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JARNÍ ALERGIE?

Vyzkoušejte mezinárodní 
velikono ní menu
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GLOBUS ZÍSKAL CENU
OBCHODNÍK ROKU 2012!

Nová kolekce v novém stylu
Od 1. března nabízí Globus zcela novou kolekci textilu, která je 
určena pro jaro a léto 2013. Novinkou je také speciálně vytvořená 
grafi ka v oddělení textilu, která upozorňuje, že nové jarní a letní 
oděvy jsou určeny „Pro dny zalité sluncem“.  Všechny výrobky 
z nové kolekce jsou zároveň přehledně označeny visačkou „Nová 
kolekce“, která slouží pro snadnější a rychlejší orientaci zákazníků. 
Širokou nabídku jarního a letního textilu, konfekce a obuvi vám 
nabízíme nejen na prodejní ploše hypermarketu, ale také v odděle-
ní Sport a Jeans Shop, takže neváhejte a přijďte si vybrat…

PROBUĎTE ZAHRADU
Po zimě dorazilo jaro a milovníci zahradničení mají plné ruce práce 

s přípravou zahrádek na novou sezonu. Pokud chcete být dobře připra-
veni, navštivte zahradní centrum Globus, kde koupíte vše, co potřebu-

jete pro údržbu zahrady a péči o rostliny. Z našeho širokého sortimentu 
zahradnických potřeb, nářadí a doplňků, hnojiv, květináčů a venkov-
ních i vnitřních rostlin si jistě vyberete, ať už jste zkušený zahrádkář, 

nebo nadšený amatér. Inspirujte se v našem katalogu Zahrada, který 
platí od 14. 3. do 9. 4. 2013 a mimo obvyklý sortiment nabízí i skle-

níky, zahradní domky, sekačky a balkonový i zahradní nábytek.   

VELIKONOČNÍ NADÍLKA V GLOBUSU

Připravili jsme pro vás vše, co potřebujete pro správné Velikonoce 
– od pestrých dekorací přes speciální pečicí nádobí, bez kterého 
se v kuchyni neobejdete, až po různé dobroty a pochutiny – sla-
né i sladké, hořké i kyselé, vybere si doslova každý. Nezapo-
mněli jsme ani na nabídku ostřejších nápojů, bez nichž se 
Velikonoce prostě neobejdou. Globus je tu pro vás – využijte 
bohaté nabídky z našich katalogů s rozmanitým velikonoč-
ním sortimentem, která platí až do 1. dubna. 
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Novinky z Globusu

V soutěži Obchodník roku 2012 jste nám dali svůj hlas jako 
prodejně s nejkvalitnější nabídkou. Vyhlásili jste nás místem, kam 
se vracíte nejraději. Vítězství v kategorii Prodejce potravin 
je pro nás odměnou i závazkem. Děkujeme vám.  

Bližší informace na: https://www.obchodnik-roku.cz
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VELIKONOČNÍ VEJCE 
ZA MILIONY

ZAJÍMAVOSTI www.globus.cz
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Příběh nejdražších kraslic světa začal o Velikonocích roku 1885, kdy ruský 
car Alexandr III. povolal zlatníka Fabergého, protože chtěl své manželce 

Marii Fjodorovně k 20. výročí zasnoubení věnovat výjimečný dar. Umělec
 vytvořil opravdový div – vejce skrývající zlatý žloutek se zlatou 

slepicí. Skvost vzbudil takový úžas, že car začal objednávat 
drahocenné vejce z Fabergého dílny každé Velikonoce.

A nejen on… 
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Vejce jsou od pradávna symbolem nového života, 
plodnosti, vzkříšení, životní síly a zárodečného 

chaosu, ze kterého vznikl svět. V křesťanství představují 
zavřený hrob, z něhož povstal vzkříšený Ježíš Kristus, 
proto byly tradičním symbolem Velikonoc. Již staří 
Egypťané a Číňané prý v době jarní rovnodennosti 
krášlili vejce a věnovali je blízkým jako symbol života. 
Tisíce let poté se tento obyčej rozšířil mezi lidové vrst-
vy celé Evropy. K barvení se využívala přírodní barviva 
a oblíbenou barvou byla červená, symbolizující Kristo-
vu krev. Za renesance začali umělci na královských 
dvorech vyrábět dekorativní vejce ze zlata a drahoka-
mů, která sloužila jako luxusní dar, často skrývající 
cenný šperk. Nejskvostnější exempláře ovšem přišly 
na svět právě ve Fabergého zlatnické dílně. 

TŘI TISÍCE DIAMANTŮ

Zlatnický mistr ruského carského dvora Peter Carl 
Fabergé se ukázal být skutečným géniem. Mezi lety 

1885–1917 vytvořil pro Alexandra III. a jeho syna 
Mikuláše II. 50 drahocenných kraslic vyrobených 
z drahých kovů a drahých kamenů, každá navíc skrý-
vala skvostné překvapení. Do dnešních dnů přetrvalo 
42 vajec z carské sbírky, která jsou považována 
za mistrovská díla klenotnického umění, a jejich cena 
dosahuje astronomické výše. Vždyť slavné Zimní 
vejce, zdobené 3 246 diamanty, prodala aukční síň 
Christie´s roku 2002 sběrateli z Kataru za 9 600 000 
dolarů (dnes přes 180 000 000 korun). A pět let 
poté neznámý ruský sběratel zaplatil na aukci v Lon-
dýně za Fabergého růžové vejce s hodinami dokonce 
v přepočtu 18,5 milionu dolarů (dnes téměř 
350 000 000 korun).  

PRO BANKÉŘE I VÉVODKYNI

Fabergého dílna nevyráběla skvostná vejce jen pro 
carskou dynastii, ale také pro bohaté ruské rodiny 
Kelchů a Jusupovů, bankéřský rod Rothschildů, 

anglickou vévodkyni z Marlborough nebo průmy-
slníka Emanuela Nobela. Celkem jeho dílna 
vytvořila 65 drahocenných kraslic a do dnešních 
dnů přetrvalo 57 exemplářů – 10 v kremelské 
zbrojnici v Moskvě, 9 ve sbírce ruského obchod-
níka Viktora Vekselberga, 14 jich vystavují různá 
muzea v USA, 3 má ve vlastnictví britská králov-
ská rodina, 1 kníže Albert z Monaka a další 
skvostná vejce jsou v soukromých sbírkách. 
Fabergé svými mistrovskými díly odstartoval vlnu 
zájmu o drahocenné kraslice, z níž dodnes těží 
jeho nástupci. Na trhu jsou k dostání stovky, 
možná tisíce druhů uměleckých velikonočních 
vajíček všemožných velikostí, barev a materiálů 
– z keramiky, skla, kovu, porcelánu, leštěných 
polodrahokamů, drahých kovů a drahokamů 
v různých cenových kategoriích. I dnes slouží 
jako velikonoční dar vyjadřující víru v nový život 
a začátek. A svému majiteli prý posilují životní 
sílu. Určitě si mezi nimi vyberete i vy…     

Vždy  slavné Zimní vejce, zdobené 3 246 diamanty, 
prodala auk ní sí  Christie´s roku 2002 sb rateli

z Kataru za 9 600 000 dolar  (dnes p es
180 000 000 korun).

Fabergého vejce
ESMERALD EGG

Fabergého vejce
CATCHINA PALACE EGG

Fabergého vejce
TRELLIS EGG

Fabergého vejce
PINK ORCHID EGG
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OZDOBTE SI VELIKONOČNÍ STROM

Vánoční stromy zná každý, ovšem existují také 
stromy velikonoční. Původ této tradice není 
jistý, ale možná sahá do doby starých Keltů, 
kteří na jaře zdobili vybrané stromy a vzdávali 
tak děkovnou oběť Matce přírodě. Tyto stromky 
jsou populární hlavně v německy mluvících 

zemích, kde mají název Ostereierbaum – 
 velikonoční vajíčkový strom. Bývá ověšený 

zdobenými vejci, která jsou tradičním symbolem 
plodnosti, nového života a návratu jara. Slavným 

vajíčkovým stromem je třeba jabloň na zahradě 
Volkera Krafta v německém Saafeldu, která byla o Veli-
konocích 2012 ozdobena více než 10 000 kraslicemi. 
Světový rekord však drží červený dub v německém 
Rostocku, který byl roku 2007 ozdoben celkem 79 596 
kraslicemi, za což je zapsán v Guinessově knize světo-
vých rekordů. Pokud chcete velikonoční strom u vás 
doma, můžete pomocí vyfouknutých kraslic a jiných 
velikonočních ozdob zkrášlit jarní větvičky ve váze 
a vytvořit Ostereierbaum aspoň v miniaturní podobě.     

UPLEŤTE VĚNEC ZNOVUZROZENÍ

Také tradiční dekorovaný věnec je spojován pře-
devším s vánočními svátky, ale svým původním 
významem patří spíše k Velikonocům. Připomíná 
totiž trnovou korunu křesťanského spasitele Ježíše 
Krista, kterou měl nasazenu při svém ukřižování, 
a starověkého hada Urobora, který požírá vlastní 
ocas a je symbolem věčnosti, obnovy a znovuzro-
zení. A víru, že stejně jako příroda, která v zimě 
zdánlivě umírá a na jaře se opět rodí, tak ani 
lidská duše nezaniká a je o Velikonocích spasena 
Kristovou obětí. Velikonoční věnec může mít různé 
podoby od prostého kroužku z trnových větviček 
až po bohatě zdobené skulptury, zavěšované 
na okna a dveře domu nebo používané jako ozdo-
ba velikonoční tabule. Jako oblíbený dekorativní 
prvek se uplatňují hlavně zdobené kraslice a roz-
manité druhy jarních květin, ale věnec často mívá 
také podobu kruhu upečeného z mazancového 
těsta. Ani v této formě však neztrácí svůj hluboký 
symbolický význam…    

STROMŮ A VĚNCŮ

Ozdobené stromy a věnce jsou tradičně považovány za vánoční dekoraci, ale svou symbolikou 
mají paradoxně možná blíž k velikonočním svátkům jara. Jsou dávným symbolem obnovy, 
nového života, znovuzrození a návratu jara. Proto jestli chcete zkrášlit svůj dům nebo byt 
tradičními a přitom netradičními dekoracemi, ozdobte si velikonoční strom nebo upleťte jarní 
věnec znovuzrození…  

OZDOB
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VYJEĎTE NA KONI DO POLÍ

V mnoha zemích Evropy se od dávných dob konají 
v době Velikonoc slavnostní průvody kolem polí, 
které mají zajistit bohatou úrodu. Původ zvyku lze 
údajně vysledovat ke starým Keltům a Slovanům, 
kteří tak magicky posvěcovali polnosti a probouzeli 
zemi ze zimního spánku. V chudých oblastech se 
konala pěší procesí, v bohatších krajích průvody 
na slavnostně vystrojených koních. Do polí byly 
zapichovány zelené větvičky jako symbol rašícího 
života nebo byly lány polévány vodou, jež měla 
zemi posvětit, očistit a podpořit úrodnost. Tento 
dávný zvyk v okleštěné podobě přetrvává v někte-
rých vsích na Slovácku a na Hané. Velikonoční jízdy 
znají také v německé Lužici, kde probíhá „Jízda 
s kříži“, v Rakousku a Bavorsku, kde se koná „Jízda 
po osení“, i ve Švýcarsku, Polsku a dalších zemích 
Evropy. Za hlavní úlohu velikonočních jízd je dnes 
označováno zvěstování zmrtvýchvstání Ježíše Kris-
ta, ale na jejich starodávný magický význam se 
dodnes úplně nezapomnělo…    

PROVEĎTE OČISTU OHNĚM

Každou Bílou sobotu je podle křesťanské tradice zapa-
lován posvěcený oheň připomínající Jidáše Iškariotské-
ho, který měl zradit Ježíše za 30 stříbrných. Obvykle 
hoří před kostelem, kde se konají noční bohoslužby 
(vigilie), a je od něj zapalována svíce (paškál), která je 
poté přenesena do svatostánku. Od ní si věřící připalují 
svíčky, které si odnášejí domů. Dříve si nosili také 
žhavé uhlíky – vyráběly se z nich „Jidášovy křížky“, 
které sloužily jako ochrana domů a polí před krupobi-
tím, povodní a požáry. A posvátným popelem se posy-
pávaly lány a louky, aby byla zajištěna jejich úrodnost. 
Ani zapalování Jidášova ohně však není původní křes-
ťanský zvyk. Je datován do 8. století, kdy se církev 
snažila vymýtit pohanské rituály ohně, jež se konaly 
o jarní rovnodennosti a byly oblíbeny mezi Kelty 
a Germány.  Ti v polích a sadech zapalovali posvátné 
ohně, protože věřili v jejich magickou a očistnou moc. 
Většina dávných zvyků upadla v zapomnění, ale sa-
motný obřad svěcení ohně zásluhou křesťanské tradice 
paradoxně přetrval dodnes.    

ZKUSTE KOUPEL V ŽIVÉ VODĚ

Velikonoční  Velký pátek je po staletí spojován s otevírá-
ním země a hledáním skrytých pokladů. Ale ke dni, kdy 
měl být podle biblické tradice na kříži umučen Ježíš 
Kristus, se pojí i další starobylá legenda – o „živé vodě“. 
Po tisíciletí se traduje mýtus, že voda má na velikonoční 
pátek magickou, ba dokonce zázračnou moc. Proto 
mnozí lidé vstávali před úsvitem a chodili se koupat 
do potoků, říček a pramenů nebo se omývali rosou. 
Věřili, že „živá voda“ má blahodárné účinky na lidské 
tělo i mysl, vyléčí všechny choroby a zajistí jim pevné 
zdraví. Neodradilo je ani to, že v tu dobu jsou některé 
vodní toky zamrzlé a bylo třeba vysekat díry do ledu. 
Léčivou vodou někdy omývali nebo napájeli i dobytek 
a další domácí zvířata, aby byla zdravá a plodná, použí-
vala se i k jarní očistě domácnosti. I tento starobylý 
obyčej má zřejmě kořeny v dávných pohanských tradi-
cích Keltů, Slovanů a Germánů, které se křesťanská 
církev snažila dlouhá staletí marně potlačit. Ale dodnes 
se najdou lidé, kteří na Velký pátek míří k říčkám a po-
tokům a věří v zázračnou moc „živé vody“… 

VELIKONOCE JINAK…

Kraslice a pomlázky jsou nedílnou součástí křesťanských Velikonoc, které připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Svátky jara ovšem provázejí i tradice, jejichž původ sahá až k prastarým pohanským rituálům – třeba koupel 

v „živé vodě“, zapalování posvátných ohňů nebo průvody na koních, které měly zajistit bohatou úrodu. 
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ZAPALTE OHNĚ aneb
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K jaru neodmyslitelně patří jarní úklid, ale domácnost je třeba zbavit nejen prachu a nečistot, 
ale také negativních energií, které mohou člověka nepříjemně ovlivňovat po fyzické 

i psychické stránce. Jak takový magický úklid provést? To nám prozradil známý český šaman 
Jan Rudčenko. A poradil i to, jak očistit tělo a nabrat energii…

MAGICKÝ 
JARNÍ ÚKLID

Jaké negativní energie mohou lidi v jejich do-
movech ovlivňovat a jak na ně působí? 
Lidé si přinášejí z práce domů povinnosti a starosti, 
přetahují se a pořád na to myslí, jsou frustrovaní, vzteklí 
nebo nešťastní a tyto negativní emoce uvolňují do svého 
životního prostoru, kde se ukládají. Stejně jako energie 
hádek, agresí a podobně… Některá místa mají negativ-
ní energii sama o sobě, třeba kvůli minulým událostem, 
které po sobě zanechaly energetický otisk, a dalším 
faktorům. Tyto energie ovlivňují nejenom prostředí, ale 
také lidi, kteří v něm žijí. Energeticky zaneřáděný prostor 
vytváří určitou frekvenci, kterou vnímáme negativně 
proto, že je shodná s emociálními stavy, které se jako 
negativní projevují. Ve chvíli, kdy jsou tyto frekvence 
nesouladné s naší osobní frekvencí, na níž vibruje naše 
tělo, tak to v člověku vybuzuje negativní emoce. Někdo 

může propadat depresím, někdo vzteku nebo sebelítosti, 
projevy jsou různé. Tyto vibrace mohou vyvolávat vnitřní 
nepohodu, aniž bychom to plně registrovali. Dlouhodobý 
pobyt v energeticky negativním prostředí postupně 
ovlivňuje nejen psychiku, ale také fyzickou podstatu 
a může vyústit až v různé typy chorob. Značnou část 
těchto energií mohou lidé vyčistit sami, ale některé 
prostory – například ty, kde někdo zemřel – mohou být 
natolik negativní, že běžné čištění nestačí a je zapotřebí 
provést hloubkovou očistu, takže je nezbytné přivolat 
odborníka. 

A jak tedy provést magický jarní úklid, který 
nám pomůže negativní energie vyčistit?
S jarním úklidem je ideální začít až po jarní rovnoden-
nosti, kdy se mění celková energie, tedy po 21. březnu. 

Důležité je také přihlédnout k tomu, jaká je pozice 
Luny, protože ta má významný vliv na výsledek. Ideál-
ní je provádět úklid, když ustupuje, protože tak její 
energie napomáhá k odchodu negativních energií 
z daného prostoru. Je třeba začít běžným úklidem, 
protože už jen to, že odstraníte prach a vyvětráte, 
určitým způsobem rovná energie v prostředí. Pak 
můžete prostor vykouřit vykuřovadlem, jehož výběr 
závisí hlavně na tom, jakou energii do svého domova 
potřebujete dostat. Na jaře jsou užitečné hlavně kyse-
lejší pryskyřice, například klasická smrková, protože 
jejich energie odpovídá tomuto období. Je možné 
použít také mastix, damar a mnoho dalších druhů 
vykuřovadel. Stačí ho zapálit na uhlíku, nebo se pro-
dávají různé speciální vonné tyčinky, ale ty po energe-
tické stránce nejsou úplně ideální a je lepší využít 
obyčejnou pryskyřici. Já osobně si na čištění míchám 
směs z olibana, pelyňku a šalvěje, která je velice účin-
ná. Při vykuřování opusťte prostor, abyste zbytečně 
neabsorbovali negativní energie, ani nestůjte v oknech 
a dveřích, protože byste mohli působit jako biologický 
fi ltr a bránili energiím v opuštění prostoru. A pokaždé 
je třeba pořádně vyvětrat, aby se negativní energie 
dostaly pryč. 

Existují i jiné postupy čištění, než je vykuřování?
Z rašících větviček břízy nebo lísky, které mají energe-
ticky silné čisticí účinky, lze vyrobit koště, kterým ne-
gativní energie vymetete z domu či bytu. Od rohu 
k rohu zameťte celou místnost, vždy směrem ke dve-
řím a potom ven. Pokud bydlíte ve vyšším patře, ne-
musíte zametat všechna patra až před vchod, ale 
energetickou špínu můžete vymést symbolicky ven 

SWIRL TEXTILNÍ SÁČKY DO VYSAVAČE MP PLUS
Nová kvalita sáčků do vysavačů Swirl = STOP alergiím! Zaru-
čují vysávání hrubých nečistot, ale i jemných alergenních 
částic a zajišťují vysokou čistotu prostředí. Certifi kace nezávis-
lou zkušebnou TÜV NORD.

VYSAVAČ ROWENTA RO5295
COMPACTEO ERGO ANIMAL CARE 1900 W 

Vysoká účinnost vysávání zvířecích chlupů ze všech běžných typů podlahových 
krytin a nábytku, kapacita sáčku 3 l, elektronická regulace výkonu, indikátor plnosti 
sáčku, turbo kartáč a univerzální sací hubice na všechny typy podlah, 2 990 Kč.
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Jak má člověk vyčistit sám sebe?
Už koncem února začíná očistné období, kdy je nejlepší chví-
le k přirozené očistě organismu. Můžete využít různé detoxi-
kační čaje a bylinné směsi, grapefruitové kůry, které čistí 
krev i játra, užitečná je i kúra z kořenové zeleniny, která čistí 
trávicí systém. S detoxikací a očistou organismu je však 
dobré počkat opravdu až do jara – v některých časopisech 
se už začátkem roku objevují různé návody na diety a čištění 
těla, ale začínat se čistit v půlce zimy není pro organismus 
vůbec přínosné. Je vhodné počkat do jara, kdy je očista 
mnohem přirozenější. Připomeňme si třeba masopust – 
v únoru se opravdu na nějakou dobu přestávalo jíst maso 
a tím se tělo připravovalo na očistnou bylinnou kúru, která 
začínala v březnu. A pak se lidé opět vrátili ke konzumaci 
masa. Tělo se tak nejlépe vyčistí, protože se nejprve zklidní 
a to samotné čištění není tak drastické a nedoprovázejí ho 
takové zažívací potíže, jaké mohou nastat při nepromyšlené 
očistě. Je to pro tělo přirozenější. 

Můžete poradit nějaký konkrétní recept na jarní očis-
tu těla? Je možné použít třeba kopřivy, které jsou 
často doporučovány?
Kopřiva je na čištění velmi dobrá a také velmi silná, proto je 
důležité nezapomínat na to, že je nutné ji s něčím smíchat. 
Buď se dává do nádivky, nebo ji můžete pít jako kopřivový 
čaj. Ale ten smíchejte třeba s měsíčkem nebo zlatobýlem, 
protože samotná kopřiva dobře čistí krev, jenže je schopna 
vypálit močové kanálky a zbytečně poškodit organismus. Dnes 
jsou k dostání různé jarní a podzimní čisticí směsi a detoxikač-
ní kúry míchané z bylinek – například Müllerova směs, která 
obsahuje 17 druhů bylin, pije se po dobu 6 týdnů a dokáže 
vyčistit prakticky celý organismus. Možností je dnes poměrně 
dost, můžete si dokonce nechat namíchat směs přímo 
na míru. Od března je dobré si zajít také na různé lymfodre-
náže a lymfatické masáže, které vyčistí lymfu a podpoří fun-
gování organismu. Důležité je nezapomínat na doplňování 
vitaminů a na jaře není špatná ani sauna, protože dokáže 
vyrovnat polaritu energií při přechodu ze zimy do jara a po-
máhá čistit tělo i mysl. 

Jak se energeticky dobít?
Je jasné, že každý potřebuje slunce, takže jakákoliv ohnivá 
energie mu může prospět. Ale záleží na tom, jaký má ten 
člověk v sobě poměr vody. Na začátku jara můžete zkusit 
třeba sprchování nohou střídavě teplou a studenou vodou, 
což vám účinně nastartuje činnost ledvin a voda zadržovaná 
v těle se začne dostávat ven. Velmi účinné jsou také bylinko-
vé a olejové koupele, které mohou tělu dodat to, co mu 
chybí. Ale po každé koupeli je třeba se ještě osprchovat. 
Nejlepší postup je praktikovat koupele pravidelně po dobu 
tří březnových týdnů, protože tělo se tak energeticky připraví 
na jaro. Kdo má zahrádku a pracuje se zemí nebo často 
vyráží do přírody, se také energeticky čistí a nabíjí, takže 
těch způsobů je více než dost.

oknem. Je to velmi užitečná metoda, kterou úspěšně použí-
valy už naše babičky. Pokud chcete provést zvlášť velké 
energetické čištění, doporučuji seškrábat omítky, udělat nové 
a vymalovat. Negativní energie se totiž mimo jiné ukládají 
právě v omítce, protože vápenec velmi dobře absorbuje 
energii a může ji uchovat po dlouhá desetiletí. Můžete využít 
také čisticí sílu pomerančů – když dokončíte klasický i ma-
gický úklid a vykuřování, položte do každé místnosti půlku 
pomeranče a do něj zabodejte několik kousků hřebíčku. 
Pomeranč má kyselou ohnivou energii, která velmi dobře 
čistí a u lidí povzbuzuje vitalitu a energeticky nabíjí. Hřebíček 
je zase antiseptický, takže prostor dočišťuje. Jako celek navíc 
energie hřebíčku a pomeranče celkově zklidňuje atmosféru 
v domácnosti, takže lidé třeba nemají tolik tendenci se hádat. 
Z bylinek je možné použít například sporýše (klasický berga-
mot), třeba smíchaný se santalovým dřevem, ale jsou i jiné 
možnosti – například různé aromatické oleje – bergamot, 
jasmín, santal a květové energie, které nejsou příliš sladké. 

Jak zajistit prostor, aby lidi chránil před negativními 
energiemi?
Můžete si doma vytvořit oltáříček, na který umístíte nějaký 
kámen, který může prostor průběžně hlídat a čistit. Jeden velký 
kámen můžete umístit na nějaké centrální místo vašeho bytu, 
právě na ten oltáříček, a do každé místnosti pak umístit menší 
kamínek, takže společně vytvoří energetickou síť. Pak je po-
proste (nepřemýšlejte o tom, jestli vás slyší nebo nikoliv) 
a uložte do nich jasnou informaci – prosím o pokrytí tohoto 
prostoru v rámci bezpečí a harmonie. Pomocí kamínků to 
můžete energeticky zasíťovat a vytvořit si prakticky trvalou 
ochranu, protože energie kamínků v místnostech rezonuje, 
takže automaticky čistí a chrání. Můžete použít třeba křišťál, 
růženín, ametyst, ale i další minerály podle situace. Ochranné 
kamínky je ovšem třeba pravidelně čistit, ideálně jednou za tři 
týdny – stačí je umýt vlažnou vodou a dát je na 24 hodin 
do tmy, kde získají svou původní energii, a pak je můžete 
znovu použít.  Velmi užitečným pomocníkem proti negativním 
energiím je běžná sůl, která má silné čisticí účinky, takže mů-
žete do rohu každé místnosti dát špetku, posolit i prahy dveří 
a oken, abyste zamezili negativním energiím v přístupu. Nebo 
stačí dát malou mističku soli do každé místnosti a na ni položit 
třeba malý křišťál. Použitou sůl je však nutné vždy vyhodit 
a nepoužívat v kuchyni, protože obsahuje vyčištěné negativní 
energie, jež mohou negativně ovlivnit vaše zdraví. To je další 
postup, který znaly i naše babičky…

Takže na těch lidových pověrách bude přece jenom 
něco pravdy?
No jasně, selský rozum vždy vyhrává nad logikou, protože 
přirozeněji vnímá věci z okolního prostoru. Takže mnohé 
pověry a lidové postupy mají pravdivý základ a mohou sku-
tečně fungovat. Používat různé tradiční metody není směšné 
ani legrační, ale naopak přirozené. Protože třeba sůl kromě 
vlhkosti umí vytáhnout negativní energie. 

Jan Rud enko
Šaman Jan Rudčenko se zabývá 
šamanskými technikami, 
výkladem medicínských karet, 
čištěním čaker, bylinkářstvím 
a výkladem run. Věnuje se čištění 
prostorů od negativních energií 
a vyučování v rámci školy přírodní 
magie. Je součástí skupiny 
Alchymie PRO.  Více informací na 
www.facebook.com/alchymie.pro
Alchymie PRO.  Více informací na
www.facebook.com/alchymie.proo
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Pod lte se o sv j oblíbený rodinný recept v knize Hera Rodinné recepty.

Doba trvání sout že:
Od 1. února do 31. kv tna 2013

Více informací naleznete na 
www.pecenijeradost.cz

  Hera slaví 85. výro í a vy m žete slavit s námi!
Zú astn te se jedine né sout že a zašlete nám své rodinné 
recepty spole n
s fotogra  emi a p íb hy, které se k recept m váží

  Vít zné recepty budou uve ejn ny v knize Hera Rodinné recepty
Nejlepší z vás mají navíc šanci získat unikátní d ev ný set Hera 
(vál, vále ek a 2x va e ka), 
se kterým pe ení bude radost
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PAVEL MEDUNA

VEDOUCÍ PRODEJE 
A VÝROBY PEKAŘSTVÍ 
GLOBUS

Kromě tradičního velikonočního beránka jsou nejzná-
mějším velikonočním pokrmem právě jidáše a ma-

zance. Pečou se ze sladkého kynutého těsta a patří mezi 
nejstarší druhy českého obřadního pečiva. Recepty se 
v různých rodinách mírně liší a mnohdy se předávají 
z generace na generaci již po staletí.  
  
MAZANEC S KŘÍŽEM

Pečení velikonočního mazance tradičně probíhá na Bí-
lou sobotu a nejstarší receptury pocházejí z 15. a po-
čátku 16. století. Na výrobu se používá podobné těsto 
jako na vánočku a jeho složení se dříve lišilo podle 
toho, pro koho byl mazanec určen – pro služebnictvo 
a čeládku se pekly mazance z obyčejného kynutého 
těsta, pro statkáře, panstvo a návštěvy mazance obo-
hacené rozinkami a mandlemi. Na výrobu se používala 
bílá mouka, kvasnice, vejce a koření (zmiňovány jsou 
šafrán a hřebíček) a těsto se doslazovalo sladkou 
smetanou nebo tvarohem, protože cukr byl drahý 
a nebyl příliš rozšířen. V dávných dobách se jako ma-
zanec označoval i koláč z krajíčků sušeného chleba, 
který se namáčel do vína a prokládal se makovou či 
mandlovou kaší. Dnes je ovšem tento název vyhrazen 
tradičnímu kynutému bochánku. Hutné těsto mívá 
obvykle nažloutlou barvu a bývají v něm kousky kan-

dovaného ovoce, mandlí a rozinek. Na vršku mazance 
je před pečením udělán ostrým předmětem kříž a je 
posypán krájenými mandlemi. 

VELIKONOČNÍ JIDÁŠ

Malé sladké bochánky zvané jidáše odvozují svůj původ 
od Jidáše, který podle Bible zradil Ježíše za 30 stříbr-
ných. Podobně jako mazance se vyrábějí ze sladkého 
kynutého těsta a jejich tvar má připomínat provaz, 
na kterém se zrádce Jidáš oběsil. Tradičně se pečou 
na velikonoční Zelený čtvrtek nebo již na Škaredou 
středu, protože se traduje, že kdo na Zelený čtvrtek 
posnídá velikonočního jidáše, upevní své zdraví a choro-
by se mu budou celý rok vyhýbat… Zkuste ochutnat 
velikonoční pečivo upečené v pekařství Globus. 

JAK TO DĚLÁME U NÁS V GLOBUSU

Mazance o velikosti 300 g nebo 500 g, ale i tradiční 
jidáše, pečeme podle vlastních osvědčených receptur. 
Tradiční řemeslná výroba od míchání těsta, ručního 
tvarování, kynutí a následného pečení probíhá v naší 
pekárně po celý den, a tak si můžete být naprosto jisti, 
že v Globusu koupíte vždy čerstvě vyrobený a upečený 
mazanec nebo velikonoční jidáš. 

VELIKONOCE VE ZNAMENÍ 
MAZANCŮ A JIDÁŠŮ
Nedílnou součástí českých Velikonoc jsou dva druhy sladkého 
pečiva – velikonoční bochník zvaný mazanec a kynuté bochánky 
přezdívané jidáše.  Výroba je pracná a málokdo je dnes peče doma, 
ale přesto nemusíte být o tradiční pochoutky Velikonoc ochuzeni. 
Zkušení pekaři v Globusu je upečou za vás.

Naše pe ivo chutná
Každý hypermarket Globus má v zázemí vlastní 
pekařství, které peče podle vlastních receptur. Naši 
pekaři pracují nepřetržitě po celý den, takže ať už 
do Globusu přijdete kdykoliv, máte naprostou jistotu, že 
vaše pečivo bude voňavé a čerstvé.

NAŠE PEKAŘSTVÍ

MAZANEC GLOBUS

JIDÁŠ
GLOBUS
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www.globus.cz

Kvalita, 
která si
zaslouží 
naše jméno

S nádobím Globus proměníte vaši domácnost v profesionální kuchyni.
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Uzení je jedna z nejstarších metod 
přípravy a konzervace potravin. 
A do nedávna to byl takřka jediný 

způsob, jak maso zachovat 
po delší dobu. Uzení kromě 

uchování předností
masa dává výrobku jeho 
nezaměnitelný charakter. 

Naše technologie uzení je 
založena na tradičním způsobu, kdy 

kouř vzniká hořením bukových špalků 
a štěpků. Moderní technologie našich 
udíren přitom nezatěžuje životní prostředí, 
protože používáme katalytické spalování 
použitého kouře. Přírodní kouř vytváří 
tradičně známou chuť uzeného masa.

PŘÍPRAVA JE SNADNÁ A RYCHLÁ

V řeznictví Globus vám nabízíme uzená 
masa upravená jako kuchyňské masné 
polotovary, které je nutno následně doma 
vždy tepelně opracovat. Například radíme 
použít stejný postup jako u ohřívání knedlí-
ků, tedy použít hrnec, pařák a vodu. 
Do hrnce nalijte vodu, vložte do něj pařák 
a na něj položte maso. Pak už stačí jen 
přiklopit pokličku a můžete začít ohřívat. 
Doporučujeme ho třeba propařit se zelím, 
tedy vložit do hrnce společně s masem 
i dobré zelí, protože se obě chutě spojí a váš 
pokrm bude chutnat ještě lépe. Další skupi-
nou uzených mas je tepelně opracované 
uzené maso, např. Moravská krkovice Glo-
bus či Rolovaná plec Globus, které můžete 
konzumovat buďto přímo, či po ohřátí. 
Záleží jen a jen na vás, co si vyberete. 
Dobrou chuť!

Uzená masa na našem trhu se výrazně liší způsobem přípravy, který 
má zásadní vliv na chuť i kvalitu výrobku. Snahou dobrých řezníků je, 
aby šetrným postupem výroby zachovali přednosti masa. Ve vlastních 
řeznictvích hypermarketů Globus po celé České republice můžete koupit 
uzené maso naší vlastní výroby. A to v několika druzích. 

OCHUTNEJTE 
UZENÉ GLOBUS

PAVEL HOLEČEK

VEDOUCÍ ODBORU 
MASA A MASNÉ 
VÝROBY

NAŠE ŘEZNICTVÍ

Velikonoce jsou zlatou dobou labužníků 
a hospodyňky se předhánějí, která na sváteční tabuli 
předloží větší delikatesu. Mezi nejoblíbenější pokrmy 
patří velikonoční nádivky, ale jejich příprava není 
jednoduchá. Naštěstí nemusíte zoufat – vyzkoušejte 
velikonoční nádivku Globus, kterou zvládne připravit 
úplně každý. Nádivku ve formě polotovaru vyrábíme 
podle originální receptury přímo v našem řeznictví 
Globus, a to nejen v období  Velikonoc. Obsahuje 
uzené maso a hodí se k nadívání králíků, jehňat, 
selat i dalších druhů mas. Nebo ji můžete upéct 
přímo v hliníkové vaničce, ve které ji zakoupíte, 
protože je vhodná na pečení. Stačí ji vložit 
do trouby předehřáté na 120–140 °C přibližně 
na 50–60 minut. Dobrou chuť!

VŽDY KVALITNÍ A ČERSTVÉ

Každý hypermarket Globus má v zázemí vlastní řeznickou 
a uzenářskou dílnu, proto vám každý den nabízíme maso 
nejvyšší kvality i čerstvosti, a to zásadně v kuchyňské 
úpravě. Díky vlastnímu řeznictví nabízíme uzeniny tak, 
jak je to třeba, a to i několikrát denně čerstvé. V současné 
době máme v sortimentu na 120 druhů uzenin, které 
jsou vhodné i pro bezlepkovou dietu.

UZENÁ PEČENĚ GLOBUS

UZENÝ BOK GLOBUS

NÁŠ TIP: 

Nádivka
Globus
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I BEZ LEPKU SI 
MŮŽETE POCHUTNAT!
Počet nemocných v ČR se podle odhadů pohybuje kolem 50 000 lidí, ale jen 

10–15 % je diagnostikováno. Zbytek se nevědomky potýká s chorobou, která může 
být pro život velmi nepříjemná. Trávicí systém totiž nedokáže trávit lepek a tato složka 
obilí se pro něj stává toxickou, což může přinést negativní příznaky – ztrátou hmotnosti 
počínaje přes nechutenství po únavu a další potíže, které ani nemusí souviset s trávicím 
traktem. Proto při podezření neváhejte a nechte se vyšetřit odborníkem. Ale ani pokud 
se nepříjemná diagnóza potvrdí, tak nemusíte zoufat – dnes jsou možnosti bezlepkového 
vaření mnohem bohatší, než tomu bývalo v minulosti. S trochou fantazie a správnými 
surovinami vykouzlíte i pokrmy pro labužníky.

Autorkou receptů z brožury „Bezlepkově s Globusem“ 

je  Jitka Dlabalová, jednatelka Společnosti pro 

bezlepkovou dietu, o.s.

PŘÍSADY:
na těsto 1 kelímek bezlepkového pomazánkového másla 
a stejné množství bezlepkové mouky (Mantler), na náplň 
400 g listového špenátu, 50 ml bílého vína, 1 šalotka, 
1 stroužek česneku, 2 vejce natvrdo, 1 vejce na potření

PŘÍPRAVA: 
Z másla a mouky zpracujte těsto a vložte ho na chvíli 
do ledničky. Pak ho rozválejte mezi dvěma mikroteno-
vými sáčky nebo fóliemi na 4 plátky. Na pánvi nechte 
zesklovatět na másle nakrájenou šalotku a česnek. 
Přilijte víno a nechte krátce svařit. Přidejte listy špená-
tu, poduste do změknutí a nechte vychladnout. Na plá-
ty těsta pak naskládejte listy a kousky vařeného vejce, 
zabalte a potřete rozšlehaným vejcem. Vložte do trouby 
předehřáté na 180 °C a pečte do zlatova. Závin může-
te podávat jako teplý i studený předkrm.

Závin s vejci a špenátem 

4 
PORCE

PŘÍSADY:
bezlepkové těsto na knedlíky (Labeta), bezlepková uzeni-
na z řeznictví Globus, máslo, cibulka, špenát nebo zelí

PŘÍPRAVA: 
Těsto na bramborové knedlíky zpracujte podle návodu 
na obalu. Potom na másle nechte zpěnit cibulku, 
přidejte uzeninu, posolte, opepřete a směs orestujte. 
Těsto rozdělte na kousky a udělejte placičky. Na ně 
nandejte uzeninu s cibulkou, knedlíky pečlivě zabalte 
a uvařte v osolené vodě. Jako přílohu můžete podávat 
dušené zelí nebo špenát. Stejně jednoduchým způso-
bem můžete vyrobit výtečné bramborové placky s uze-
ninou. Do těsta podle receptu zapracujte nakrájenou 
uzeninu a podle potřeby dochuťte solí, pepřem nebo 
dalším kořením. Pak udělejte placky a osmažte je. 
Chutnají výborně teplé i studené. 

PŘÍSADY:
900 g ovoce, 250 g měkkého tvarohu, 250 g směsi Mix 
C Schär, 250 g pískového cukru, 175 g Hery, 3 vejce, 
1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, sůl a drobenka 
(100 g bezlepkové mouky, 80 g másla, 80 g moučko-
vého cukru)

PŘÍPRAVA: 
V misce utřete tuk, 3 žloutky a cukr a do pěny zašle-
hejte tvaroh a prosátou mouku s kypřicím práškem, 
potom ušlehaný sníh z bílků se špetkou soli. Těsto 
rozetřete na vymazaný a bezlepkovou moukou vysy-
paný plech nebo použijte pečicí papír. Na koláč na-
skládejte ovoce a posypte ho drobenkou. Pečte 
v troubě předehřáté na 180–190 °C přibližně 
25–30 minut a pak si vychutnejte lahodný ovocný 
dezert třeba se šlehačkou. 

Ovocný kolá  z tvarohového t sta

4 
PORCE

může 
žka 

otnosti 
trávicím 
i pokud 

zlepkového 
ými

Autorkou rec

je  Jitka Dlabalová, j

bezlepko

Stále více lidí v eské republice si 

uv domuje, jak t žký je život s celiakií. 

Jde o chronické onemocn ní tenkého st eva

vyvolané p ecitliv lostí na látku zvanou 

lepek. Ta je obsažena v obilí a tím pádem 

také ve zna ném množství b žných potravin. 

A lidé trpící touto nemocí musí dodržovat 

dietu. Ovšem i bez lepku si m žete

pochutnat – sta í jen v d t, jak na to. 

Pln né bramborové knedlíky

4 
PORCE

www.globus.cz  ČERSTVÉ TIPY  

15_bezlepekindd 1515_bezlepekindd   15 11.03.13 13:3311.03.13   13:33



16

PORADNA www.globus.cz

Co je vlastně alergie a jak ovlivňuje lidský or-
ganismus? 
Imunitní systém by měl člověka před alergeny chránit 
stejně jako při infekčních chorobách. Ale při alergii 
dochází k negativní reakci, tělo škodí samo sobě, takže 
se v podstatě jedná o špatnou imunitní reakci. Nejčastěj-
ším principem alergického onemocnění je princip akce 
a reakce. Když na člověka působí alergen, tak tělo rea-
guje vytvářením tzv. IgM protilátek. Když je jejich hladi-
na zvýšená, může dojít ke klinickému projevu alergie. 
Nejčastěji se projevuje na sliznici – pacienty trápí rýma, 
pálení očních spojivek nebo kašel. Když je problém 
závažnější, může dojít k hyperreaktivitě průdušek a roz-
vinutí astma. Dalším výrazným projevem jsou kožní 
problémy, které se projevují při potravinové alergii. Ale 
na každého člověka alergeny působí jinak a rozeznává-
me reakce prvního, druhého, třetího a čtvrtého typu.

Začíná jaro, což je kritická doba. Jaké alergie 
se nejčastěji projevují? 
Rozeznáváme různé kategorie alergenů. Mezi ně patří 
inhalační alergeny jako prach, peří, roztoči, pyly, plísně, 
zvířecí alergeny a podobné látky. Druhou skupinou 
jsou potravinové alergeny – mléko, vejce, obiloviny, 
ryby, ořechy, celer, mrkev, med, mák, kyselé zelí a další 
potraviny. Dalšími kategoriemi jsou hmyzí alergeny 
(včelí a vosí jed) a lékové alergie, kterých neustále 
přibývá, protože chemických medikamentů užíváme 
stále více. Na jaře je nejčastějším alergenem pyl stro-
mů – nejagresivnější je bříza, líska, habr, olše a lípa. 
Také kvetoucí keře mohou vyvolat alergii, zvlášť 
ve větší koncentraci. Proto alergikům doporučuji, aby 
na Velikonoce do vázy nedávali žádné jarní větvičky, 
které jsou mnohdy prvním alergenem, který si lidé 
na jaře přinesou domů. Takže si raději dejte pozor 
i na kočičky. 

Existuje nějaký jednoduchý recept, jak přežít 
jarní alergii?
Kromě doporučené medikace je hlavní zásada necho-
dit příliš do volné přírody. A když už tam jdete, je 
potřeba sledovat pylové zpravodajství.  Vždy je lepší 
vycházet ráno nebo večer, kdy koncentrace pylů není 
tak velká. Protože pyl nejprve stoupá a potom zase 
klesá, kolem páté hodiny odpolední to bývá obvykle 
nejhorší. Takže když už musíte o pylové sezoně ven, 
vyberte si na to nejvhodnější dobu a rozhodně při tom 
aktivně nesportujte. 

Je nějaký rozdíl v tom, jak působí alergie 
na dospělé a na děti?
Alergie se může projevit v jakémkoliv věku – existují 
pacienti, které trápí již od narození, u jiných se projeví 
v průběhu života. Alergické projevy jsou u dětí a do-
spělých podobné, jen děti mívají častěji ekzém a do-
spělí kopřivku. Ovšem když začnete léčit alergii již 
v dětství, je mnohem větší šance, že se pomocí léčby 
pacient dostane do tzv. klinického klidu, což znamená, 
že nemá prakticky žádné alergické projevy, tedy pokud 
dodržuje doporučená opatření. Když v určité životní 
situaci přestane doporučení dodržovat, třeba začne 
bydlet v prašném prostředí nebo si pořídí zvíře, tak se 
ta alergie pochopitelně může zase objevit. 

Jak postupovat, pokud mají lidé podezření, že 
je nebo jejich děti trápí alergie? 
Když zpozorujete, že vás nebo vaše děti trápí dlouhodo-
bější dýchací potíže, rýma, kašel a další alergické proje-
vy, měli byste rovnou zamířit k obvodnímu lékaři. Ten 
vydá doporučení do alergologické ordinace, kde pomocí 
řady testů vyšetříme vše potřebné. Alergii může být 
zpočátku obtížné odlišit od běžného nachlazení, protože 
oboje doprovází rýma a kašel. Dokud má pacient rýmu 

nebo ho pálí oči, tak je známka onemocnění ještě rela-
tivně slabá. Větší problém nastává, když alergen dráždí 
k výraznému kašli. Pak už je potřeba skutečně zasáh-
nout pomocí efektivní léčby, jinak hrozí hyperreaktivita 
průdušek a také astma. Alergie má tendenci se rozvíjet, 
postupně se zintenzivňují projevy a prodlužuje se jejich 
trvání, čímž se alergie zhoršuje stejně jako její klinické 
příznaky. S projevy alergických reakcí si přitom dnes již 
dokážeme ve většině případů poradit.

Lze alergii vyléčit, nebo jde o doživotní dia-
gnózu? A jaké mají pacienti možnosti?
Žádný typ alergie nelze zcela vyléčit, ale přesto je 
důležité navštívit alergologickou poradnu a začít ji léčit. 
Protože pomocí prevence, léků a vakcín lze omezit 
alergické projevy na minimum a alergikům výrazně 
usnadnit život.  V první řadě je velmi důležitá prevence. 
Když zjistíme, že nám něco v okolí, nějaké jídlo či koře-
ní vadí a nedělá nám dobře, tak se tomu začneme 
vyhýbat. Když už alergií trpíte, můžete využít širokou 
škálu úlevových léků zvaných antihistaminika. Na trhu 
je jich řada a jsou velmi kvalitní. A jestliže pacient trpí 
silnou alergií na prach, roztoče nebo pyly, tak je možná 
léčba vakcínou. V určitém časovém rozmezí mu je 
aplikována injekce, která slouží k tomu, aby se po roce, 
dvou až třech reaktivita na alergen snížila. Alergie se 
nedá defi nitivně vyléčit, ale lze ji snížit na snesitelnou 
úroveň a pacient v alergické sezoně může užívat méně 
léků. Ale i v případě úspěšné léčby je zapotřebí omezit 
kontakt s alergenem, protože zatím žádná pilulka aler-
gii úplně nevyléčí...

Absolvovala Fakultu dětského lékařství 
Univerzity Karlovy v Praze a začala působit jako 
lékařka Fakultní nemocnice Pod Petřínem. 
V letech 1984–1996 byla lékařkou 
alergologické ambulance SAZ Královské 

Vinohrady a v letech 1999–2006 vedoucí lékařkou 
alergologického stacionáře pro děti. Od roku 
2006 provozuje soukromou ordinaci alergologie 
a imunologie v Praze 2 a věnuje se také přednáškové 
a publikační činnosti.  

NÁŠ ODBORNÍK

MUDr. Blanka Haindlová

Dejte si pozor na kočičky

Přestože se většina lidí celou zimu těší na jaro, pro mnohé alergiky začíná kritické období. 
Jarní vzduch je plný rostlinných pylů a není před nimi úniku. Jak tedy přežít jarní alergie? 

To nám v rozhovoru prozradila alergoložka MUDr. Blanka Haindlová. 

www.alergologie-imunologie.cz
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Zbavit se toxinů, které se v těle ukládaly celou zimu, je pro náš organismus velmi důležité. Každý 
k této jarní detoxikaci přistupuje jinak – někteří se orientují na speciální pitné kúry, jejichž sou-

částí může být třeba kopřivový nebo zázvorový čaj doplněný medem, fenyklem a římským kmínem. 
Jiní si upraví jídelníček, neboť si uvědomí, že v zimě hřešili přece jen více, než je zdrávo. Jedovaté 
toxiny vznikají nedostatečným trávením, nesprávnou kombinací potravin, přejídáním a také v přípa-
dě, že jsou žaludek, játra, ledviny či střeva oslabeny. Zvýšená koncentrace škodlivých látek v lidském 
organismu může způsobit zdravotní potíže, proto je jarní očista těla více než potřebná… 

PROSPĚJÍ VAŠEMU ZDRAVÍ

V rámci detoxikace organismu se mimo jiné doporučuje připravovat pokrmy na olivovém oleji, jídla 
kořenit zázvorem, skořicí, kardamomem a česnekem, které mají blahodárný vliv na lidské zdraví. Do 
jídelníčku je vhodné zařadit celozrnné potraviny, rýži a různé druhy luštěnin. Důležitá jsou také pro-
biotika v podobě přírodních jogurtů, která pomohou zlepšit střevní mikrofl óru a zvýšit imunitu orga-
nismu. Naopak je třeba vynechat všechna těžká jídla, jejichž trávení organismus nadměrně zatěžuje. 
Snažte se proto jíst střídmě, raději menší porce vícekrát denně, a alespoň v období detoxikace zkuste 
omezit kofein a nikotin. Bio potraviny mohou být skvělým pomocníkem, jak toto očistné období 
překlenout. Globus vám nabízí širokou nabídku bio výrobků, které chutnají výtečně a navíc prospějí 
vašemu zdraví!

JARNÍ BIO INSPIRACE

Časová náročnost: 20 minut
Energetická hodnota: 436 kcal
2 mrkve, 1 červená paprika, 100 g cherry rajčátek, 6 lžic řepkového 
oleje, 50 ml pomerančové šťávy, ½ sklenice Alnatura cizrny, 3 lžíce 
limetkové šťávy, Alnatura mořská sůl, pepř, špetka římského kmínu, 
petrželka, ½ lžičky Alnatura sypkého zeleninového vývaru, 
125 g Alnatura kuskusu, alternativně špaldový kuskus

PŘÍPRAVA:
Mrkev nakrájejte našikmo na 0,5 cm silné plátky, papriku rozkrojte 
na polovinu, zbavte semínek a nakrájejte na stejně široké nudličky. 
Cherry rajčátka rozpulte. Mrkev a papriku osmahněte na dvou 
lžících oleje po dobu asi 5 minut, přidejte pomerančovou šťávu 
a nechte povařit dalších 5 minut. Potom přidejte cizrnu a rajčata. 
Zeleninu přendejte do misky, zalijte zbývajícím olejem a limetko-
vou šťávou, osolte, opepřete a dochuťte kmínem. Petrželku nakrá-
jejte nahrubo a smíchejte se zeleninou. Do kuskusu zamíchejte 
sypký zeleninový vývar a zalijte 250 ml vařící vody. Nechte 5 minut 
odstát, přidejte zeleninu a můžete servírovat.  

Alnatura kysané zelí bio 
500 g
Kysané zelí má velmi příznivý účinek na lidský organismus. 
Obsahuje velké množství vlákniny, vitamin C, kyselinu mléč-
nou a zdraví prospěšné minerální látky (draslík, vápník).

Country Life špaldový kuskus bio 
500 g

Zajímavou novinkou v sortimentu je kuskus ze špaldy, obilniny 
s vysokým podílem minerálních látek a bílkovin. Jeho příprava 
je velmi jednoduchá a chutná na slano i na sladko.

Alnatura šťáva z kysaného zelí bio 
500 ml

Detoxikaci můžete podpořit třeba konzumací zeleninových 
šťáv. Ochutnejte novinku z našeho sortimentu – Alnatura 
šťávu z kysaného zelí či některou z dalších zeleninových šťáv.

Alnatura jemné fíky bio 100 g

Pokud vás přece jenom přepadne chuť 
na sladké, upřednostněte spíše sušené ovoce. Vyzkoušejte 
například jemné slaďoučké fíky Alnatura, samozřejmě 
v prvotřídní bio kvalitě.

Alnatura fíky a datle 
v mléčné čokoládě bio 30 g

V případě, že je pro vás život bez čokolády nepředstavitel-
ný, zkuste zkombinovat čokoládu s ovocem – jako je tomu 
v případě ovocné tyčinky fíky a datle v mléčné čokoládě.

Biolinie pohanka loupaná 
lámanka bio 500 g

Můžete ochutnat i pohanku, oceňovanou pro vysoký obsah 
vitaminu P (rutinu). Využít lze při přípravě pohankové kaše, 
placiček, karbanátků či směsí na plnění zeleniny. 

Teplý zeleninový salát s kuskusem
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AlA

Zimní období přináší sklon ke konzumaci tučnějších pokrmů a následky se 
projevují nejen na váze, ale také na množství jedovatých toxinů v těle. Proto 
odborníci doporučují na jaře provést detoxikaci organismu, která škodlivé 
látky odstraní. Existují různé způsoby, jak tělo očistit a připravit na jaro. Tak 
proč nezkusit bio inspiraci?

Smysluplné pro člověka a zemiSmysluplné pro člověka a zemi

Smysluplné pro člověka a zemi

VYZKOUŠEJTE BIO POTRAVINY

2 
PORCE

Smysluplné pro člověka a zemi

Zdroj: Alnatura

A
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ZAHRADA www.globus.cz

KVĚTINOVÉ TIPY
PRO BALKON I TERASU

Zima je dlouhá a mnozí lidé netrpělivě 
čekají na jaro zářící všemi barvami. 
Pokud patříte mezi ně, inspirujte se 
4 květinovými tipy, jak přivítat jaro také 
u sebe doma. Ať už bydlíte v bytě nebo 
domě, můžete svou domácnost nechat 
doslova rozkvést.  

4

SEMENA JOHNSONS
různé druhy, exkluzivně 
pouze v Globusu

OZDOBNÝ KVĚTINÁČ 
MARETA
plastový v různých barvách

OBALY NA KVĚTINÁČE OLA
v různých barvách

BYLINKY V KVĚTINÁČI
různé druhy

18
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1 OZDOBTE BALKONY 
A OKNA KVĚTY

Pro ty, kteří milují živé květiny a při-
tom nemají zahradu, je geniálním 
vynálezem květinový truhlík, kterým 
lze snadno ozdobit okna a balkony. 
K dostání je široká nabídka plastových, 
keramických i dřevěných truhlíků, 
ovšem nejvíce záleží na výběru balko-
nové rostliny. Je důležité zvážit polohu 
okna, balkonu nebo terasy, kam chcete 
květinu umístit, aby se jí u vás dařilo. 
Na slunném místě dobře prospívají 
například pestrobarevné petúnie 
a muškáty i zlatožluté dvojzubce, mod-
ré vějířovky, gazánie a všelichy.  V po-
lostínu na východní a západní straně 
se daří barevným verbenám, vitálkám, 
ostruhatkám a lobelkám. Stinná místa 
můžete zkrášlit begoniemi a fuchsiemi, 
pestrými netýkavkami balzamínami, 
ale také kapradinami a břečťanem. 
Každá balkonová rostlina potřebuje 
trochu jinou péči, kvalitní substrát, 
dostatečnou zálivku a pravidelné hno-
jení. Ale za vaši starostlivost se vám 
všechny květiny jistě odvděčí záplavou 
pestře vybarvených květů.

2 PROBUĎTE ROSTLINY 
K ŽIVOTU

Ať už pěstujete květiny na zahradě, 
v truhlíku na balkoně nebo jen doma 
v květináči, měli byste jim na jaře věno-
vat zvláštní péči. Každou rostlinu je 
potřeba prohlédnout, prostříhat, proře-
zat a odstranit uschlé a odumřelé části, 
které by jen zbytečně odebíraly životní 
sílu a mohly být zdrojem plísní a jiných 
chorob. A právě na jaře je vhodný čas 
na postřiky proti škůdcům a hlavně na 
přesazování květin. Rostliny nabírají 
energii a probouzejí se ze zimního 
spánku k životu. Při přesazování jim 
můžete prospět kvalitním substrátem, 
který odpovídá jejich potřebám. K do-
stání je velké množství zahradnických 
substrátů pro konkrétní druhy rostlin, 
které jim poskytují vhodné podmínky 
k růstu. Čerstvě přesazené rostliny 
většinou není nutné přihnojovat, proto-
že mají dostatek živin ze substrátu, ale 
nepřesazené rostliny je zapotřebí pod-
pořit vhodným hnojivem, které jim dodá 
nutné živiny a stopové prvky. Rostliny 
vám určitě budou vděčné, a to nejenom 
na jaře.

3 VYTVOŘTE SI MINI 
ZÁHONEK

Mezi milovníky zahradničení a čerstvé 
zeleniny jsou v posledních letech obrov-
ským hitem mini záhonky, které je možné 
vytvořit i na balkoně a pěstovat tak 
vybrané plodiny dokonce i v městském 
bytě. Mezi nejoblíbenější rostliny patří 
různé druhy keříčkových rajčat a malé 
papričky, saláty, ředkvičky a další zeleni-
na jako je baby karotka a naťová petržel, 
je možné pěstovat i speciálně vyšlechtě-
né odrůdy jahod a borůvek. A pokud 
máte na balkoně dostatek prostoru, 
můžete zkusit vysadit také pnoucí se 
fazole či hrášek. Balkonový mini záhonek 
vyžaduje pravidelnou péči a zavlažování 
a záleží jen na vaší šikovnosti a nápadi-
tosti, jak využijete volný prostor na bal-
koně, které rostliny zasadíte a jakou 
úrodu sklidíte. Můžete využít také zvlášt-
ní odrůdy miniaturních ovocných stromů 
– jabloně, hrušně, broskvoně nebo zakrs-
lé meruňky, třešně a další stromky urče-
né pro balkony a terasy. A pokud nemáte 
balkon, nezoufejte. Některé vybrané 
plodiny můžete pěstovat také doma 
v květináči. 

4 VYZKOUŠEJTE ČERSTVÉ 
BYLINKY

Jedním z nejoblíbenějších způsobů do-
mácího zahradničení je pěstování čers-
tvých bylinek, protože bylinkovou za-
hrádku můžete vytvořit i v kuchyni za 
oknem. Nabízí se nepřeberné množství 
rostlinek, které je možné využít – napří-
klad populární bazalka, šalvěj, majorán-
ka, pažitka, rozmarýn, tymián nebo 
dobromysl (oregano), ale také kopr, 
koriandr, máta a další druhy bylin. Může-
te si je buď vypěstovat ze semínek, nebo 
zakoupit již vzrostlé sazeničky, které je 
poté vhodné přesadit do truhlíku nebo 
většího květináče. Bylinky obvykle není 
třeba přihnojovat, protože při nadbyteč-
ném obsahu živin zbytečně přerůstají 
a ztrácejí aroma. Je však třeba dohléd-
nout, aby měly pěstované rostlinky 
dostatečný přísun světla a vláhy a nebyly 
vystavovány teplotním výkyvům, které 
jim škodí. Jinak není péče zvlášť náročná 
a domácí bylinkovou zahrádku si může 
pořídit v podstatě každý. Čerstvé bylinky 
nejen obohatí vaše kulinářské výtvory, 
ale mají i léčivé účinky a budou potěše-
ním také pro vaše oči.     

TRUHLÍK MARETA
plastový v různých barvách

ROZPRAŠOVAČ MEDUSA
různobarevné provedení

KVETOUCÍ PELARGONIE
Pelargonie Peltata, 10 pack

HNOJIVO A SUBSTRÁT
pro kořenovou i listovou výživu všech 
druhů orchideí a bromélií
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 TIPY NA VELIKONOCE   www.globus.cz

Zdobení oken, dve í a interiér  dom  a byt  je 
velikono ní tradicí a moderním zp sobem starobylého 
vítání jara. Inspirujte se t eba n kterým z našich tip

na veselé jarní dekorace.

DEKORACE 
ZAJÍČEK

s ohýbatelnýma ušima, stojící, 
z keramiky a plyše, rozměry 
10 x 7 x 16,5 cm, 4 modely.

arobylého
našich tip

OKENNÍ FÓLIE 

s glittrem, různé 

motivy.

DEKORACE KÁČÁTKO 

s chmýřím ve vajíčku, 

rozměry 8 x 8,5 x 8 cm, 4 modely.

VELIK
ONOČNÍ 

POMLÁ
ZKA 

Zají kova velikono ní nadílka 

0

DEKORACE 

ZAJÍČEK

se stuhou sedící, porcelán, bílá 

barva, lesklý povrch, rozměry 

9,5 x 2,5 x 10,5 cm, 

2 modely.

 VAJÍČKA PLASTOVÁ
závěsná, různé barvy.

E 

DEKORACE OVEČKA 
z keramiky a plyše, 
rozměry 9,5 x 7,5 x 8,5 cm, 
4 modely.

závěsná  různé barvy.

rozmě y

ávěsná, různé barvy.
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PEKÁRNY 
A CUKRÁRNY NÁCHOD

Zajíček čokoládový (130 g) 
a jogurtový (150 g). 

Velikono ní zají ek z lehkého 
nadýchaného piškotu, politý 

jemným jogurtem nebo 
sametovou tmavou polevou. 

KOFOLA

Kofola višňová, 2 l.

NESTLÉ
Lentilky kravička, 120 g.

Lentilky Fruity, sáček 35 g.

Lentilky Fruitysáček 35 g.

NESTLÉ 
NESCAFÉ 

GOLD CREMA
Káva s krémově jemnou 

pěnou, 200 g.

Od 7. 3. do 1. 4. 

navíc možnost získat náušnice Swarovski.

BOHEMIA SEKT, SÓLO PRO CHARDONNAY
Bohemia Sekt Chardonnay brut, 0,75 l.

a višňová, 2 l.

NESTLÉOrion velikonoční kraslice, 25 g.Orion pralinky Slivovice, 144 g.

BONDUELLE
Žampiony krájené v rajčatové 

omáčce, 314 ml.

Novinka, se kterou bude 
lahodné jídlo hotové 

za chvili ku! Sta í jen 
p idat t stoviny i rýži.

EFKO – PRONTO PER PASTA 
*EXCLUSIVE* S OLIVAMI, 

212 ml
Exklusivní spojení chutě sušených 

rajčat, čerstvého česneku, 
slunečnicového oleje, tajné směsi 

bylinek a výborných oliv.

EFKO – PRONTO PER PASTA 
*EXCLUSIVE* S FEFERONY, 

212 ML 
Delikátní harmonii sušených 

rajčat, čerstvého česneku a 
bylinek doplňuje pikantní chuť 

feferonů. Dokonalá 
kombinace!

NY 
OD
0 g) 
g). 

ho
tý
bo
ou

Chard
0,75 l

livovice, 144 g.

JUPÍ SIRUP SUPERHUSTÝ

červený rybíz a černý bez, 0,7 l.

Hustý sirup bez konzervant , um lých
sladidel a barviv, obsahuje ovocnou 
složku. edí se v pom ru 1:10.

V

FERRERO

Kinder Surprise, 20 g.

Kinder Surprise pro 

holky, 20 g.

SliSliv
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OCHUTNEJTE SPECIÁLNÍ MENU 
Velikonoční svátky mohou mít mnoho různých barev, vůní a chutí. Inspirujte se tradičními pokrmy 
zahraničních kuchyní a poskládejte si jedinečné sváteční menu pro vaši velikonoční tabuli.   

Podle písemných dokladů cheesecake zřejmě konzu-
movali již starověcí Řekové v 7. století před Kristem 
a dodnes v Řecku patří mezi nejoblíbenější dezerty 
nejen o Velikonocích. 

PŘÍSADY:
500 g čerstvého sýru mizithra nebo ricotta, 2 šálky 
hladké mouky, ¼ šálku cukru krupice, ½ šálku másla, 
4 vejce, 4 lžíce medu,  ½ lžičky mleté   skořice

PŘÍPRAVA: 
Připravte si dortovou formu s otevíracím okrajem a vy-
mažte ji máslem. Smíchejte v míse mouku, cukr a kous-
ky másla. Pak směs prsty zpracovávejte, dokud se nepo-
dobá strouhance. Přidejte 3–4 lžíce vody, aby hmota 
držela pohromadě a vytvořila těsto. Nechte ho 30 minut 
odležet v lednici a předehřejte troubu na 180 °C. Potom 
do misky rozklepněte vejce, přidejte cukr, mouku 
a vzniklou hmotu vyšlehejte, aby byla načechraná. 
Přidejte sýr, med, skořici a vše dobře promíchejte. Odle-
želé těsto rozválejte na tenkou vrstvu, vložte do formy 
a okraje odřízněte. Přidejte sýrovou směs a dort vložte 
do trouby. Pečte po dobu 40–50 minut, dokud nebude 
mít povrch světle zlaté barvy. Po vyjmutí z trouby nechte 
cheesecake úplně vychladnout a můžete ho ozdobit 
ovocem, čokoládou, mandlemi nebo medovou glazurou. 

Tradiční polévka je oblíbenou součástí velikonočního 
menu v Polsku, přestože se takřka v každé rodině vaří 
a podává trochu jinak. Ochutnejte jednu z variant…

PŘÍSADY:
0,500 kg uzených klobás, 3 střední brambory, 4 vaře-
ná vejce, 1 malá cibule, 4 stroužky česneku, 2 mladé 
pórky, 1 ½ šálku kysané smetany, ¼ šálku mouky, 
¼ šálku čerstvého strouhaného křenu, ¼ šálku nahru-
bo nasekaného kopru, 2 lžíce nesoleného másla, 
2 snítky majoránky, 1 bobkový list, 2 lžíce nasekané 
petrželky, sůl a čerstvě mletý pepř 
   
PŘÍPRAVA: 
Nalijte do hrnce 8 šálků vody a přidejte klobásy, vařte asi 
25 minut, poté klobásy vyndejte. Do vývaru přidejte 
máslo, tenké plátky cibule, najemno nasekaný česnek, 
nakrájený pórek a brambory, majoránku, bobkový list 
a vařte, dokud brambory nezměknou. Pak polévku rozmi-
xujte v mixéru a znovu přiveďte k mírnému varu. V míse 
smíchejte mouku se smetanou, metlou směs rozšlehejte 
a nalijte do polévky. Za stálého míchání vařte, dokud 
polévka nezhoustne, poté ji odstavte. Klobásy nakrájejte 
na tenká kolečka a přidejte je do polévky spolu s křenem, 
solí a pepřem. Ozdobte petrželkou, koprem a klínky nakrá-
jených vajec. Podávat můžete třeba v bochníčku chleba.  

Velikonoční šunka různých podob i chutí je základem 
tradiční americké velikonoční tabule. Oblíbená je třeba 
šunka s ovocem glazovaná medem nebo bourbonem. 

PŘÍSADY:
cca 3 kg šunky s kostí, šálek hnědého třtinového cukru, 
šálek pikantní hořčice, 1 šálek nápoje Coca-cola, 
1 šálek bourbonu, 4 čerstvé snítky tymiánu, sůl a čers-
tvě mletý pepř   

PŘÍPRAVA: 
Předehřejte troubu na 170 °C a připravte šunku 
na pečení. Ostrým nožem lehce nařízněte kůži a pro-
veďte řezy jedním směrem, poté směrem opačným 
a vytvořte síť kosočtverců. Do zářezů můžete zapíchat 
kousky celého hřebíčku, který dodá pikantní chuť. 
V menším hrnci připravte glazuru – smíchejte bour-
bon, cukr, colu, hořčici a tymián a na mírném plameni 
za stálého míchání ohřívejte, dokud se cukr nerozpustí, 
směs se nezredukuje na polovinu a nezíská sirupovitou 
konzistenci. Rozestřete glazuru na šunku a do pekáče 
před pečením nalijte šálek vody se 3 lžícemi bourbonu. 
Poté vložte do trouby a pečte přibližně po dobu 90 mi-
nut, zhruba každých 30 minut podlévejte. Upečená 
šunka by měla být křehká a rozpadat se. Pak ji stačí 
nakrájet a servírovat s libovolnou přílohou.

ecký jarní cheesecake

4–6 
PORCÍ

Šunka glazovaná bourbonem

6 a více 
PORCÍ

Bílý velikono ní borš

4–6 
PORCÍ

22

NÁŠ TIP:
Vyzkoušejte sýr Ricotta 
Globus, 250 g.

NÁŠ TIP:
Vyzkoušejte Sedláckou 
šunku z řeznictví Globus.

NÁŠ TIP:
Vyzkoušejte kysanou smetanu 
korrekt, 150 g.
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Původ sladkého kynutého pečiva, zvaného Hot Cross 
Buns nebo někdy také krucifi xy, je odvozován z anglo-
saské kuchyně, ale dnes se pečou ve většině křesťan-
ského světa. 

PŘÍSADY:
4 šálky mouky, 1 šálek mléka, ¼ šálku hnědého cukru, 
5 lžic másla, 1 vejce, droždí,  šálku rozinek a   šálku 
kandovaného ovoce a kůry, 1 lžička   skořice, ½ lžičky 
soli, ¼ lžičky muškátového oříšku, ¼ lžičky mletého 
hřebíčku, ¼ lžičky mletého   nového koření, na polevu 
½ šálku moučkového cukru a 1 polévková lžíce mléka 
nebo smetany  

PŘÍPRAVA: 
Zahřejte mléko, smíchejte ho s droždím, ½ lžičky cukru 
a nechte 10 minut odstát. V mixéru smíchejte mouku, 
cukr, koření, sůl, droždí, máslo a vejce a mixujte 
na nízkou rychlost. Přidejte rozinky a ovoce a pokra-
čujte v hnětení těsta, dokud nebude hladké a pružné. 
Potom vložte těsto do mísy, zakryjte a uložte na teplé 
místo, kde ho nechte 2 hodiny vykynout do zhruba 
dvojnásobné velikosti. Pak těsto rozdělte na 12 kusů 
a vytvarujte bochánky, které umístíte na plech. Ušle-
hejte 1 lžíci mléka s vejcem, pečivo potřete a nechte 
hodinu kynout na teplém místě. Bochánky by měly mít 
dost prostoru, protože svůj objem ještě zdvojnásobí.
Předehřejte si troubu na 180–200 °C. Pečivo opět 
potřete rozšlehaným vejcem a na vršku každého bo-
chánku vytvořte nožem kříž. Poté vložte plech do trou-
by a pečte asi 15–20 minut, dokud nedostanou zlata-
vě nahnědlou barvu. Nechte je vychladnout a ozdobte 
je polevou smíchanou z cukru a mléka. A tradiční 
sladká pochoutka Velkého pátku je hotová.  

Velikonoční koruna z pečeného jehněčího masa patří 
k velikonočním pochoutkám třeba na Britských 
ostrovech, ale také v některých dalších zemích světa. 

PŘÍSADY:
2 kusy jehněčích žeber nebo hřbet o váze cca 
1,5–2 kg, 6 stroužků česneku, 1 šálek pikantní 
hořčice, 2 lžíce másla, čerstvý tymián a rozmarýn, 
pepř a sůl 

PŘÍPRAVA: 
Nařízněte blánu na zadní straně každého žebra, 
aby se dala lépe tvarovat, a pomocí potravinář-
ského motouzu spojte žebra dohromady tak, aby 
vytvořila korunu s masitou částí uvnitř. Maso 
okořeňte solí a pepřem. Poté v mixéru smíchejte 
hořčici, máslo, nakrájenou cibuli, nasekaný česnek 
s petrželkou a ochuťte solí a pepřem. Rozmixujte 
směs do hladka a potřete jehněčí korunu, kterou 
uložte zabalenou ve fólii na noc do chladu. Druhý 
den si předehřejte troubu na 190 °C, uložte koru-
nu na pekáč a vložte do trouby. Pečte po dobu 
30 až 35 minut, dokud maso nebude měkké 
a křehké. Můžete podávat například se šťoucha-
nými bramborami s cibulkou, restovanými fazol-
kami nebo mladou mrkvičkou.    

Pe ená jehn í koruna

4–6 
PORCÍ

Základem italské velikonoční polévky zvané Brodetto 
Pasquale jsou dva tradiční symboly Velikonoc – vejce 
a jehněčí. 

PŘÍSADY:
500 g libového hovězího masa, 500 g jehněčího masa, 
1 střední cibule, 2 střední mrkve, 2 stonky celeru, 
6 vaječných žloutků, 1 malý citron, extra panenský 
olivový olej, 6 celých hřebíčků, 2 snítky čerstvé petr-
želky, 2 snítky čerstvého tymiánu, 1 snítka čerstvého 
rozmarýnu, sůl a pepř na dochucení a čerstvě nastrou-
haný parmezán  

PŘÍPRAVA: 
Zahřejte v hrnci olej a přidejte osolené a opepřené 
hovězí, které opečte po obou stranách. Nakrájejte cibuli, 
mrkev a celer na kousky a přidejte je do hrnce spolu se 
3 litry vody.  Vše přiveďte k varu a vařte na mírném 
plameni asi 1,5 hodiny, občas seberte šedou pěnu 
na hladině. Přidejte nakrájené kousky jehněčího a vařte 
další 1,5 hodiny. Pak polévku odstavte, nechte odstát 
a dochuťte solí a pepřem podle chuti. Když vývar trochu 
vychladne, takže je horký, ale nikoliv vroucí, vmíchejte 
do něj žloutky. Přidejte nasekanou petrželku, majoránku, 
citronovou šťávu a promíchejte. Posypte parmazánem 
a servírujte s čerstvou bagetou. 

ímská velikono ní polévka

4–6 
PORCÍ

Sladké k ížové bochánky

23

NÁŠ TIP:
Vyzkoušejte hladkou mouku 
korrekt, 1 kg.

NÁŠ TIP:
Vyzkoušejte francouzskou 
bagetu Globus, 250 g.

NÁŠ TIP:
Vyzkoušejte jehněčí hřbet 
s kostí z řeznictví Globus.

S

4–6 
PORCÍ
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SMOOTHIE MAKER 
Elektrický mixér na přípravu smoothie z různých druhů ovoce. Varianty červený a bílý. 

VITAMINOVÉ NÁPOJE www.globus.cz

HRUŠKA Lehce stravitelné ovoce zajišťuje rychlý 

přísun živin do střev, pročišťuje trávicí trakt a pomáhá 

odstranit poruchy trávení. Jsou bohaté na provitamin A, 

vitamin C, B, kyselinu listovou, zinek, železo, měď, váp-

ník, draslík, jód, třísloviny a vlákninu, takže celkově 

prospívají organismu. Posilují imunitní systém a po-

zitivně stimulují náladu.  

RAJČE  Je bohatým zdrojem kyseliny jablečné, 

citronové, šťavelové a vinné, betakarotenu, vitaminů 

C, E a skupiny B, minerálů, stopových prvků a nenasyce-

ných mastných kyselin, které pomáhají snižovat cholesterol 

a vylučovat ho z těla. Šťáva má antioxidační vlastnosti, 

pomáhá čistit krev a vyplavovat toxiny, zlepšuje trávení 

a zvyšuje obranyschopnost.

 DÝNĚ  Vysoký obsah vlákniny a vyvážený poměr vitaminů a minerálů blahodárně působí na trávicí trakt a posiluje imunitní systém. Pití dýňové šťávy podporuje činnost srdce a oběhového systému, snižu-je hladinu tuků v krvi, podporuje správnou funkci slinivky a celkově regeneruje tělesné buňky. Navíc uklidňuje nervy a pomáhá usnout.

JAHODY  Dodávají tělu 

vitaminy C a E, které vážou volné 

radikály, a navíc jsou bohaté 

na mangan, který se stará o výživu 

nervů, vlasů a pokožky a navíc účin-

kuje jako afrodiziakum. Jahody projevují 

pozitivní vliv na lidský organismus – posilují metabolis-

mus, prospívají srdci a cévám, zbavují trávicí trakt 

jedovatých látek a posilují obranyschopnost organismu. 

TŘEŠEŇ A VIŠEŇ  Šťáva z višní a třešní podporuje snižování tělesné hmotnosti, pomáhá odvádět z těla toxické látky a pročišťovat organismus. Umí na sebe totiž vázat škodliviny, které se pak vyloučí z těla. Kromě vitaminů obsahuje vápník pro kosti a zuby, železo pro krvetvorbu a dýchání, draslík, hořčík, zinek a fosfor, který uklidňuje nervovou soustavu.   

rojem kyseliny jablečné, 

betakarotenu, vitaminů 

stopových prvků a nenasyce-

é pomáhají snižovat choleste

má antioxidační vlastnosti, 

ovat toxiny, zlepšuje trávení 

ANANAS  Obsahuje 16 různých minerálních 
látek a stopových prvků, vitaminy C, E a B12 a vysoký obsah enzymů. Ty napomáhají při léčeb-
ných procesech v těle, mírní záněty a zlepšují 
trávení. Navíc urychlují spalování tuků a za-

braňují tvorbě tukového tkaniva, takže je 
ananas skvělým pomocníkem při snižování 

nadváhy. 

cký
na přípravu 

z různých dru
Varianty červe

AN
a
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ODŠŤAVŇOVAČ 
ROHNSON R 425 

Nerezový, 1000 W, 
2 různé rychlosti, 
nádoba na odpad 1,6l. 

zázra nou silou 
p írody

OČISTĚTE 
SVÉ TĚLO I DUŠI

prospívají organismu. Posilu

zitivně stimulují náladu.  
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vázat 
vitaminů 

-
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Čerstvé šťávy z ovoce a zeleniny jsou účinným 
způsobem, jak podpořit očistu organismu 
a doplnit vitaminy. Tajemství pozitivního účinku 
kvalitních přírodních džusů a moštů je v tom, že 
je tělo rychle tráví a vstřebává z nich maximum 
minerálních látek, vitaminů a živých enzymů 
z ovoce a zeleniny. A mnozí lidé věří, že díky 
tomu mohou žít delší a zdravější život.

ping, který na začátku dne prospěje tělu i duši. Na trhu je 
k dostání bohatá nabídka kvalitních přírodních nápojů, 
nebo si můžete ovoce a zeleninu vymačkat sami doma 
a libovolně ji naředit či dochutit. Ale dbejte na to, že čers-
tvé šťávy velmi rychle oxidují a již 30 minut od přípravy se 
enzymatická aktivita snižuje na polovinu. Proto je doporu-
čováno tyto nápoje neskladovat, ale vylisovat a hned 
vypít, aby si uchovaly co nejvíce své přírodní síly. Každé 
ovoce a zelenina má trochu jiné účinky, tak se nechte 
inspirovat a ochutnejte zdraví přímo z přírody. 

BANÁN  Je bohatý na vitaminy 

A, C a B, sodík, draslík, magnézium a látku zvanou 

tryptofan, která je přírodním antidepresivem. Díky 

tomu banány zlepšují náladu, uklidňují nervy 

a pomáhají usnout. Navíc snižují hladinu choleste-

rolu, posilují imunitní systém, zbavují tělo toxic-

kých látek a pomáhají snižovat tělesnou hmotnost. 

Tipy na hubnutí a očistu
V zimě ručička osobní váhy často stoupá nahoru a tělo se přirozeně obaluje 

tukovou vrstvou, ale na jaře se pravidelně dostaví pocit, že je potřeba shodit 
nadbytečné kilogramy a očistit tělo zanesené škodlivými látkami. Nejlepší cestou, 
jak se dostat do kondice, je dostatek pohybu a zdravý vyvážený jídelníček, ale 
významnými pomocníky mohou být také čaje a přírodní extrakty, které vám mohou 
pomoci při jarní snaze o redukci vaší nadváhy.  Vyzkoušejte některý z našich tipů.

MAXIVITA PREMIUM SUPER LINIE
Obsahuje extrakt z rostlin garcinia cambogia, citrus 
aurantium a zeleného čaje. Užívání MaxiVita Premi-
um Super Linie v kombinaci s pohybem a vyváže-
nou stravou může podpořit úbytky tělesné váhy 
a redukci nadbytečného tělesného tuku. 

ČAJ TEEKANNE 
REDUKCE HMOTNOSTI
V bylinném čaji  Teekanne jsou obsaženy listy 
cesmíny paraguayské a máty peprné, nať sporýše 
a kořen lékořice lysé. Bylinná směs tlumí pocit hladu, 
podporuje hubnutí, zlepšuje látkovou výměnu 
a napomáhá k regulaci tělesné hmotnosti.

ENJA BALSAM ANTII-CELLULITE 
& ANTII-STRETCH MARKS
Účinný hypoalergenní balzám obsahuje jojobový olej 
a je vhodný pro všechny typy pokožky. Působí preven-
tivně proti striím, pomáhá redukovat celulitidu a zlep-
šit vzhled pokožky. Pravidelnou masáží se zlepšuje 
krevní oběh a oživuje se unavená pokožka. 

u
motnosti.

POMERANČ  Pomerančová šťáva posiluje 
obranyschopnost a je považována za jednu z nejvhod-

nějších při očistné kúře nebo redukční dietě. Díky 
vysoké koncentraci zdraví prospěšných látek pod-

poruje látkovou přeměnu v buňkách, aktivuje 
tělesné žlázy, povzbuzuje ducha a zlepšuje sou-
středění a má energetizující a stimulující účinek 

na organismus.  

JABLKO  Obsahuje množství vitaminů a stopových prvků, tříslovin a ovocných kyselin, které posilují organis-mus, ovlivňují látkovou výměnu a podporují trávení. Jab-lečná šťáva pomáhá detoxikovat tělo, snižovat hladinu cukru a cholesterolu v krvi a podporuje imunitu a odol-nost. Navíc má přirozené regenerační účinky, takže působí jako účinná omlazovací kúra.   

ČERVENÁ ŘEPA  Šťáva z červené řepy má 

velmi silné detoxikační účinky, proto je doporučeno ji 

ředit vodou a pít jen 200 ml denně. Čistí krev i vnitř-

ní orgány, povzbuzuje činnost lymfatického 

systému, posiluje organismus a podporuje 

tvorbu červených krvinek. Reguluje krevní 

oběh a vzácné minerální látky působí 

blahodárně na ledviny a žlučník.

A

Ovocné a zeleninové šťávy mají výtečnou chuť a jsou 
bohaté na biologicky významné látky, které prospí-

vají lidskému zdraví. Podporují očišťování organismu 
od toxinů, prospívají trávení, pomáhají snižovat nadvá-
hu, odstraňovat únavu, posilují imunitu a dodávají 
energii a vitalitu. Šťávy jsou pro organismus dokonce 
větším přínosem než čerstvé saláty, protože tělo při 
trávení nespotřebuje tolik času a energie, a přitom 
vstřebá více živin. Nejúčinnější je pít šťávy ráno na lač-
no, protože působí jako vitaminový a energetický do-

nerační účinky,y, takže působí 

A Šťáva z červené řepy má 

ky, proto je doporučeno ji 

denně. Čistí krev i vnitř-

st lymfatického 

us a podporuje 

Reguluje krevní 
tky působí 
učník.

obranyscho
nějších
vysoké

por
těles
střed

24-25_1tipynahubnuti.indd 2524-25_1tipynahubnuti.indd   25 11.03.13 14:0511.03.13   14:05



www.mimi-klub.cz
Tady je svět ještě v pořádku.

www.globus.cz

Bráška už se
těší do klubu!
Zaregistrujte se do Mimi klubu na 
www.mimi-klub.cz a získejte každý měsíc 
20% slevu na 50 –70 dětských produktů 
v hypermarketu Globus. Vyberte si ze 
spousty výrobků od plen přes dětskou 
kosmetiku až po výživu pro děti.

Nabídku mohou využít rodiče s dětmi
do tří let a těhotné maminky.

SOUTĚŽE

SLEVY

DÁRKY
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www.globus.cz  MIMI KLUB  

Využijte speciální nabídky pro leny Mimi klubu 
a nakupujte výrobky pro d ti se slevou!

CO MIMI KLUB NABÍZÍ?
Celkový počet zákazníků, kteří výhod Mimi 
klubu za uplynulé čtyři roky využili, se blíží 
60 tisícům. Hlavním lákadlem je samozřejmě 
pravidelná zvýhodněná nabídka, díky níž mají 
každý měsíc všichni členové šanci pořídit 
kolem 70 produktů se slevou až 20 procent. 
Na našich stránkách www.mimi-klub.cz jsme 
zveřejnili více než 620 odborných článků 
o problematice týkající se nejen dětí a jejich 
výživy a výchovy, ale také například rodinných 
fi nancí či zákonů ovlivňujících příjmy rodin 
s dětmi. Díky rubrice Blogující rodiče mohou 
přispívat na našich stránkách i všichni členové 
Mimi klubu.

JAK SE STÁT ČLENEM? 
Pokud ještě nejste členy Mimi klubu, stačí 
vyplnit registrační formulář na našich 
stránkách nebo se zaregistrovat 
na informačním centru vašeho hypermarketu. 
Mimi klub je určen pro těhotné maminky 
a rodiče s dětmi do 3 let. Více informací 
naleznete na www.mimi-klub.cz.

VÝHODY MIMI KLUBU:
  každý měsíc až 70 cenově 
zvýhodněných výrobků

  přínosné články a rady odborníků 
na internetových stránkách

  on-line zpravodaj
  zasílání akčních nabídek e-mailem
  fotosoutěže o atraktivní ceny
  zábavné akce pro děti 
v hypermarketech

DUBEN:
HAMI OVOCNÉ SVAČINKY BEZ CUKRU 200 G, RŮZNÉ DRUHY            

Běžná cena: 24,90 Kč
4 + 2 zdarma (při koupi 6 ks cena za kus 16,60 Kč). 
Od ukončeného 6. měsíce věku, bez přidaného cukru.

BEL BABY PODLOŽKY, 10 KS              
Běžná cena: 119,00 Kč

Cena pro členy Mimi klubu: 95,20 Kč

HIPP BIO COMBIOTIC 800 G, RŮZNÉ DRUHY
Běžná cena: 359 Kč

Cena pro členy Mimi klubu: 287,20 Kč / 1 ks (při koupi 2 ks)
Obsahuje probiotika a prebiotickou vlákninu, obohaceno o vitamíny 
a minerály. Z důvodu platné legislativy akce neplatí na HIPP 1, 800 g.

  
SEBAMED DĚTSKÝ KRÉM 200 ML

Běžná cena: 219,00 Kč
Cena pro členy Mimi klubu: 153,30 Kč

Je vhodný ke každodennímu ošetření a ochraně dětské pokožky, pH 5,5. 

NESTLÉ KAŠE 250 G, RŮZNÉ DRUHY
Běžná cena: 83,90 Kč

Cena pro členy Mimi klubu: 62,93 Kč
Lehce stravitelná a sytivá, pro děti od ukončeného 6. měsíce.

JOHNSON'S ŠAMPON 200 ML, RŮZNÉ DRUHY
Běžná cena: 59,90 Kč

Cena pro členy Mimi klubu: 47,92 Kč
Je citlivý k dětským očím.

 

AKCE:

AKCE:

BŘEZEN:
MLÉKO BEBA HA + KAŠE SINLAC ZDARMA 

Při koupi 2 kusů mléka BEBA 400 g HA získá zákazník kaši Sinlac.
Cena: 274,00 Kč

NESTLÉ MLÉKO BEBA HA 2,3 400 G
Pokračovací výživa pro kojence s rizikem vzniku alergií s obsahem hydrolyzované 
bílkoviny Opti ProHA. Z důvodu platné legislativy akce neplatí na BEBA 1, 400 g.

SINLAC NEMLÉČNÁ KAŠE 250 G 
Speciální nemléčná kaše vhodná od ukončeného 4. měsíce.

PAMPERS VLHČENÉ UBROUSKY
Běžná cena: 209,00 Kč

Cena pro členy Mimi klubu: 177,65 Kč
Baby Fresh 6 x 64, Sensitive 6 x 56.

UKÁZKA Z MĚSÍČNÍ NABÍDKY

27

AKCE:

Je

27
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VÝLETY www.globus.cz

Česká republika je plná historických památek, hradů, zámků a katedrál, přírodních parků a zoologických zahrad, muzeí i dalších zajímavých 
lokalit, známých i neznámých. A jsou doslova na dosah ruky. Přinášíme tipy na zajímavá místa v blízkosti hypermarketů Globus. Jestli někdy 
pojedete kolem, můžete spojit výlet s chutným obědem a zastavit se také u nás v restauraci Globus, kde si pochutná celá rodina. 

Foto: Shadster, M
ichal M

aňas, Jiří Sedláček (všichni w
ikipedia.cs), Thinkstockphotos.com

OBJEVUJTE 
ZVLÁŠTNÍ MÍSTA

HM Globus Pardubice
DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ

Symbolem Pardubic je kůň, a to nejen díky měst-
skému znaku, ale také kvůli dostihovému závodišti, 
které patří mezi nejstarší v Čechách. Roku 1856 tu 

Dostihový spolek vybudoval dostihovou dráhu, 
na níž se 18 let poté uskutečnila první  Velká pardu-

bická. Závodiště stojí na stejném místě dodnes 
a navštívit ho můžete nejen při dostihových událos-

tech, ale i při domluvené prohlídce s průvodcem, 
který vám ukáže místa, jež nejsou běžně přístupná.   

HM Globus Chomutov
PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK

Na okraji Kamencového jezera se rozkládá největší 
zoologická zahrada v České republice, Podkrušno-
horský zoopark Chomutov. Na 112 hektarech po-
zemků lze spatřit více než 160 druhů zvířat včetně 
některých ohrožených druhů z Červené knihy IUCN, 

třeba velblouda dvouhrbého, zubra evropského 
nebo levharta sněžného. Zoopark se specializuje 
na chov palearktu, tedy běžných domácích zvířat, 
která si návštěvníci mohou prohlédnout zblízka. 

Vz

dál
enost od Globusu: 

3,7  km

HM Globus Praha-Čakovice 
ČAKOVICKÝ ZÁMEK

V pražské městské části Čakovice dříve stávala tvrz, 
která byla za třicetileté války zpustošena a koncem 
18. století přebudována na zámek. Ten se rozkládá 
nedaleko budov pivovaru a je obklopen anglickým 
parkem. Zámek postupně chátral, ale naštěstí se jej 
podařilo včas zrekonstruovat a část prostor využívá 
Základní umělecká škola Marie Podvalové. Největší 
zámecký sál, nazývaný Schoellerův, je používán také 

pro různé slavnostní a kulturní akce. 

Vz

dál
enost od Globusu: 

1,2  km

Vzdálenost od Globusu
: 

5,6  km

Praha– akovice

Ostrava
Olomouc

Pardubice

Chomutov

Chotíkov
u Plzn

Liberec

Restaurace HM Globus 
Praha-Čakovice 

a zastavte 
se na ob d
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Na procházce obvykle vyhládne, ale v restauraci 
Globus můžete snadno a rychle doplnit spotřebova-

nou energii. Každému chutná něco jiného, proto naši 
kuchařští mistři připravují v kuchyni přímo v zázemí 
hypermarketu širokou a obměňovanou paletu jídel, 
ve které najdete tradiční českou klasiku i jídla meziná-
rodní kuchyně. Bohatý sortiment teplé i studené kuchy-
ně, polévek, rychlého občerstvení a dezertů připravuje-
me po celý den podle poptávky zákazníků, takže máte 
jistotu, že jídlo je vždy čerstvé, připravované klasickými 
postupy z těch nejlepších surovin. Maso pochází z řez-
nictví Globus, takže má tu nejvyšší kvalitu, i všechny 
ostatní suroviny procházejí přísnou kontrolou kvality. 
Pokrmy z restaurace Globus jsou proto vždycky poctivé 
a chutné, navíc za skvělé ceny. U nás se, nejen po cestě 
z výletu, dobře nají celá rodina včetně vašich dětí, pro 
které máme každý den dětskou nabídku.  

HM Globus Chotíkov u Plzně
KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE

Plzeňskému náměstí Republiky dominuje katedrála 
sv. Bartoloměje, která se pyšní nejvyšší chrámovou 

věží na českém území. Její špička ční do výšky 
102,26 metru a lze z ní spatřit město, blízké okolí 

i vzdálenou Šumavu. Kromě Šternberské kaple 
a Plzeňské madony stojí za vidění i barokní mříž 

s hlavičkami andělíčků na východní straně katedrály 
– ten nejlesklejší z nich má nosit štěstí. Podle legen-

dy ho stačí jen pohladit a něco si přát…

HM Globus Ostrava
SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD

Od 13. století se v Ostravě poblíž soutoku řek 
Lučiny a Ostravice tyčí hrad, který chránil zem-
skou stezku z Opavy do Krakova. Postupem sta-

letí a vlivem blízké těžby uhlí zchátral, v důsledku 
poddolování dokonce klesl o 16 metrů a měl být 

zdemolován, ale město Ostrava jej odkoupilo 
a díky nákladné rekonstrukci zachránilo. Dnes je 
dějištěm kulturních akcí a v hradních sklepeních 
se nachází Muzeum čarodějnic, mučírna a slad-

kovodní akvária.   

HM Globus Liberec
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI

Severočeské muzeum v Liberci je nestarší 
uměleckoprůmyslové muzeum v ČR. Bylo 
založeno roku 1873 a vystavuje bohaté 

přírodovědné, archeologické a uměleckohis-
torické sbírky. Celkový počet exponátů pře-

sahuje 700 tisíc kusů, ale sbírky nejsou 
jediným lákadlem – obdiv návštěvníků vzbu-

zuje i samotná budova muzea, postavená 
podle návrhu prof. Fridricha Ohmanna z Pra-
hy, která propojuje prvky sakrální a palácové 

architektury. 

HM Globus Olomouc
OLOMOUCKÝ ORLOJ

Radnice v Olomouci se pyšní unikátem – helio-
centrickým orlojem, jenž nemá obdoby. Pochází 

z 15. století a v průběhu staletí mnohokrát 
měnil podobu. Mezi pohyblivými fi gurkami se 

postupně objevil sv. Václav, sv. Jiří na koni s dra-
kem, tři králové a dokonce i arcivévoda Rudolf 
Habsburský. Po druhé světové válce orloj pře-

budoval Karel Svolinský v duchu socialistického 
realismu, takže z něj místo světců shlíží mozaika 

s dělníkem a chemikem. 

Vz

dál
enost od Globusu: 

6,1 km

Vzdálenost od Globusu
: 

20  km

V letním ísle najdete tipy na výlety v blízkosti dalších 7 hypermarket  Globus. 

Vz

dál
enost od Globusu: 

4,2  km

Vz

dál
enost od Globusu: 

4,5  km
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MISSIS DESERTS – PRVNÍ KRÉMOVÝ LIGHT LIKÉR NA ČESKÉM TRHU
Dopřejte si likér MISSIS deserts a nechte se každý den unést pocitem jemnosti 
a nezaměnitelné chuti, kterou pocítíte v každé kapce. Ať se rozhodnete pro italské 
TIRAMISU, bělounkou PANNA COTTU nebo francouzské CRÉME BRULÉE, můžete si tento 
požitek dopřát bez výčitek. Méně  cukru a tuku je příčinou, že řadu nazýváme hrdě LIGHT.
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ZÁBAVA PRO DLOUHÉ CHVÍLE
Každý měsíc se na trhu objeví desítky nových knih a fi lmů, které soupeří o pozornost čtenářů a diváků. Ale jak se v nich 

zorientovat? Máme pro vás několik tipů na horké knižní a DVD novinky, které můžete zakoupit v hypermarketu Globus. Třeba 
mezi nimi objevíte napínavou zábavu na nudná odpoledne.

PRÁZDNÉ MÍSTO 
J. K Rowlingová

Po nenadálé smrti Barryho Fairbrothera 
nastane v Pagfordu šok. Je to zdánlivě 
idylické anglické městečko, ale za hezkou 
fasádou zuří tichá válka. Bohatí válčí 
s chudými, teenageři s rodiči, manželky 
s manželi, učitelé se žáky. Prázdné místo, 
které po Barrym zůstane v městské radě, 
se brzy stane katalyzátorem největší 
války, jakou město zažilo. Kdo bude 
triumfovat ve volbách provázených 
vášněmi, pokrytectvím a nečekanými 
odhaleními? Prázdné místo je skvěle 
napsaný román o soudobé společnosti 
a J. K. Rowlingová v něm vytvořila fasci-
nující svět, v jehož postavách zaručeně 
rozpoznáte své vlastní sousedy. 

OSTRÉ PŘEDMĚTY
Gillian Flynnová

Stěží si představit hrůznější zločin než 
uškrcení malé holčičky. Zapomenuté 
missourijské maloměsto Wind Gap se ještě 
nevzpamatovalo z jedné brutální vraždy, 
a už je tu další, stejně strašná a nepocho-
pitelná. Proč nevinné dívky? A proč jim 
vrah vytrhal skoro všechny zuby? Pro 
mladou chicagskou reportérku Camille 
Preakerovou, která ve Wind Gap vyrůsta-
la, je takový případ vítaným sólokaprem. 
Jenže to, co se zprvu zdálo jako kariérní 
příležitost, získá nakonec mnohem osudo-
vější a tragičtější podobu. Ukáže se, že 
v kontroverzním a znepokojivém psycho-
thrilleru Gillian Flynnové jde posedlost až 
na krev. A to do slova a do písmene. 

STOLETÍ 2: ZIMA SVĚTA 
Ken Follett

První román Kena Folletta z plánované 
trilogie Století nazvaný Pád titánů se 
stal mezinárodní senzací nadšeně přijí-
manou jako strhující a fascinující kniha, 
která dokáže čtenáře pohltit na celé dny 
či týdny. Zima světa začíná tam, kde 
Pád titánů končí. Pětice našich zná-
mých, navzájem spřízněných rodin – 
americká, německá, ruská, anglická 
a velšská – vstupuje do doby obrovské-
ho sociálního, politického a hospodář-
ského chaosu počínajícího vzestupem 
třetí říše, přes krvavé události ve Špa-
nělsku a velká dramata druhé světové 
války až po výbuchy sovětských a ame-
rických jaderných bomb.

ŠVÁBI (orig. KAKERLAKKENE)
Jo Nesbo

V jednom bangkockém nevěstinci je nale-
zen norský velvyslanec v Thajsku. V zádech 
má nůž a v aktovce pedofi lní pornosnímky. 
V Oslu vypuká na ministerstvu zahraničí 
panika, neboť velvyslanec měl úzké vazby 
na norského premiéra. Je bezpodmínečně 
nutné zabránit politickému skandálu. Opilý 
Harry Hole nasedá do letadla, aby sehrál 
roli užitečného idiota. Harry se však do ta-
kové role vmanipulovat nenechá, hned 
po příletu se pouští spolu se svou thajskou 
kolegyní do vyšetřování. Během strhujícího 
krimi příběhu Jo Nesba se ukazuje, že 
nejde jen o jednu náhodnou vraždu – 
za zdmi se cosi hemží a šramotí. Cosi, co 
nesnese denní světlo. 

Twilight sága
kompletní kolekce 

5 x DVD, 
699 Kč.

Twilight sága Rozbřesk
část 2, 299 Kč.

DVD Atlas mraků,
399 Kč.

Barbie a Růžové balerínky 
(limitovaná edice s přívěskem zdarma), 349 Kč.

DVD NOVINKY
Blu-ray Atlas 
mraků, 
599 Kč.

 V prodeji od 20. března!

Vychází 
v průběhu 

DUBNA

Vychází 
v průběhu 

KVĚTNA
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PŘISPÍVÁ K NORMÁLNÍ FUNKCI IMUNITNÍHO SYSTÉMU
Ochutnejte v příchutích nature, brusinka a jahoda.

ProbiotickákulturaSynbio**Po celou dobu spotřeby se

 v produktu nachází stejná

 koncentrace probiotik.

JOGURTOVÝ NÁPOJ
IMUNEL
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Kalhoty dámské, jednobarevné 799 Kč.
Tričko dámské, pruhované, různé barvy 399 Kč.
Dámské baleríny, které jsou letošním hitem, 
vhodné k sukni i kalhotám, v módních barvách, 299 Kč.
Elegantní dámský šátek v různých barvách, 249 Kč.

Košilka dámská, módní 
barvy, velikosti S-XXL, 
barva červená, skořicová, 
tyrkysová, modrá, khaki, 
199 Kč. 

A PŘINÁŠÍ POHODLNOU MÓDU

Tričko Alpine Pro 

Prodyšný, paropropustný, rychle-
schnoucí materiál udržuje tělo v suchu 
a optimální teplotě, 599 Kč.

Softshell bunda Alpine Pro 
Lehký a pružný materiál je voděodolný, 
paropropustný a zabraňuje průniku větru, 2 199 Kč.

Softshell kalhoty Alpine Pro

Lehký a elastický materiál, který je vysoce 
paropropustný a rychleschnoucí, 1 999 Kč.

Pánský svetr Lerros 
100 % bavlna, 1 199 Kč.

Jaro je tady 

Pánská košile Lerros
100 % bavlna, 1 199 Kč.

33

Pomocník pro váš šatník 
Tefal bezdrátová žehlička Freemove 10 FV9910
Exkluzivní žehlicí deska Ultragliss Diff usion 
a patentovaný dvojitý anti-drip systém proti 
odkapávání, 2 400 W, parní ráz 150 g/min., 
svislé napařování, 2 790 Kč.

0
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Zvířecí mláďata všeho druhu k jaru neodmyslitelně patří. Ale ne každé 
dítě má příležitost se s těmito malými a roztomilými tvorečky pomazlit 

nebo si s nimi hrát. Pokud toužíte po nějakém zvířecím mazlíčkovi a ne-
můžete ho mít doma, můžete si pořídit aspoň papírového kamaráda. Stačí 
vytrhnout tuto stránku z magazínu, nalepit ji na čtvrtku, zvířátko pečlivě 

vystřihnout a na označených místech slepit. Roztomilé jarní koťátko může 
být všude s vámi, protože na rozdíl od živého mazlíčka si je můžete vzít 

i do školky nebo do školy…   

Vyst ihn te si 
KOŤÁTKO

HERNIČKA www.globus.cz

34
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Pět vylosovaných výherců získá dárkové karty na nákup v hodnotě 300 Kč. Správné znění této tajenky posílejte 
do 30. dubna 2013 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!

35

www.globus.cz  SOUTĚŽ  
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Kapary ve vinném octu 
106 ml

Česnek v bylinkovém 
nálevu 106 ml

Sleva

10 %
Platnost: 23. 3. – 23. 4. 2013

Pečená paprika 
370 ml

Červené chilli 
papričky, 106 ml

36

SPAK 

Tatarská omá ka
500 g

SPAK 

Majonéza 500 g 

Sleva

8 %
Platnost: 23. 3. – 23. 4. 2013

VYUŽIJTE KUPONY GLOBUS
a nakupte výrobky se slevou.

Ljutenica
zeleninová směs 314 ml
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www.globus.cz  PIKNIK  VEJCE
SYMBOL VELIKONOC
Již tisíciletí jsou vejce považovány za nezbytnou součást
Velikonoc, vítání jara jako významný symbol slunce,
světla, obnovujícího se života v přírodě, zdraví a plod-
nos ti. Vajíčka na velikonočním stole mají starou a boha -
tou tradici nejen u nás, ale u všech slovanských národů.

Wellness vejce
Dopřejte svému tělu příchod jara, osvěžte se dávkou
vitamínů, minerálů a obohacených prvků. Do koncepce
21 století zapadá být stále mladý, svěží a plný energie.
Wellness vejce je malý zázrak, který hraje důležitou roli
nejen pro náš organismus ale i pro duševní výkonnost.
Představují zdravou rovnováhu mezi tělem a harmonií
duše, která je důležitá pro zdolávání stresu moderního
života, dosažení optimální hmotnosti. A věděli jste, že
velké vejce obsahuje pouze 70 kalorií? Wellness vejce
nesmějí chybět na velikonočních stolech.

Chytrá vejce
Jsou rychlá, čistá, bez chemie a vždy jen ze 100% vejce. Vyrobeno
v nejmodernějším výrobní závodě v České republice z pečlivě 
vybra ných vajec z vlastních farem (CZ/SK).  Chytrá vejce jsou vejce
nového tisíciletí, ne mě níme vejce a jejich složení, měníme přístup 
a komfort spotře bitelů. Zamezujeme kom pli kacím se skořáp kou 
a přípravou, rychlé, zdravé a při  tom vždy jen vejce. Možnost využití
i vlastnosti jsou naprosto shodné s běž ným vejce ve skořápce, zkuste
tedy rychlou omletu, palačinku, smaženici, nebo něco upečete –
výsle dek bude vždy perfektní, navíc s bonusem chytré, bez pečné,
chutné a rychlé kuchyně.
Pokud máte rádi vejce, Chytrá vejce budete milovat.

Vařená vejce
Pečlivě uvařená, oloupaná vařená vejce. Bez chemických
přídavků, k okamžité spotřebě. Balení vajec pod ochranou
atmosférou umožňuje konzumaci kdykoliv. Žloutek i bílek je
uvařen přesně dle fyziologie vejce, odpadá tedy běžný 
problém s loupáním, nedovařením, či převařením. Vejce tak
mají vždy výbornou chuť. Využití studená kuchyně (saláty,
chlebíčky, obložené mísy, nebo jen samotné...)

www.begokon.cz

jen v pražských hypermarketech.
Begokon uvádí novinku na trh, zatím 
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