrum Kohútka a Skicentrum Bílá s komfortem 
sedačkových lanovek. V obou centrech je několik mo-
derních sjezdovek, z toho některé měří přes kilometr. 
Kdybyste si chtěli vyzkoušet ještě něco dalšího, zajeďte 
do Pusteven v sousedních Beskydech, které nabízejí 
sjezdovky a sedačkové vleky, ale i běžkaři vyhledávané 
trasy k soše Radegasta, kapli sv. Cyrila a Metoděje 
a mnohé další. 

VYTÁHNĚTE LYŽE NA KLÍNY

Poblíž města Litvínov v Krušných horách se rozkládá 
multifunkční sportovní areál Klíny, kde si přijde na své 
celá rodina. K dispozici jsou čtyři lyžařské vleky a také 
jeden vlek na snowtubing, vzrušující jízdu 
na speciálních nafukovacích člunech. V těsné blízkosti 
areálu, na Mračném vrchu (850 m. n. m.), jsou 
udržované cesty pro běžecké lyžování, navazující 
na Krušnohorskou bílou stopu (přibližně 250 km 
upravených lyžařských tratí ve východní části Krušných 
hor). Děti nadchne nejen populární snowtubing, ale 
také lyžařská školička se zábavným snowparkem. 
Dospělí ocení hlavně Ski bar a rychlé občerstvení, 
půjčovna a servis lyží je samozřejmostí. Chata Emeran 
s restaurací a ubytováním hotelového stylu je 
vybavena saunou, whirlpoolem, fi tness a stolním 
tenisem, takže nabízí celkem všestranné sportovní 
i relaxační vyžití. Sjezdovky jsou každodenně 
upravovány, areál je zasněžován umělým sněhem 
a některé sjezdařské dráhy jsou osvětlené, takže si 
můžete užít i večerní lyžování. 

Z PRAHY NA MAGICKÝ KOBEREC

Nedaleko Sedlce u Prahy je možné navštívit moderní 
Skiareál Monínec se čtyřsedačkovou lanovkou a zhru-
ba 1 200 metrů dlouhou červenou sjezdovkou. Podél 
dráhy jsou umístěna světla na večerní lyžování, pří-

Na lyže není třeba vyrážet do Alp nebo 
do Pyrenejí. Proč se neporozhlédnout 
po českých lyžařských areálech, vždyť 
některé nabízejí neméně 
dobrodružné zážitky. 
A navíc mnozí z vás 
mají kvalitní sjezdovky 
doslova za humny…

padný nedostatek sněhu tu kompe
Malý svah je vyhrazen i pro lyžařsk
bing. Pro nejmenší děti je v lyžařsk
Carpet (magický koberec), pohybli

Na lyže není třeba vyrážet do Alp nebo
do PPyrry eneee ejí. Proč se neporozhlédnout

V ČESKU MÁ TAKÉ SVÉ KOUZLO!
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2 NAVLEČTE JIM KABÁTEK
Psi sice mají srst, ale soužití s člověkem jejich 

odolnost proti výkyvům teplot oslabilo. Někteří bytoví 
psi dokonce počátkem zimy ztrácejí srst, což je proti 
přírodě. Podle odborníků z vaseveterina.cz je na vině 
začátek topné sezóny – psi se přizpůsobují teplotě 
v bytě a při pohybu venku mají sníženou tepelnou 
ochranu a mohou prochladnout, zvlášť malá plemena 
s jemnou srstí a nulovou tukovou vrstvou. Naštěstí jsou 
dnes k dostání různé druhy oblečků, kabátků a kombi-
néz, kterými můžete mazlíčka ještě dodatečně zahřát. 
Ocení i to, když ho nenecháte klepat se zimou před 
obchodem, zatímco jste na nákupech. 

Ať už chováte svého psího miláčka na zahradě rodinného domku, nebo s ním žijete v městském bytě, měli byste jej ochránit 
před mrazem a negativním vlivem zimních nečasů. Chlad škodí zvířatům stejně jako lidem a přestože jsou psi díky své srsti 

na minusové teploty lépe vybaveni, je občas třeba jim trošku vypomoci. Jak na to?   

1 VYSTELTE JIM BOUDU
Pokud chováte psa na zahradě, je nezbytné 

postavit mu psí boudu, kterou je třeba vystlat napří-
klad teplou dekou, nebo ideálně slámou. Ta skvěle 
izoluje před chladem a zvířatům se na ní dobře spí. Je 
však nutné ji pravidelně vyměňovat. Navíc je zapotřebí 
dohlédnout, aby měl pes dostatečný přísun vlažné 
vody k pití a nezamrzala mu v misce. Lízáním ledu si 
může snadno poranit jazyk. A rozhodně mu prospěje 
jednou denně teplé jídlo, které mu zahřeje žaludek. 
Pokud pečujete o psího mazlíčka v bytě, tak si s noční-
mi mrazy nemusíte dělat příliš velké starosti – na gau-
či ani v teplém pelíšku v předsíni mu zima.

RAD, JAK CHRÁNIT PSA
PŘED NÁSTRAHAMI ZIMY  5

V říjnu 2011 se v hypermarketu 
v Českých Budějovicích symbolicky 
otevřely brány do Světa zvířat. Jde 
o rozšířené oddělení potřeb pro cho-
vatele domácích mazlíčků, které nabízí 
bohatý sortiment pochoutek a krmiv 
pro různé druhy domácích zvířat 
i širokou nabídku kvalitních pelíšků, 
hraček a oblečků pro psy a kočky.

Již o měsíc později mohli zákazníci 
navštívit Svět zvířat v nově otevřeném 
hypermarketu v Havířově a díky obrov-
skému zájmu jsou postupně budována 
rozšířená oddělení i v dalších Globusech. 
V současné době jich funguje již pět – 
také v Pardubicích a v pražských hyper-
marketech na Černém Mostě a na Zličí-
ně. Ještě před Vánoci jejich počet rozšíří 
Svět zvířat v Chotíkově u Plzně a další 

se otevřou během příštího roku v Cho-
mutově, Ostravě, Trmicích u Ústí nad 
Labem a v Praze-Čakovicích.

Rozšířená oddělení nabízejí zajímavěj-
ší a přitažlivější nabídku – prakticky 
kompletní sortiment pro chovatele 
domácích mazlíčků. Během vánočního 
období tu navíc zákazníky čeká mno-
ho speciálních produktů, které mohou 
využít třeba jako vánoční dárky pro 
své zvířecí kamarády.

Při příležitosti otevírání nových Světů 
zvířat Globus ve spolupráci s českým 
výrobcem I Love Pets (www.ilovepets.cz) 
pro zákazníky a čtenáře Globus maga-
zínu připravil fotografi ckou soutěž 
o zajímavé ceny. Zapojit se může každý 
– stačí jenom vyfotografovat zábavný 

snímek domácího mazlíčka v pelíšku 
a poslat ho do 31. 12. 2012 na adre-
su: Globus, Kostelecká 822/75, 
196 00, Praha 9 a označit obálku 
heslem „Svět zvířat“. Pět autorů foto-
grafi í, které budou vyhodnoceny jako 
nejpovedenější, získá odměnu ve formě 
zboží dle vlastního výběru v hodnotě 

700 Kč od výrobce I Love Pets. Oceně-
né snímky pak budou zveřejněny v jar-
ním čísle magazínu hypermarketu 
Globus. 

Sout žte se Sv tem zví at v Globusu! 
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5 DOPŘEJTE JIM VITAMÍNY
Stejně jako člověk potřebuje i zvíře v zimním 

období dostatek vitaminů, aby posílilo obranyschop-
nost svého organismu a odolnost proti prochladnutí 
i chorobám z nastuzení. Dnes jsou k dostání různé 
vitaminové přípravky a potravinové doplňky pro psy, ať 
už ve formě tablet přidávaných do krmení, nebo chut-
ných vitaminových past. Výběr konkrétního přípravku 
je vhodné konzultovat s odborníky a pečlivě dodržovat 
doporučené dávkování, které závisí na plemeni, věku 
a váze vašeho psa. Dostatečný přísun vitamínů se 
na něm jistě brzy projeví nejen prostřednictvím pev-
nějšího zdraví, ale také větší radosti ze života.   

4 NAMAŽTE JIM TLAPIČKY 
Ať už psa obujete do botiček, či nikoliv, je vhod-

né v zimě věnovat zvýšenou péči jeho tlapkám, které 
jsou nuceny procházet náročným testem odolnosti. 
Pokud se dostanou do kontaktu s chemickou solí, je 
třeba packy po návratu z procházky pečlivě omýt 
vlažnou vodou, poté osušit a namazat vhodným kré-
mem. Znalci radí vyhnout se mastem s obsahem vody, 
které mohou tlapky ještě více poškodit, a dát přednost 
těm s přídavkem vazelíny nebo jeleního loje. Na trhu 
jsou i speciální krémy pro psy s hojivým účinkem nebo 
s regeneračním kolagenem, stačí si jen vybrat. Váš 
kamarád takovou laskavou péči v zimě jistě uvítá.

3 OBUJTE JIM BOTIČKY
Zledovatělý terén může packy ohrozit mnoha 

způsoby. Kromě toho, že delší pobyt na ledu či sněhu 
zvyšuje riziko prochladnutí, tak psům škodí i pohyb 
po chodnících posypaných chemickou solí.  Ta může 
rozdírat tlapky a vyvolávat bolestivé pálení. Při procház-
kách po ledu navíc podle odborníků z časopisu Planeta 
zvířat hrozí zalomení drápu nebo vylomení z lůžka, 
zvlášť jestli drápky nezkracujete. Před podobnými úrazy 
i dalšími riziky mohou psa ochránit botičky z různých 
materiálů. Stejně jako kabátek je boty zapotřebí pečlivě 
vybrat, aby psovi dobře seděly, neškrtily a pokud možno 
ho nijak neomezovaly v pohybu.

Adriana De Luxe –
k dostání ve více barevných 
variantách, cena 559 Kč 

Bunda Bush dog – k dostání 
ve více barvách a velikostech, 
cena 549 Kč

Zateplená pláštěnka BIG 
pro psy větších plemen – 
k dostání ve více barvách 
a velikostech, cena 559 Kč 

Prošívaná bunda Toronto 
– k dostání ve více barvách 
a velikostech – cena 469 Kč

www.globus.cz  SVĚT ZVÍŘAT  

Vyobrazené produkty od výrobce I love Pets jsou 
k dostání v hypermarketech se Světem zvířat.
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Pět vylosovaných výherců získá dárkové karty na nákup v hodnotě 300 Kč. Správné znění této tajenky posílejte 
do 31. prosince 2012 na adresu: Globus, Kostelecká 822/75, 196 00, Praha 9. Dopis označte heslem „křížovka“. 

Seznam výherců najdete na www.globus.cz. 

SPRÁVNÁ TAJENKA ZA 5 X 300 Kč!
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www.globus.cz  SOUTĚŽ  
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SLEVOVÉ KUPONY www.globus.cz

Vztahuje se na výrobky:

Dobrá vláknina 375 g
Dobrá vláknina kakaová 350 g
Dobrá vláknina čokoláda a ořechy 350 g
Dobrá vláknina čokoláda a višeň 350 g

   

Při koupi 2 kusů:

Tuňák v olivovém oleji 
80 g ISABEL 

Vinný ocet BALSAMIC 250 ml
Vinný ocet MERLOT 250 ml
Vinný ocet MOSCATEL 250 ml

Vztahuje se na výrobky:

Sladko-kyselá omáčka 400 g
Thai Kari omáčka 400 g
Kokos Kari omáčka 400 g

Vztahuje se na výrobky:

Somersby Apple cider 
0,33 l

Vztahuje se na výrobky:

Fruit Jelly želé v cukru mix 200 g 
(pomeranč, jablko, malina)
Fruit Jelly želé v cukru mix 200 g 
(pomeranč, citrón, malina, ostružina, 
ananas a jablko)

Sleva

25 %
platnost 24. 11. – 31. 12. 2012

Sleva

10 %
platnost 24. 11. – 31. 12. 2012

Sleva

10 %
platnost 24. 11. – 31. 12. 2012

Sleva

10 %
platnost 24. 11. – 31. 12. 2012

Sleva

5 %
platnost 24. 11. – 31. 12. 2012

platnost 24. 11. – 31. 12. 2012

3 + 1 
zdarma

Sleva

10 %
platnost 24. 11. – 31. 12. 2012

platnost 24. 11. – 31. 12. 2012

2 + 1 
zdarma

Vztahuje se na výrobky:

Sójový suk DUO 50 g
Mankíto 40 g

Vztahuje se na výrobky:

Grilovaná paprika se sýrem 314 ml
Ljutenica 314 ml

Vztahuje se na výrobky:

Chocolate symphony 270 g 
(bílá čokoláda, hořká čokoláda, cappuccino,  
karamel a čokoláda, oříšek a křupinky)
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