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NOVINKY www.globus.cz

NOVINKY Z GLOBUSU

Objevte SVĚT ZVÍŘAT 
Již 8 hypermarketů Globus v minulých měsících otevřelo nový Svět zvířat, který nabízí rozšířený 
a velmi pestrý sortiment pro chovatele domácích mazlíčků. Další hypermarkety nabídnou tuto 
zajímavou novinku v blízké budoucnosti a zákazníci se rozhodně mají na co těšit.

Sortiment byl rozšířen o zhruba 500 položek a nabízí 
pestřejší výběr krmiva pro psy, kočky, hlodavce, ptáky 
a další domácí mazlíčky, sypané pochoutky pro psy 
i širokou nabídku chovatelských potřeb a doplňků 
(obojky, pelíšky, oblečky, hračky atd.). 
První Svět zvířat vznikl v listopadu roku 2011 v hy-
permarketech v Havířově a Českých Budějovicích, 
v loňském roce tuto novinku nabídly také Globusy 
v Praze na Zličíně a na Černém Mostě, v Pardubicích 
a Plzni. Počátkem letošního roku byly otevřeny Světy 
zvířat v Ostravě a Trmicích u Ústí nad Labem. V dal-
ších hypermarketech Globus budou vybudovány 
v blízké budoucnosti.   

Od vstupu na prodejní plochu hypermarketu vede 
speciální navigace v podobě psích tlapek nalepe-
ných na podlaze, které zákazníky dovedou až k nově 
vybudované sekci produktů pro chovatele nazvané 
Svět zvířat. Zde najdou na jednom místě všechny 
potřeby a produkty pro domácí mazlíčky včetně 
specifické odborné literatury. Vše je přehledně uspo-
řádáno a označeno výraznými grafickými prvky 
na regálových pásech, které slouží pro jednodušší 
a lepší orientaci zákazníků. 
Ti si mohou nově vybírat z mnohem širší nabídky, proto-
že prodejní plocha produktů pro domácí zvířata se 
zvětšila z původních zhruba 97 m2 na 240 m2 a více. 

SVĚT KOŘENÍ 
nabízí chutě z celého světa
Je to teprve pár měsíců, co byly v hypermarketech Globus v Praze na Zličíně a Černém 
Mostě otevřeny první Světy koření, které zákazníkům nabízejí nejen nový sortiment, 
ale i přehlednější uspořádání zboží, jež odpovídá moderním trendům a nákupním 
požadavkům. A již teď lze říci, že vyvolaly velký zájem zákazníků.    

Unikátní projekt Světa koření byl vytvořen na základě 
odborného průzkumu agentury IPSOS Marketing 
a připomínek odborníků i zákazníků a jeho cílem bylo 
vybudovat speciální prodejní sekci koření uspořáda-
nou tak, aby maximálně vyhovovala požadavkům 
a potřebám zákazníků. Byl rozšířen prodejní sorti-
ment, který nabízí některé zajímavé novinky, a jeho 
uspořádání doznalo značné změny – počet regálů se 
zvýšil z původních šesti na devět a jsou rozděleny 
do přehledných skupin, což zákazníkům usnadňuje 
orientaci v širokém sortimentu. Jednodruhové koření 
i kořenicí směsi jsou nově rozděleny podle abecedy 
a značky jednotlivých dodavatelů. Regály jsou navíc 
přehledně označeny informačními prvky – podlahovým 

značením, závěsnými regálovými lištami, výrazným 
označením prvním a posledním písmenem abecedy 
a logy na regále a dalšími zajímavými grafi ckými prvky. 
Novinkou je tzv. Quick regál s nejprodávanějšími druhy 
jednodruhového koření (kmín, pepř, majoránka a pap-
rika), kde zákazník snadno najde základní druhy koření, 
aniž by musel složitě hledat. Zaujme také speciální 
regál nazvaný Inspirace, obložený dřevěnou dekorací 
s barevnými válci, který nabízí vhodný doplňkový 
sortiment, například elektrické mlýnky, hmoždíře, ko-
řenky, marinády, soli a další zajímavé produkty. Ohlasy 
zákazníků už dnes naznačují, že se nový koncept setkal 
s velkým zájmem, a v budoucnu by mohly být Světy 
koření otevřeny také v dalších hypermarketech Globus.

HM Praha-Zličín

HM Havířov
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GLOBUS NABÍZÍ VŽDY NĚCO NAVÍC

V oddělení čerstvých potravin si můžete za poplatek 500 Kč  zapůjčit chla-
dicí box, ve kterém dovezete svůj nákup domů,  na chatu, chalupu či 
na party vždy čerstvý. K tomu můžete  použít chladicí náplně, které jsou 
u nás za 50 Kč též k zapůjčení.

Pokud chladicí box společně s účtenkou do 14 dnů vrátíte  v našem infor-
mačním centru, bude vám částka 500 Kč vyplacena.  V opačném případě se 
box stává vaším majetkem a částka propadá.   V případě zájmu kontaktuj-
te  prosím naše zaměstnance.

Půjčovna chladicích boxů a náplní

Uchovejte své potraviny v chladu!

Půjčovna navigací

S Globusem se už neztratíte!
Globus se vždycky snaží nabídnout něco navíc, a proto se rozhodl zákazní-
kům poskytnout zajímavou doplňkovou službu – půjčovnu navigací. Stačí 
zajít do jakéhokoliv z 15 hypermarketů Globus a můžete si být jisti, že už se 
neztratíte, ať vás cesty zavedou kamkoliv. Půjčovna nabízí k zapůjčení kvalit-
ní navigaci Tom Tom v hodnotě 8 390 Kč, a to na dobu 4–20 dnů za poměr-
ně nízké půjčovné ve výši 80 korun za den. Naši odborníci na pokladně 
oddělení elektra v HM Globus vám přístroj ochotně předvedou a seznámí vás 
se vším potřebným. Podmínkou je 
složení vratné zálohy ve výši 
2 400 Kč a navrácení přístroje 
ve stejném hypermarketu, kde 
byl vypůjčen. Pokud vás naviga-
ce zaujme natolik, že si ji bude-
te chtít zakoupit, dostanete 
navíc slevu ve výši vašeho 
půjčovného.   

Opalovací krémy natuvell

Připravte se na léto 
Vždy, když nastane doba, na kterou všichni toužebně čekáme, 
kdy je dlouho do večera vidět a slunce přes den tak krásně 
hřeje, máme pocit, že musíme co nejvíce času trávit přímo 
na slunci, které nás nabíjí energií, jíž bylo v zimě nedostatek. 
Známe to všichni, během chvíle, kdy nejsme natřeni vhodným 
opalovacím prostředkem, se spálíme a poté hledáme všechny 
možné  prostředky, jak se nepříjemného pálení zbavit. Proto je 
velmi důležité vždy před každým sluněním použít vhodný opa-
lovací prostředek, který pomůže ochránit vaši pokožku. Pod 
značkou natuvell najdete nepřeberné množství výrobků, počí-
naje spreji pro snadné nanášení až po dětské prostředky 
na opalování s vysokým ochranným faktorem. V řadě natuvell 
přípravků na opalování naleznete také mini výrobky, které se 
vždy hodí mít v létě při ruce nebo je přibalit do zavazadla při 
cestování.  V tomto menším balení nabízíme mléka na opalová-
ní s ochranným faktorem 20 a 30. Oba tyto přípravky jsou 
voděodolné, obsahují vitamin E a provitamin B5.
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Globus Sommelier

Sommelier 
v mobilu
Zákazníci Globusu mají jedinečnou 
možnost vybírat víno jako zkušení 
sommelieři. Stačí si jen pořídit do své-
ho chytrého mobilního telefonu či 
tabletu unikátní aplikaci Globus Som-
melier, která snadno a rychle poradí 
při nákupu vín. Pro Globus ji vyvinula 
společnost CCV Informační systémy 
ve spolupráci s Vinařským institutem 
a Mobile Solutions a je zdarma 
ke stažení na stránkách 
www.globus sommelier.cz. Aplikace 
obsahuje vína vybraná z nabídky 
Globusu sommeliery Ivo Dvořákem 
a Martinou Kottovou a také návod na jejich správné servírování včetně výběru 
skla, dekantace, teploty či archivace. Zároveň nabízí také recepty na pokrmy, 
které se chuťově snoubí s daným vínem, vybrané šéfkuchařem Stanislavem 
Zukalem, i doporučení na vhodný druh sýra. Aplikace je neustále aktualizová-
na podle momentální nabídky Globusu a je dokonalým moderním rádcem při 
výběru vína, protože je zdarma a vždy při ruce.     
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Globus Grilmánie má své počátky v roce 2005 a probí-
há formou regionálních kol u hypermarketů Globus 
po celé České republice. Vítězové kvalifi kace se utkají 
ve velkém fi nále, které rozhodne o držiteli mistrovského 
titulu. Klání startuje 4. května 2013 u hypermarketu 
v Opavě a poslední regionální kolo proběhne 9. června 
u hypermarketu v Trmicích u Ústí nad Labem. Finálový 
souboj se uskuteční 15. června ve Žlutých lázních v Pra-
ze. Součástí regionálních kol je doprovodný program 

plný soutěží a zábavy pro celou rodinu. Programem 
provází duo známých moderátorů Petr Rychlý a Ivan 
Vodochodský, hvězdný tým doplňuje oblíbený bavič 
Vláďa Hron a šéfkuchař Martin Polačko z televizního 
pořadu „Když vaří táta“. V rámci „tátova“ vystoupení 
můžete nejenom přihlížet jeho kuchařskému umění, ale 
také se aktivně zapojit a zkusit přípravu originálních 
receptů.  V průběhu každého regionálního kola soutěží 
týmy v několika kategoriích a jsou hodnoceny odbornou 

porotou složenou ze zástupců Asociace kuchařů a cukrá-
řů ČR, která je zároveň odborným garantem Grilmánie, 
ofi ciálního mistrovství ČR v grilování. Výsledky ovlivní 
i členové poroty z řad zaměstnanců Globusu, kteří jsou 
profesionály v oboru gastronomie. Zájemci o účast 
v grilovacím klání se mohou přihlásit na webu 
www.grilmanie.cz, kde najdou všechny potřebné infor-
mace včetně termínů a míst konání regionálních kol 
Grilmánie a mnohé zajímavosti.  

Ofi ciální mistrovství ČR v grilování – GLOBUS GRILMÁNIE – vstupuje do devátého ročníku. 
Během šesti květnových a červnových víkendů změří grilovací dovednosti desítky soutěžních 
týmů v souboji o titul mistra České republiky v grilování. Můžete mezi nimi být i vy… 

GRILMÁÁNIE www.globus.cz
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Přihlásit se do soutěže je možné pouze na ofi ciálním 
webu www.grilmanie.cz prostřednictvím online formulá-
ře. Všechny přihlášky posoudí pořadatel a na základě 
informací o soutěžním týmu vybere celkem 120 týmů, 
které budou soutěžit v regionálních kolech – tj. 10 týmů 
ve 12 regionálních kláních. Do fi nále postoupí vždy 
1 vítězný tým.  Soutěžní týmy vybrané vždy pro jednotli-
vé soutěžní dny a místa konání se musí dostavit na 
místo konání od 8.00 do 8.30 hodin k prezenci, kde 

13:30 – 14:00
Show  Vládi Hrona

14:00
Autogramiáda

14:00 – 14:30
Ivan  Vodochodský a Petr Rychlý
Hodnocení třetí soutěžní disciplíny: „hovězí 
maso“

14:30 – 14:55
Když griluje táta

15:00 – 15:30
Ivan  Vodochodský a Petr Rychlý
Hodnocení čtvrté soutěžní disciplíny: „dezert“

15:30 – 16:00
Show  Vládi Hrona

16:00
Autogramiáda

16:15 – 17:00
Ivan  Vodochodský a Petr Rychlý
Vyhlášení výsledků soutěžního dne

Zábava od rána do ve era
Soutěžní kolo Grilmánie – to je den plný zábavy, inspirace, lahodných vůní a chutí. Užijete si bohatý 
doprovodný program a můžete sledovat grilovací mistry při práci a přímo u zdroje načerpat inspiraci. 

A budete-li mít štěstí, můžete během dne vyhrát některou ze zajímavých cen. Ať už navštívíte regionální 
grilovací klání u jakéhokoliv z 12 vybraných hypermarketů Globus, užijete si zábavu od rána do večera.

10:30 – 11:15
Ivan  Vodochodský a Petr Rychlý
Zahájení soutěžního dne – informace o soutěži 
a programu dne

10:00 – 10:20
Školení poroty

10:30 – 11:00
Ivan  Vodochodský a Petr Rychlý
Představení týmů a poroty

11:15 – 11:45
Když griluje táta

12:00 – 12:30
Ivan  Vodochodský a Petr Rychlý
Hodnocení první soutěžní disciplíny: „uzenina + 
mleté maso“

12:30 – 12:55
Ivan  Vodochodský a Petr Rychlý
Soutěže

13:00 – 13:30
Ivan  Vodochodský a Petr Rychlý 
Hodnocení druhé soutěžní disciplíny: „vepřové maso“

PRAVIDLA MISTROVSTVÍ ČR V GRILOVÁNÍ

Uvedená pravidla jsou platná pro všechna regionální kola. 
Do soutěže se mohou přihlásit týmy složené z osob star-
ších 18 let nebo osob mladších v doprovodu zákonného 
zástupce. Soutěžní tým se skládá z kapitána (kapitánky) 
a 2–4 členů (členek), každý tým tedy tvoří celkem 
3–5 osob. Pravidla soutěže povolují účast soutěžících 
bez ohledu na profesionalitu soutěžících v daném oboru.

P iho ívá, p iho ívá...
Letošní ročník Grilmánie má 12 regionálních kol 
a fi nále. Vyberte si regionální kolo, které máte 
nejblíže, rezervujte si termín a přijďte s námi soutě-
žit, nebo se jen podívat a ochutnat výtečné pokrmy 
vytvořené během grilovací show. Globus Grilmánie, 
to je zábava pro celou rodinu na celý den!

4. 5. 2013 
HM Globus Opava

5. 5. 2013 
HM Globus Haví ov

11. 5. 2013
HM Globus Olomouc

12. 5. 2013 
HM Globus Brno

18. 5. 2013 
HM Globus Jenišov u Karlových Var

19. 5. 2013 
HM Globus Chotíkov u Plzn

25. 5. 2013 
HM Globus eské Bud jovice

26. 5. 2013
HM Globus Praha– akovice

1. 6. 2013
HM Globus Pardubice
 
2. 6. 2013
HM Globus Liberec

8. 6. 2013 
HM Globus Chomutov

9. 6. 2013 
HM Globus Trmice u Ústí nad Labem

15. 6. 2013
Finále Grilmánie - Praha, Žluté lázn

obdrží poukaz v hodnotě 500 Kč pro možnost dokoupe-
ní surovin v hypermarketu Globus. Soutěžní tým musí 
být v den soutěže k dispozici do 18.00 hodin.  Všichni 
soutěžící se soutěže účastní na své riziko a zodpověd-
nost, případně na zodpovědnost zákonného zástupce. 
Soutěže se konají za každého počasí. Pořadatel soutěže 
si vyhrazuje právo na změnu pravidel, případně změnu 
termínu nebo zrušení soutěže. Podrobná pravidla pro 
soutěžící najdete na stránkách www.grilmanie.cz. 

PROGRAM DNE:

www.globus.cz  GRILMÁNIE  



Všechny soutěžní týmy budou v jednotlivých regionál-
ních kolech soutěžit ve čtyřech disciplínách, jejichž 
podstatou je tepelné zpracování zadaných surovin. 
První disciplínou je kategorie „uzeniny a mleté maso“, 
druhou „vepřové maso“, třetí „hovězí maso“ a čtvrtou 
kategorií je „dezert“. Každý tým má povinnost grilovat 
na obou typech připravených grilů – dvě disciplíny 
na plynovém grilu a dvě disciplíny na kotlovém grilu 
na dřevěné uhlí.

Od pořadatelů dostanou týmy k dispozici grilovací stá-
nek 4,5 x 3 m s číslem týmu, který je možné libovolně 
vyzdobit, jeden stůl na přípravu a jeden stůl a dvě židle 
pro porotce, chladicí box, plynový gril a kotlový gril 
na dřevěné uhlí včetně rozpalovacího milíře, sadu grilo-
vacího náčiní a ALU misky.  Všechny tyto předměty je 
po soutěži zapotřebí vrátit pořadateli. K dispozici je také 
společná centrální mobilní umývárna.

Od pořadatele obdrží soutěžní týmy také některé 
suroviny – 1,5 kg krkovice bez kosti, 1 kg mletého 
hovězího masa a 1 kg mletého vepřového masa, 
1,5 kg roštěnce vyzrávaného na kosti 2,5 měsíce, 
1 kus točeného salámu, 4 nožky hnědé klobásy, 
4 nožky bílé klobásy, 20 dkg krájené slaniny 
a 20 dkg špeku vcelku.  

Na místě budou k dispozici také základní druhy koření 
– pepř, sůl, paprika... Soutěžící mají dovoleno přinést 
a použít jakékoliv vlastní druhy koření a přísad. Suro-
viny (maso a uzeniny) na první tři soutěžní disciplíny 
obdrží soutěžící od pořadatele v základní, tj. neuprave-

né formě, aby měli možnost plně přizpůsobit suro-
viny své receptuře a nebyli nijak omezeni v rozma-
nitosti zpracování.

V celé soutěži – v regionálních kolech i ve fi nále – 
musí týmy použít pouze ty masné výrobky, které 
byly předány pořadateli z HM Globus! Je zakázáno 
použití vlastních – donesených – masných výrobků 
(např. předem naložené kusy masa) a uzenin (včet-
ně anglické slaniny a špeku)! Veškeré pokrmy musí 
být připraveny na grilu, na hlavní pokrm není dovo-
leno použít hrnce, pánve a jiné nádobí. Grilovací 
ALU misky jsou povoleny. Při porušení tohoto záka-
zu bude soutěžní tým vyloučen ze soutěže! Kapitáni 
soutěžních týmů před zahájením soutěže na info-
stánku po převzetí materiálu podepíší, že se zava-
zují čestně dodržovat toto pravidlo. Zástupci pořá-
dající agentury budou na soutěžních regionálních 
kolech i ve fi nále kontrolovat dodržování tohoto 
bodu pravidel.

Všichni soutěžící si musí přinést vlastní přílohové 
pečivo, zeleninu a další suroviny (např. olej, ovoce, 
nálevy, marinády, omáčky, hořčice atd.) včetně 
nápojů. A také nádobí a náčiní pro přípravu, serví-
rování a ochutnávky poroty – příbory, talíře, pra-
covní nože nebo sekáčky na maso, prkénka pro 
krájení, utěrky, ubrousky apod., čisticí prostředky 
na očištění grilu a roštů, ochranné prostředky (ru-
kavice, chňapky) a předměty potřebné na výzdobu 
stánku podle vlastního uvážení (ubrusy, cedule, 
obrázky, květiny atd.).

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 
A VYBAVENÍ

Porota a zp sob
hodnocení

Hodnocení jednotlivých týmů v soutěži bude provádět 
odborná porota složená ze zástupců z řad profesionál-
ních kuchařů a zástupců společnosti Globus ČR. Každý 
soutěžní tým připraví v každé disciplíně dvě porce pro 
porotce u stolu, dvě porce pro odborného garanta 
a předsedu poroty a jednu porci pro fotografa, která se 
pak vystaví jako ukázka pro diváky.

Pokrm lze také nabídnout divákům formou ochutnáv-
ky. Soutěž je hodnocena podle tří kritérií – hlavní je 
chuťové ohodnocení, tedy celkový dojem z pokrmu 
po chuťové stránce, a jako pomocná kritéria se hodnotí 
originalita a příloha. V jednotlivých soutěžních disciplí-
nách budou soutěžní týmy hodnoceny bodovým hod-
nocením 1-10 (1 – nejhorší, 10 – nejlepší). Vítězem se 
stane tým s nejvyšším součtem bodů ode všech porot-
ců ze všech čtyř soutěžních disciplín. Ze 12 regionál-
ních kol postoupí do závěrečného fi nále celkem 12 týmů 
– tj. po 1 vítězném týmu ze 12 regionálních kol.  

Soutěží se také v doplňkových soutěžních kategoriích 
– v kategorii „Nejlepší image týmu“ (výzdoba sou-
těžního stánku, obsluha, oblečení, vystupování, at-
mosféra, hesla, bojový pokřik atd.), v kategorii „Exot 
Globus Grilmánie“ (nejvýraznější osobnost soutěžního 
dne) a také v kategorii „Nejlepší recept a zpracování 
jednotlivých disciplín“, kterou hodnotí zástupci spo-
lečnosti Globus ve spolupráci s moderátory akce. Se 
způsobem a kritérii hodnocení budou soutěžící sezná-
meni v den soutěže. Podrobné informace najdete 
na ofi ciálním webu 

www.grilmanie.cz.

1 2 3 4UZENINY A MLETÉ MASO VEPŘOVÉ MASO HOVĚZÍ MASO GRILOVANÝ DEZERT
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www.kotanyi.com
e-mail: info.cz@kotanyi.com

tel: +420 235 360 018

Inspirace
& Váše
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HORKÉ tipy TÁTY KUCHAŘE
Když se řekne táta kuchař, televizním divákům se vybaví sympatická tvář šéfkuchaře Martina Polačka, který 

moderuje úspěšný kuchařský pořad „Když vaří táta“. Se svými „televizními syny“ Jakubem a Matyášem 
představuje rychlé a chutné recepty, které zvládne doslova každý. Při příležitosti 9. ročníku Grilmánie 
speciálně pro Globus připravil čtyři recepty s lákavou příchutí mexicko-texaské kuchyně. Ochutnáte?   

8

INGREDIENCE: 
• 600 g telecí svíčkové • 100 g čerstvého zázvoru • 2 citrony • 50 ml sezamo-

vého oleje • 50 ml kvalitní sójové omáčky • 50 ml medu

POSTUP: 
Nakrájejte citrony a smíchejte je s nastrouhaným zázvorem. Přidejte med, sójovou 
omáčku a olej. Do kusu masa udělejte lehké zářezy a pečlivě potřete maso mari-
nádou. Nechte odležet alespoň 2 hodiny, nejlépe však 24 hodin. Maso dejte na 
pečicí papír a v zapékací misce pečte při teplotě 180 °C po dobu zhruba 13 mi-
nut. Maso nejlépe chutná s jasmínovou rýží. Rýži nasypte do hrnce a vařte podle 

návodu. Poté maso nakrájejte, obložte jasmínovou rýží a podávejte.

4
PORCE

Telecí sví ková se zázvorem 

INGREDIENCE: 
• 4 kusy tortilly • 500 g sýru gouda nebo čedar • 400 g grilovacích klobásek 

• 300 g čerstvých hub portobello (mohou být i žampiony) • 1 velká cibule 
• 100 ml olivového oleje

POSTUP: 
Na oleji orestujte cibuli nakrájenou na tenká kolečka. Lžící oškrábejte spodní 
část hub. Nakrájejte na plátky a také orestujte. Klobásky opečte dokřupava. 

Tortillu rozložte na stůl a na jednu půlku dejte trochu sýra. Na sýr naskládejte 
klobásky, cibuli a houby a opět vše posypte sýrem. Potom tortillu přeložte a leh-
ce přimáčkněte. Stejným způsobem zabalte také zbývající tortilly a následně je 

pomalu z obou stran opékejte na pánvi nebo na grilu dozlatova.

4
PORCE

Quesadilla s klobáskami
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Jako školák chtěl jít studovat na konzervatoř, 
ale osud ho zavedl do kuchyně, kde se cítí 
opravdu šťastný. Pochází z východního Sloven-
ska a vystudoval školu se zaměřením na gast-
ronomii. „Zkušenosti jsem nabíral v italské, 
mexické či thajské restauraci, ale i v klasické 

české hospodě. Žil jsem a pracoval rok v USA, kde jsem poznal fine dinning 
v gastronomii,“ popisuje Martin Polačko ve své knize receptů „Když vaří 
táta“. Po návratu z Ameriky se usídlil v Praze a začal dostávat nabídky, díky 
nimž značně rozšířil pole své působnosti – ať už v roli lektora začínajících 
kuchařů, soukromého gastronomického konzultanta, nebo moderátora ku-
chařské show vysílané na televizi Prima family. 

INGREDIENCE: 
• 400 g hovězí roštěné • 1 větší červená cibule • 1 červená paprika 

• 2–3 kousky jarní cibulky • 1 limetka • několik listů hlávkového salátu • 
několik cherry rajčátek • hrst černých oliv bez pecky • 50 ml olivového oleje 

• mořská sůl a pepř
 

POSTUP: 
Steak vyndejte z lednice 30 minut před grilováním a předem si dobře rozpalte 
gril. Cibuli a papriku nakrájejte na nudličky a zprudka bez oleje orestujte. Steak 
grilujte po obou stranách podle chuti a propečení. Roštěnou nechte odležet asi 

3 minuty na teplém místě. Salát natrhejte a smíchejte s rajčátky a olivami. 
Přidejte nastrouhanou kůru z limetky. Olej pořádně prošlehejte se šťávou z li-

metky. Steak nakrájejte na tenké plátky a rozložte na salátek a grilovanou 
zeleninu. Vše opepřete, osolte a nakonec zakápněte dresinkem.

INGREDIENCE: 
• 600 g mletého hovězího (krk, hrudí) • 4 ks moučných tortill • 1 červená 

cibule • 1 rajče • ledový salát • 100 g strouhaného sýru goudy/čedaru 
• barbecue omáčka na potření tortilly • olej na potření masa nebo grilu 

• mořská sůl a drcený pepř

POSTUP: 
Maso ochuťte solí a pepřem. Pečlivě promíchejte a vypracujte placičky vysoké zhruba 

0,5 cm. Hamburgery potřete olejem a odložte je do lednice, aby se maso řádně spojilo. 
Pak rozpalte gril nebo pánev. Maso opékejte po obou stranách maximálně 2 minuty. 
Tortilly potřete barbecue omáčkou a posypte sýrem. Potom je přeložte napůl a zopa-

kujte vše ještě jednou. Vznikne vám jakási kapsa, do které vložte opečený burger 
společně s cibulí a rajčetem, nakrájenými na kolečka, a listem ledového salátu. Burger 

s tortillou opékejte chvíli na pánvi nebo na grilu, než se sýr krásně rozteče. 

4
PORCE

4
PORCE

Hamburger v tortille Fajita steak se zeleninou

ŠÉFKUCHAŘ MARTIN POLAČKO
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Letos to bude po třetí, kdy budete 
moderovat Grilmánii v hypermar-
ketech Globus. Bylo to těžké roz-
hodování, zda tuto pracovní na-
bídku opět přijmete, nebo jste se 
naopak letošního, v pořadí již 
9. ročníku nemohli dočkat?
P. R.: Ne, bylo to velice jednoduché, říct 
ano. A moc si vážím zájmu pořadatelů, 
že i letos využijí našich moderátorských 
služeb. Musím říct, že za ty dva roky jsme 
se celý štáb i naše moderátorská dvojka 
tak sžili, že se moc a moc těšíme.

I. V.: Vůbec to nebylo těžké. Na Grilmánii 
i na produkty Globusu jsme si vytvořili 
návyk. Já chválím ty super výrobky, které 
Globus dělá. Jsem nevěřící Tomáš 
a „šťoural“, proto jsem během návštěvy 
řeznictví nakukoval do skříní a polic, jestli 
tam nejsou náhražky. Nenašel jsem 
vůbec nic. To, že to Globus myslí poctivě, 
není prázdná fráze. Dál jsem se těšil 
na Petra, protože je skvělý partner. Není 
pravda, že je sebestředný a je s ním 
obtížná spolupráce, jak se o něm traduje 
(smích). Naopak se mi s ním pracuje moc 
dobře. A těším se i na soutěžící, jejichž 
kvalita každým rokem stoupá. Většina 
z nich byla velice dobře připravená, a tak 
by se polovina z nich mohla srovnávat 
s profesionály. Měli dobré znalosti o gri-
lování, vyznali se v surovinách a ctili 
teploty u každého druhu masa. 

Většina lidí si moderování Grilmá-
nie představuje jako mnohatýden-
ní zábavu plnou chutí a vůní, ale 
není to přece jen trochu rizikové 
povolání? Vždyť v průběhu soutěže 
ochutnáte několik stovek různých 
vzorků grilovaných jídel – to aby 
se člověk bál stoupnout na váhu…
I. V.: V průběhu soutěže jsme poctivě 
ochutnali všech čtyři sta vzorků, ale 
kupodivu to na váhu nemělo vliv. Ochut-
náváme opravdu jenom po jednom 
soustu v průběhu celého dne, takže se dá 
říci, že vlastně jíme správně – několikrát 
denně, pravidelně a po troškách.

P. R.: Je pravda, že ochutnávání ke gri-
lování patří. Pokud člověk neochutná, 
nemůže se o jídle bavit. A někdy se 
stane, že ochutnávání může být i riziko-
vé. To když se někomu něco na grilu 
nepovede. Jinak ano – přiznávám, že 
za ty dva měsíce naberu až tři kila 
nadváhy. Ale když vidíte ty nádherné 
zlatavé a voňavé steaky, vše jde stra-
nou… 

Zapůsobil na vás nějaký soutěžní 
pokrm natolik, že jste na něj do-
dnes nezapomněli? Případně – na-
razili jste na nějaký vzorek, který 
byste se zdráhali ochutnat? Nebo 
patříte mezi ty typy lidí, kteří 
takříkajíc spořádají všechno? 

KDYŽ VIDÍTE TY 
NÁDHERNÉ STEAKY, 

vše jde stranou!
Již po třetí se v rámci Grilmánie Globus představí populární 

moderátorská dvojice – Petr Rychlý a Ivan Vodochodský – kteří stejně 
jako v minulých letech provází soutěžící a diváky grilovacím 

maratonem, na jehož konci bude jmenován ofi ciální mistr ČR 
v grilování pro rok 2013.  V exkluzivním rozhovoru pro Magazín 

hypermarketu  Globus prozradili, jak se těší na další ročník grilovací 
mánie i jak probíhá grilování u nich doma… 

IVAN  VODOCHODSKÝ
Ivan Vodochodský se narodil 26. červen 1963 v Praze. Moderoval pořad 

„Mňam aneb Prima vařečka“, v propagaci dobrého jídla pokračoval 
i v éteru na vlnách rádia Frekvence 1, kde jídla vlastnoručně připravoval, 
a to „živě“ v přímém přenosu. Mnoho let radí s vařením v magazínu 
TV Nova „Rady ptáka Loskutáka“. V projektu „Tescoma s chutí“ dává 

divákům TV Nova dobré rady, jak si optimálně vybavit kuchyň a jak pou-
žívat konkrétní kuchyňské „vychytávky“. Navíc účinkuje v úspěšných 

muzikálech Krysař a Galileo v Divadle Kalich v Praze.
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soutěžící? Kvalitní maso moc nekořeňte, 
abyste tou kořeněnou chutí nezničili 
chuť masa. A hlavně si přibalte na Gril-
mánii i smysl pro humor.

Někdy se s trochou nadsázky říká, 
že kdo negriluje, není Čech… Platí 
to i pro vás? Nebo jste vášeň ke gri-
lování objevili až díky Grilmánii? 
P. R.: Mně až Grilmánie otevřela oči, 
co vše je možné s grilem dělat. Od té 
doby velice rád griluji. Dokonce jsem 
do grilu hodně investoval. Koupil jsem 
si díky Grilmánii úžasný gril, který byl 
představen na fi nále. Jmenuje se Mo-
nolit a je to něco úžasného. Nezáleží 
na počasí, může pršet, foukat vítr, ale 
pokud máte kvalitní gril, tak vás nic 
nezastaví. Tak se mi po grilování stýs-

kalo, že jsem udělal grilovací den 
i o vánočních svátkách. Moc to nedo-
poručuji, protože nastává problém 
s udržením teploty, a vy, kteří grilujete, 
víte, že stabilní teplota 200 stupňů je 
na steak důležitá!!!

I. V.: Grilování pro mne znamená sed-
nout si s přáteli, příjemně si s nimi 
popovídat a během toho si i připravit 
něco dobrého k jídlu. Nemusíte kvůli 
tomu strávit dva dny přípravou v kuchy-
ni, ale jídlo by mělo být perfektní. 
A díky Grilmánii jsem  si zdokonalil 
některé techniky, které pak úspěšně 
předvádím při letním grilování. 

A jak vypadá grilovací party u vás 
doma? Prozradíte čtenářům ma-
gazínu Globus nějaký váš vlastní, 
originální recept na gril?
I. V.: Mně na grilu chutná maso, které 
není obecně považováno za příliš kvalitní. 
Nepotřebuji svíčkovou ani panenku nebo 
roštěnou. Chutná mi hovězí pupek, ra-
mínko, prostě maso, které je lehce pro-
rostlé tukem, tzv. mramorované. A vždyc-

P. R.: Ano, zapůsobil. Naštěstí se díky 
Grilmánii dostanu ke spoustě rad a re-
ceptů. Takže si toto jídlo už dnes připra-
vuji sám doma. Jedná se o grilovanou 
vepřovou krkovici s pastinákem 
na medu.

I. V.: Skvělá jídla byla v podání vítěz-
ných týmů, nezapomenutelná pro mne 
byla krkovička na grilu se šťouchanými 
bramborami. A jestli byl vzorek, který 
jsem se zdráhal ochutnat? Ano, i takové 
se vyskytly – bylo to u týmu, který se 
přihlásil na poslední chvíli a bez přípra-
vy začali grilovat stylem „pejsek a ko-
čička pekli dort“… Byla to hrůza, ale 
na druhou stranu se přihlásili dobrovol-
ně, byli nadšení, a tak jsem neměl sílu 
jim to pokazit.

Dokážete si představit, že byste se 
přihlásili jako soutěžící? Jaké kva-
lity by podle vás měl vítěz Grilmá-
nie prokázat? Co je v rámci sou-
těžního hodnocení důležité?
I. V.: Obdivuji nadšení lidí, kteří 
do Grilmánie šli a věnovali jí svůj čas 
a peníze. Já bych na to asi neměl 
nervy, přece jen se celá soutěž ode-
hrává v časovém tlaku a v bojových 
podmínkách, a to není nic pro mě, 
mám rád svůj klid. I když – kdyby 
přišla ta správná výzva, tak bych 
do toho asi šel…

P. R.: Každý ze soutěžících, ještě než se 
přihlásí do Grilmánie, by měl svoje 
recepty určitě vyzkoušet na grilu doma. 
Prokázat by měl svou grilovací jedineč-
nost a chuťovou fantazii, protože všech-
ny soutěžní chody musí připravit na gri-
lu. Jde o 4 soutěžní disciplíny – mleté 
maso a uzeniny, vepřové maso, hovězí 
maso (zde hodně soutěžících narazí 
na úskalí) a grilovaný dezert. Největší 
důraz se klade na chuť a správné tepel-
né zpracování masa. A má rada pro 

PETR RYCHLÝ
Petr Rychlý se narodil 9. srpna 1965 v Praze. Pracuje jako herec, dabér 

a moderátor. Působil v Divadle Na Fidlovačce a nově hraje v divadle 
Na Vinohradech, moderoval televizní pořady Ptákoviny, Rychlý prachy 

a Natočto!. Mezi jeho hlavní herecké role patřila postava primáře Čestmíra 
Mázla v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě. Je známý také jako 
dabér – daboval třeba Joeyho Tribbianiho v seriálu Přátelé, Earla v seriálu 
Jmenuju se Earl, Hanka Moodyho z Californication a také Petera z animo-

vaného seriálu Griffi  novi. 

,,Na Grilmánii i na produkty Globusu 
jsme si vytvo ili návyk, proto chválím 
ty super výrobky, které Globus d lá”.I. V.: 
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nou v aluminiové vaničce a trustový chléb. Natřete 
sekanou na tento chléb. Nejdřív ho na gril položte 
nenamazanou stranou a pak namazanou a grilujte ho 
do zlatova. Dobrou chuť.

Jako moderátorská dvojice jste se sešli poprvé 
před dvěma lety při 7. ročníku Grilmánie 
a vaše spolupráce skvěle funguje. Nesetkáte se 
také v nějakém dalším projektu, ať už moderá-
torském, divadelním, televizním, nebo fi lmo-
vém? Čemu se teď vlastně mimo moderování 
věnujete a kde vás mohou fanoušci vidět?

ky si pochutnám na dobré rybě. U ryb platí zásada, že se 
musí dělat krátce a na prudším ohni. Z toho, co jsem 
viděl na Grilmánii, jsem si vyzkoušel lososa na asijský 
způsob a grilovaný ananas.  Výborné byly palačinky 
a zmrzlina s piškotem, které jsem odkoukal. 

P. R.: Grilovací party u nás doma vypadá různě, podle 
času a příležitostí. Díky Grilmánii jsem poznal vítěze 
6. ročníku, Redhoty, a ti mě tak okouzlili, že jsem si je 
pozval na svou narozeninovou oslavu, aby mi zagrilo-
vali. To byl zážiteček. A poradím jednu vychytávku 
ohledně předkrmu – kupte si v Globusu syrovou seka-

I. V.:  V létě nás snad čeká společné gastronomické 
putování po Čechách, o televizi či fi lmu zatím nic 
nevím, ovšem stát se může ledacos. Diváci mě mohou 
vidět v pořadu Tescoma s chutí, kde každý čtvrtek 
a pátek dávám tipy na víkendové vaření. 

P. R.: S Ivanem jsme se sešli také v seriálu Ordinace 
v růžové zahradě, kde  Vodouch hraje majitele pizzerie. 
Dokonce mne z pizzerie vykázal, zastal se mého seriálo-
vého syna, který tam byl na brigádě. Diváci mne stále 
můžou vidět v divadle Na Fidlovačce, kde dohrávám 
představení. Proč dohrávám? Od března 2013 jsem se 
stal členem divadla Na Vinohradech, kde jsem měl 
19. dubna premiéru hry Pavla Kohouta nazvanou Hašler, 
režírovanou Tomášem Töpferem, v níž ztvárňuji hlavní roli 
Karla Hašlera. Přijďte se podívat, dostanete hašlerku…

Děkujeme za rozhovor.

 ,,Mn  až Grilmánie otev ela o i, co vše je možné 
s grilem d lat. Od té doby velice rád griluji. 
Dokonce jsem do grilu hodn  investoval.”P. R.: 
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vá přímo na ohřevnou plochu grilu. Díky tomu nedochází k tak velkému přepalová-
ní, čímž se snižuje riziko vzniku škodlivých látek. Nevýhodou těchto grilů je vyšší 
cena. U plynových grilů začíná na hranici 2 000 Kč, u RBS grilů je nutné počítat 
s ještě vyššími náklady. 

JEMNĚJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ CHUŤ

Grilujete doma, v zimní zahradě či na balkoně? Vadí vám nebo vašim sousedům 
dým při rozpalování grilu? A chcete jednoduše udržet teplotu grilu? Potom volte 
grily elektrické. Můžete si pořídit stolní gril menších rozměrů, který je ideální 
do kuchyně, nebo větší gril na zahradu. Ohřev zajišťuje buď topné těleso pod 
roštem grilu, či tefl onová deska se zabudovanými topnými spirálami, existují 
i elektrické grily s deskou z lávových kamenů. Gril s roštem mívá nádobu, do které 
je zachycován odkapávající olej. Jídla grilovaná na elektrickém grilu jsou díky 
tomu zdravější než pokrmy připravené na klasickém grilu.  Pokud znáte chuť kla-
sicky grilovaného jídla (např. nad dřevěným uhlím), bude vám zřejmě pokrm 
grilovaný na elektrickém grilu připadat nevýrazný. To ale neznamená, že bude 
nepoživatelný – naopak bude mít jemnější a zdravější chuť. Druhou nevýhodou je, 
že musíte mít k dispozici zásuvku, zejména v případě zahradního grilování. Na-
opak oceníte snadnou obsluhu a příznivou cenu.

KDYŽ GRIL, TAK POŘÁDNÝ! 
Dřevěné uhlí, lisované dřevěné brikety, plyn nebo elektřina? Při výběru grilu je třeba dobře zvážit, který typ je pro 
vás nejvhodnější z hlediska použitého paliva. Každý z nich má své výhody a nevýhody. Na vás je následně volba, 

jakým vlastnostem dáte přednost při koupi grilu podle vašich představ. 

Jste přesvědčeni, že nic nebude vonět jako maso připravované na otevřeném ohni? 
Máte rádi pokrmy, ze kterých cítíte chuť kouře? Pokud vám nevadí rozehřívání (roz-
palování) grilu a práce s udržením správné teploty při grilování, tak volte grily 
na dřevěné uhlí. Nepříjemnou nevýhodou těchto grilů je kouř a někdy také uhasíná-
ní, kterému se však dá předejít používáním kvalitního dřevěného uhlí nebo briket. 
Výhodou jsou malé náklady, protože pořizovací cena těchto grilů je poměrně nízká.

PLYN, LÁVA NEBO RBS?

Grilujete často a pro větší skupinu přátel?  V případě, že neradi běháte kolem grilu, 
abyste kontrolovali správnou teplotu, a místo dýmu dáváte přednost vůni propeče-
ného masa, pak si pořiďte plynový gril. Plynové zahradní grily jsou oblíbené pro 
lehkou obsluhu a rychlou přípravu. Nemusíte rozdělávat oheň a čekat, než se dřevě-
né uhlí rozžhaví. Zapálíte plyn (nejčastěji z propanbutanové láhve) a můžete začít 
grilovat. U plynových grilů můžete snadno regulovat sílu plamene a nemusíte se 
trápit s nepříjemným kouřem ani se bát, že by vám gril vyhasl. Plynové grily se 
vyrábějí v různých typech. Mohou se lišit počtem plynových hořáků a některé mají 
desku z lávových kamenů (tzv. lávové grily). Ojedinělý způsob přípravy pokrmů 
nabízejí RBS grily (Radiant Burner System), jejichž hořáky jsou umístěny na bocích 
grilovací vany. Výhodou je rovnoměrné rozložení tepla i to, že tuk z masa neodkapá-

Ale
jaký?

14
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VELKÁ GRILOVACÍ MÁNIE 
S trochou nadsázky se říká, že kdo negriluje, není Čech. Ale co o grilování vlastně víme? 
Při příležitosti letošního 9. ročníku Grilmánie vám přinášíme zábavný propečený kvíz 
s možností vyhrát hodnotné ceny! Stačí správně odpovědět na 7 záludných otázek, 
tipnout si výsledek bonusové otázky a zajímavá výhra může být vaše. 

1. Co je Globus Grilmánie?

A Tradi ní každoro ní Mistrovství R v grilování
B Chorobná posedlost grilováním masa z eznictví Globus
C Celosv tová sout ž o nejvype en jší vtípek

2. Kdo se může v soutěži Grilmánie ucházet o titul nejlepšího grilovacího týmu?

A Kdokoliv - sout ž je otev ená ve ejnosti
B Nikdo, za vít ze je p edem každoro n  prohlášen Martin Pola ko
C Jen ten, kdo pravideln  po ádá domácí zahradní grilova ky a m že to prokázat

3. Kolikátým rokem se Grilmánie koná?

A Devátým rokem - akce má tradici
B Prvním rokem - v R se grilování teprve rozmáhá
C Sedmnáctým rokem - od vybudování prvního Globusu v R

4. Která dvojice moderovala loňský ročník Grilmánie?

A Petr Rychlý a Ivan Vodochodský 
B Martin Zounar a Mahulena Bo anová
C Leoš Mareš a Petr Rychlý

5. Čemu je důležité věnovat pozornost před začátkem grilování?

A Vlastním d tem, pak už na n  nebude as ani pomyšlení
B P íprav  grilovací m ížky - d kladnému o išt ní a pot ení olejem
C Manikú e a posilování žvýkacích sval

6. Jaké nádoby se nejvíce hodí pro marinování masa?

A Z porcelánu, protože tento materiál nekazí chu  masa
B Z papíru - protože absorbuje p ebyte né množství marinády
C Z hliníku nebo železa - maso v marinád  by mohlo chutnat zajímav  po kovu

7. V čem spočívá nepřímá metoda grilování?

A Negrilujeme, ale na grilování intenzivn  myslíme
B Zapékací misku s grilovaným pokrmem umístíme mezi dva zdroje tepla
C Na maso namí íme soustav u zrcadel a ekáme na slune né po así

Bonusová otázka: 
Kolik sout žících se celkem zú astní všech regionálních kol 
Globus Grilmánie? Zkuste si tipnout.

Správné odpovědi na kvízové otázky zasílejte 
do 10. června 2013 na adresu: Globus, Kostelecká 822/75, 
196 00, Praha 9 nebo emailem na adresu info@grilmanie.cz 
a obálku nebo email označte heslem: „Kvíz Grilmánie“. Pokud 
budou všechny vaše odpovědi správné a váš tip bude nejblíže 
skutečnému počtu soutěžících v Grilmánii, pak 3 nejpřesnější 
tipující odměníme dárkovými kartami na nákup do hypermar-
ketu Globus v hodnotě 5 000, 3 000 a 2 000 Kč. 

Nebo se zapojte do některé z dalších soutěží spojených s Grilmánií. 
Třeba do facebookové soutěže na profi lu Grilmánie, kde se můžete 
pochlubit fotografi ckými snímky z vlastního barbecue. Odměnou 
pro 3 výherce je věnec špekáčků a dárkové karty na nákup v hy-
permarketu Globus v hodnotě 5 000, 3 000 a 2 000 Kč. Potřebné 
informace najdete na facebook.com/grilmanie.

Další zajímavá soutěž pro zákazníky hypermarketu Globusu 
probíhá v rámci regionálních kol a fi nále Grilmánie. Každý, kdo 
týden před regionálním kolem nakoupí v Globusu nad 1000 Kč, 
získá leták s unikátním kódem. Pak už se stačí v průběhu regio-
nálního kola jen zaregistrovat u hostesky Grilmánie, která zadá 
unikátní kód do systému. Webové osudí poté rozhodne o výher-
cích, které vyhlásí během doprovodného programu kuchař 
Martin Polačko.  Ve všech kolech včetně fi nále se soutěží o dár-
kové karty v hodnotě 5 000, 3 000 a 2 000 Kč na nákup do hy-
permarketu Globus, každý z výherců obdrží také věnec špekáč-
ků z řeznictví Globus. Podrobnější informace o této soutěži 
najdete na ofi ciálním webu www.grilmanie.cz. 

Odpov zte
a vyhrajte!



Cena za jednu SMS je 30 Kč včetně DPH. Sluýbu provozuje Expansion Group, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5. 

V případě problémů se poraďte na tel. čísle 602 439 999 (po–pá 9–16 hod.). 

Technické zajištění: ATS, s.r.o., Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4, infolinka po–pá 9–16 hod., tel.: 776 990 199, e-mail: infolinka@atspraha.cz.

Zapojte se do oblíbené hry Haló, tady Impulsovi, kde hrajeme až do prázdnin o Villu Grátis, 

dům v celkové hodnotě 3 000 000 Kč. 

Jak nato? Ohlaste se nám známým heslem „Haló, tady Impulsovi! a výhra je vaše. 

Přihlašte se do hry prostřednictvím SMS ve tvaru „IMPULSOVI příjmení a telefon“ odeslané

na číslo 900 22 30 nebo se zaregistrujte na www.impuls.cz

O NOVOU VILLU GRÁTIS ZA

HLAVNÍ PARTNER GRILMÁNIE
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BARBECUE VE STYLU VÍTĚZŮ
Zajímalo by vás, s jakými recepty triumfovali minulí vítězové Grilmánie, a chtěli byste si je vyzkoušet doma? Máte 
možnost – přinášíme 3 zajímavé recepty ze soutěžního klání, jež v předchozích ročnících nejvíce nadchly porotu. 

Nemusíte mít obavy, že byste přípravu nezvládli, takže si snadno můžete užít barbecue ve stylu vítězů. 

PŘÍSADY:
800 g vepřové krkovice, 8 brambor, 400 g fazolových lusků, 
300 g povidel, 200 g cibule, 150 g anglické slaniny, 
120 g zeleniny pod svíčkovou, 250 ml oleje, 150 ml piva, 
150 ml smetany na šlehání, 100 ml telecího vývaru, 
50 ml sójové omáčky, 50 g medu, 30 g strouhaného perní-
ku, 2 stroužky česneku, snítka rozmarýnu, sůl a pepř

PŘÍPRAVA: 
Z masa nakrájíme steaky vysoké 2 cm a naklepeme je. 
Zhruba 150 g cibule nakrájíme najemno, opečeme na oleji, 
přidáme pivo, med, sójovou omáčku a dochutíme solí 
a pepřem. Vytvoříme hustší marinádu, do které naložíme 
maso. Zeleninu orestujeme na oleji, přidáme zbytek cibule 
a opečeme. Přidáme povidla, vývar a povaříme, až omáčka 
zhoustne. Ochutíme solí, pepřem a perníkem. Fazolové 
lusky nasypeme do grilovací pánve na zeleninu a dáme 
na gril opéct. Přidáme slaninu nakrájenou na kostičky 
a orestujeme. Ochutíme solí a česnekem. Poté ve vodní 
lázni povaříme smetanu do zhoustnutí a ochutíme rozmarý-
nem a solí. Brambory zbavíme slupky, uvaříme a nakrájíme 
na dílky. Dáme na gril a opékáme ze všech stran, aby se vy-
tvořily proužky. Potíráme máslem se solí a olejem. Steaky 
grilujeme na rozpáleném grilu asi 5 minut z každé strany. 
Na talíři upravíme fazolové lusky a brambory, které poté 
přelijeme smetanovou omáčkou, přidáme steaky a ty přeli-
jeme povidlovou omáčkou. Ozdobíme snítkou rozmarýnu.

Grilovaná krkovice 
v cibulovopivní marinád

4 
PORCE

PŘÍSADY:
600 g hovězího zadního (steakové maso), 200 g an-
glické slaniny, 6 větších brambor, 150 g másla, 
125 ml smetany na šlehání, 100 ml slivovice, 
50 g sušených lesních hub, rajčátka na stonku 
4x 5 ks, jedna jarní cibulka, 2 snítky rozmarýnu, 
sůl a mletý pepř

PŘÍPRAVA: 
Hovězí maso nakrájíme na silnější plátky, naklepeme, 
osolíme, opepříme a polijeme slivovicí. Poklademe 
na ně anglickou slaninu (100 g) a posypeme lístky 
rozmarýnu. Zabalíme jako roládu a necháme odležet. 
Poté rozkrájíme na kotoučky a napichujeme na špízo-
vé jehly. Grilujeme na roštu a průběžně potíráme 
máslem. Na smetanovou houbovou omáčku si připra-
víme smetanu, kterou zahříváme ve vodní lázni, 
přidáme sušené houby a dohromady vaříme tak 
dlouho, až vznikne hustá omáčka. Dochutíme solí. 
Brambory uvaříme v osolené vodě bez slupky, slaninu 
(100 g) vyškvaříme na pánvi. Brambory rozmačkáme, 
přidáme slaninu, jarní cibulku nakrájenou nadrobno 
a vše dochutíme solí a pepřem. Rajčátka na stonku 
grilujeme na grilu a potíráme máslem. Na talíři si pak 
připravíme hromádku šťouchaných brambor, na ně 
položíme 2 kotoučky masa a přelijeme omáčkou. 
Ozdobíme grilovanými rajčátky.

Hov zí kotou  se slaninou 
a rozmarýnem

4 
PORCE

PŘÍSADY:
300–500 g čerstvých meruněk, 180 g cukru, 
150 g polohrubé mouky, 160 ml mléka, 100 g hořké 
čokolády (70%), 2 vejce, 80 g másla, 2 lžíce škrobu, 
prášek do pečiva, vanilkový cukr a špetka soli

PŘÍPRAVA: 
Nejprve si připravíme základní piškotové těsto na 
muffi  ny. Vyšleháme máslo se špetkou soli, přidáme 
cukr (80 g) a vanilkový cukr, jedno vejce, mouku, 
100 ml mléka a prášek do pečiva. Vše pečlivě zpracuje-
me a vytvoříme muffi  nové těsto, do kterého vsypeme 
nastrouhanou čokoládu. Těsto vlijeme do vysypaných 
forem na muffi  ny a pozvolně pečeme v kotlíkovém grilu 
s poklicí. Čerstvé meruňky vypeckujeme, rozvaříme 
s cukrem (100 g) a pak necháme vychladnout. Do zka-
ramelizovaného cukru s ovocem vlijeme mléko (60 ml) 
rozšlehané s vejcem a škrobem. Karamel provaříme 
a přecedíme. Muffi  ny podáváme na talířku s ovocem 
a teplým karamelem. 

Pe ený okoládový muffin 
s meru kovým atní

a karamelovým krémem

4 
PORCE
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Globus věří v poctivost a kvalitu, proto v zázemí každého hypermarketu provozuje vlastní řeznictví, kde naši řezníci 
vyrábějí maso a další řeznické výrobky výhradně z těch nejkvalitnějších surovin a podle tradičních, osvědčených 
receptur. Proto se za jeho čerstvost a kvalitu můžeme vždy stoprocentně zaručit. Ochutnejte sami…  

VEPŘOVÝ STEAK KOŘENĚNÝ– ČESNEKOVÝ
GLOBUS – POLOTOVAR
Kořeněné maso z vepřové krkovice s česnekovou příchutí je 
možné připravit na mnoho různých způsobů.

CENA: 1 kg / 139,00 Kč 

BOK KE GRILOVÁNÍ
GLOBUS – POLOTOVAR
Kvalitní maso z vepřového boku v kuchyňské úpravě je 
vhodné na grilování doma i venku.

CENA: 1 kg / 89,00 Kč 

MASOVÝ ŠPÍZ 
GLOBUS – POLOTOVAR
Maso z vepřové kýty vhodné k opékání na pánvi, 
grilování nebo pečení v troubě. Špíz můžete také 
obalit v trojobalu a usmažit.

CENA: 1 kg / 139,00 Kč 

GRILLER GLOBUS
Výtečná bílá klobása v přírodním 
střívku je vyrobena z masa podle 
tradiční receptury a vhodná na 
grilování. 

CENA: 100 g / 8,90 Kč

PÁRTY KLOBÁSKA 
GLOBUS
Tenká bílá grilovací klobáska 
v přírodním střívku má díky pů-
vodnímu způsobu výroby typickou 
chuť a vůni masa. 

CENA: 100 g / 12,90 Kč

ŠPEKÁČKY GLOBUS
Tradiční český špekáček v přírod-
ním střívku vyrobený z masa podle 
tradiční receptury. 

CENA: 100 g / 8,90 Kč

MORAVSKÁ KLOBÁSA 
GLOBUS
Tradiční klobásu vyráběnou 
osvědčeným způsobem z kvalit-
ního masa v přírodním střívku lze 
upravovat na mnoho způsobů.

CENA: 100 g / 9,90 Kč

VÝROBKY 
NEOBSAHUJÍ LEPEK
Uvedené ceny se mohou m nit.

MASO POCHÁZÍ PŘÍMO 
Z ŘEZNICTVÍ GLOBUS
Uvedené ceny se mohou m nit.

LÉTO NA GRILU
ŘEZNICTVÍ www.globus.cz
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www.globus.cz  PIKNIK  

PÁRTY ŠUNKA 
GLOBUS – POLOTOVAR
Kuchyňský masný polotovar z vepřové kýty 
je nutné tepelně opracovat. Šunka je vhodná 
k úpravě v troubě i na grilu.

CENA: 1 kg / 119,00 Kč 

BIG GRILL 
GLOBUS – POLOTOVAR
Čerstvé maso z vepřové plece vhodné na pečení 
doma v troubě i grilování venku na grilu.

CENA: 1 kg / 89,00 Kč 

VEPŘOVÝ STEAK KOŘENĚNÝ 
GLOBUS – POLOTOVAR
Kořeněné maso z čerstvé vepřové krkovice 
nabízí při grilování velmi širokou paletu využití.

CENA: 1 kg / 139,00 Kč 

TELECÍ GRILOVACÍ 
KLOBÁSA GLOBUS
Bílá tenká grilovací klobása v pří-
rodním střívku má díky osvědčené 
receptuře typickou chuť telecího 
masa. 

CENA: 100 g / 14,90 Kč

TRAMPSKÉ CIGÁRO 
GLOBUS
Tenká klobása v přírodním střívku 
vyrobená osvědčeným způsobem 
z kvalitního masa. Vhodná k opé-
kání na grilu i na ohni. 

CENA: 100 g / 13,90 Kč

KLOBÁSA K OPÉKÁNÍ 
GLOBUS
Bílá grilovací klobása z kvalitního 
masa podle osvědčeného receptu 
v přírodním střívku. 

CENA: 100 g / 7,90 Kč
JEMNÝ PÁREK 
GLOBUS
Oblíbený párek v přírodním střívku 
vhodný na opékání na roštu i na 
ohni. Vyroben z masa podle původ-
ní receptury. 

CENA: 100 g / 6,90 Kč

PAVEL HOLE EK

VEDOUCÍ ODBORU 
MASA A MASNÉ 
VÝROBY
GLOBUS

TRA



PIKNIK www.globus.cz

Soutěžní týmy v Grilmánii představují své dovednosti ve 4 kategoriích – 
v přípravě uzenin, vepřové krkovice bez kosti, vyzrávané hovězí roštěné 
a grilovaných dezertů. Pro poslední kategorii v řeznictví Globus sice žádné 
suroviny neseženete, ale jinak si tu můžete vybírat z nepřeberného množ-
ství mas a masných výrobků, které vyrábíme tradičním způsobem a podle 
osvědčených receptur. Nevěřte tomu, že na kvalitě surovin nezáleží, 
a ochutnejte sami. Můžete si doma třeba uspořádat grilmánii na zkoušku. 
Možná přijdete na to, že se správnými ingrediencemi jste i vy mistr grilu…

PIKNKNKNKNKNNIKIKIKKIK wwwwwwwwwww gl.gl.globuobuobuubuuus.cs.cs.cs.ccs.cs.cs.ccccs.ccs.c....ccc.cccc....ccc.cczzzzzzzzzzz

VŽDY KVALITNÍ A ČERSTVÉ

V zázemí každého hypermarketu Globus fungu-

je vlastní řeznická a uzenářská dílna. Proto vám 

každý den nabízíme maso nejvyšší kvality i čer-

stvosti a zásadně v kuchyňské úpravě. 

Díky vlastnímu 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.

Hovězí roštěná Globus
Maso vyzrávané po dobu min. 
14 dnů se vyznačuje výraznější 
chutí a křehčí konzistencí.

Mleté vepřové Globus
Tento čerstvý polotovar můžete 
snadno upravit podle svých 
představ.

Můžete být mistrem světa v grilování, ale pokud nemáte kvalitní suroviny, tak vaše 
kulinářské schopnosti příliš nevyniknou. Když si chcete užít pořádnou „grilovačku“, při 

které se všem budou sbíhat sliny, vsaďte na osvědčenou kvalitu – maso a masné výrobky 
z řeznictví Globus, které nabízí vždy zaručeně poctivé a čerstvé produkty. A grilujte se 

stylem a chutí, stejně jako účastníci 9. ročníku Grilmánie Globus.

JAKÉ MASO NA GRILMÁNII?
Jedin  to z Globusu…

Jemný točený salám Globus 
Výtečný měkký salám v pří-
rodním střívku je jako stvořený 
na gril. 

Uzená slanina Globus 
Poctivá uzená slanina je vy-
nikající pro špikování různých 
druhů mas.

Griller Globus 
Bílá klobása v přírodním střívku je 
vyrobena z masa podle osvědčené 
receptury.

Anglická slanina Globus 
Klasická slanina Globus deli-
kátně obohatí chuť grilovaných 
pokrmů.

Moravská klobása Globus
Bezlepková klobása v přírodním 
střívku patří mezi grilovací 
klasiku.

20

obu min.
výraznější 
encí.

Mleté hovězí Globus
Tento čerstvý polotovar 
můžete snadno upravit 
podle svých představ.

Vepřová krkovice 
bez kosti Globus
Česká klasika, bez níž se ne-
obejde téměř žádné grilování.
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Jak vybrat kvalitní chléb, na kterém si skutečně pochutnáte?  V Globusu nemůžete 
sáhnout vedle, a to ani při výběru jakéhokoliv jiného druhu pečiva. Každý 

hypermarket má přímo v zázemí vlastní pekařství, kde naši pekaři vyrábějí široký 
sortiment pekařských výrobků podle osvědčených receptur a výhradně z kvalitních 

surovin. Díky tomu máte jistotu, že pečivo z Globusu je vždy poctivé a čerstvé.  

NENÍ CHLEBA JAKO CHLEBA
ŽITNÝ CHLÉB 
1 000 g / 29,90 Kč

Vydatný a lehce stravitelný 
chléb upečený dle původní 
receptury z žitné mouky 
a tradičního žitného kvasu.

CHLÉB FIT 
700 g / 31,90 Kč

Celozrnný chléb Fit s vysokým 
obsahem semínek – jáhel, 
slunečnice a lnu – je přiroze-
ným zdrojem vlákniny.

BAGETA 
250 g / 13,90 Kč

Čerstvá a křupavá bageta 
francouzského typu je skvělým 
doplňkem pro všechny varian-
ty pohoštění.

SEDLÁCKÝ CHLÉB 
700 g / 16,90 Kč

Výtečný pšeničnožitný chléb 
obsahuje tradiční žitný kvas, 
který pozitivně působí na trávení 
a střevní mikrofl óru.

CHLÉB KMÍNOVÝ 
500 g / 13,90 Kč
1 000 g / 25,90 Kč

Klasický pšeničnožitný chléb 
upečený podle tradiční recep-
tury obsahuje žitný kvas. 

PÁRTY VEČKA 
250 g / 14,90 Kč

Tmavá bageta je obalena 
ve směsi semínek sezamu, máku 
a lnu, která blahodárně ovlivňují 
lidské zdraví.

CHLÉB ŠUMAVA 
500 g / 13,90 Kč

Jeden z nejoblíbenějších 
pšeničnožitných chlebů upe-
čený z žitné mouky a kvasu je 
vydatný a lehce stravitelný. 

JAK CHUTNÁ PRAVÝ ČESKÝ CHLÉB?
Chleba je důležitou součástí našeho jídelníčku 
po tisíce let a v různých koutech světa má různou 
podobu a chuť. Tradiční český chléb dle původní 
receptury se peče z vody, mouky a žitného kvasu, 
který dodává pečivu tu správnou konzistenci, chuť 
a vůni. Navíc má pozitivní vliv na trávicí systém 
a střevní mikrofl óru. Pekařství Globus je výjimečné 
tím, že peče chleba z poctivého žitného kvasu 
vlastní výroby, a také všechny ostatní používané 
suroviny procházejí přísnou kontrolou kvality, takže 
chléb zakoupený v Globusu je vždy zaručeně 
poctivý a chutný, ať už si vyberete jakýkoliv.

PAVEL MEDUNA

VEDOUCÍ PRODEJE 
A VÝROBY PEKAŘSTVÍ 
GLOBUS
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AVANTI CLASSICO 
0,75 L
„La Vita é Bella“

STAROPRAMEN COOL 
HOŘKÝ POMERANČ 0,5 l
Nese v sobě jemnou hořkosladkou 
chuť speciální odrůdy pomeranče 
a působí velmi osvěžujícím dojmem.

ZOTT NATURA TZATZIKI
Jemná smetana, čerstvé, křupavé okurky a aroma-
tický česnek – neodolatelná kombinace chutných 
surovin! Ideální pro grilovací sezonu, samostatně 
s pečivem nebo jako omáčka ke gyrosu, 200 g.

-

JACKPOT MIX 
slané pečivo, 300 g

KK ARAŠÍDY 
pražené solené, 
227 g CRACKERY STICK

s příchutí papriky, 150 g

NOŽE GLOBUS
Pro skvělý a bezchybný řez jsou 
jako stvořené nože Globus vyrobené 
z vysoce kvalitní oceli.

CHŇAPKA
Vyrobena ze 100% bavlny, různé 
barvy, rozměr 17 x 32 cm, 49,90 Kč.

novinka

DOBRÁ VODA 
LESNÍ JAHODA

Osvěžující chuť lesních jahod a Dobré 
vody s těmi nejlehčími minerály vás 
v parném létě myšlenkami zaručeně 

přenese do novohradských lesů. 

TIPY NA PIKNIK www.globus.cz
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LETNÍ TIPY 
NA PIKNIK I GRILOVÁNÍ
Chystáte se uspořádat zahradní barbecue nebo piknik v přírodě 
a máte obavu, že zapomenete na něco důležitého? Přinášíme 
vám užitečnou inspiraci – rozmanité dobroty mnoha chutí a vůní 
i nepostradatelné doplňky můžete zakoupit v každém 
hypermarketu Globus. 

novinka



KEČUP SLADKÝ KAND
Kečup extra s vysokým podílem 
rajčat, bez škrobů a chemické 
konzervace.

BZENECKÝ OCET 
A KOŘENÍ
Bzenecký ocet se vyrábí kvašením pří-
rodní cestou a bez chemických přísad 
podle původní receptury již více než 
90 let. Dopřejte si snazší zavařování 
okurek s Kořením pro nálev Bzenecké 
okurky, aby měly vaše okurky správný 
říz a lahodnou chuť.

PODĚBRADKA 
GREP
Oblíbený červený grep, přesně takový, 
jak ho máte rádi. Dopřejte si chuť 
ovoce, která vyniká díky unikátnímu 
složení minerálů a jemné perlivosti. 
Poděbradka, více chuti do života.

UTĚRKA 3PACK
Ze 100% bavlny, v různých 
barevných provedeních, rozměr 
45 x 70 cm, 99,90 Kč.

KROUHAČ FRESH EXPRESS MAX
Příkon 260 W, 2 rychlosti (normální & turbo), 
5 nástavců pro 5 funkcí (hrubé strouhání, 
jemné strouhání, tenké plátky, nástavec 
na kostičky, strouhání tvrdého sýru), praktický 
a moderní design, 2 490 Kč.

novinka

GERVAIS DÉLICATESSE SALADE
Zažijte explozi chuti ve vašem salátu, s pří-
chutí 4 druhů ořechů, 120 g.

novinka

no

DRESINKY GLOBUS
Skvělým společníkem nejen k ze-
leninovým salátům jsou jogurtové 
dresinky. Od tradičního francouzské-
ho až po méně známý Sylter Art vám 
nabízíme 6 různých variant.

EXTRA PANENSKÝ 
OLIVOVÝ OLEJ GLOBUS
Nejen do salátů se bude hodit zastu-
dena lisovaný pravý španělský extra 
panenský olivový olej.

UTĚR

ru), p

GERVAIS DÉLICATESSE SALADE
Zažijte explozi chuti ve vašem salátu, s příchutí 
česnek a bylinky, 120 g.

novinka

JAHODOVÝ NEKTAR 
GLOBUS
Jahodový nektar nemusíte pou-
ze pít, lze ho nechat zamrazit 
a tím vykouzlíte osvěžující letní 
mražený dezert.

www.globus.cz  TIPY NA PIKNIK  
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WWW.FACEBOOK.COM/LAYSNISITO
UKAZ, CO SI LAY’SNEŠ!

JAK MOC
PÁLIVOU ?SI

CHUT
LAY’SNEŠ

Š

 Doba přípravy: 30 minut. Recept pro 5 osob.
Potřebujeme: 314 ml žampionů marinovaných 
Bonduelle, 250 g mletého masa, 50 g parmazánu, 
50 g strouhanky, pepř, sůl, 
olej na smažení

Více receptů na www.bonduelle.cz

Mleté maso smícháme s parmazánem, 
dle potřeby se strouhankou 
a dochutíme. Žampiony osušíme 
a obalujeme vzniklou masovou 
směsí. Na závěr lehce obalíme 
ve strouhance. Smažíme ve fritéze 
nebo zprudka pečeme v troubě.

Dobrou chut!

Žampiony v masovém Žampiony v masovém 
županu s parmazánemžupanu s parmazánem

PARTNER GRILMÁNIE 2013



BIO ZACHUTNÁ VŽDY A VŠUDE
Grilovat se dá i zdravě, a proto jsme pro vás připravili malou letní bio inspiraci, kterou můžete 
využít nejen při zahradním barbecue. Stačí už jen pozvat dobré přátele a příjemný večer může 
začít. S vynikajícími bio omáčkami, hořčicemi, dresinky a dalšími bio potravinami značky 
Alnatura se jistě stanete báječným hostitelem… 

GRILOVANÁ ZELENINA S TOFU

4 
PORCE

Zdroj: Alnatura

PŘÍPRAVA: Nejprve si připravte marinádu – smí-
chejte med, sójovou omáčku, olej, limetkovou šťávu, pro-
pasírovaný česnek, nastrouhaný zázvor a přidejte jemně 
nakrájenou chilli papričku a petrželku. Tofu nakrájejte 
na zhruba 1 cm velké kousky, promíchejte s marinádou 
a nechte v chladu marinovat minimálně 2 hodiny. Očistěte 
papriku a cibulku, nakrájejte je na nudličky, cherry rajčátka 
přepulte. Na pruhy alobalu rovnoměrně rozložte zeleninu, 
tofu a marinádu, z alobalu udělejte balíček a pečlivě ho 
uzavřete. V troubě předehřáté na 200 °C pečte přibližně 
20 minut nebo grilujte na venkovním grilu zhruba 15–20 
minut. A nechte si chutnat… asová náro nost: 20 minut + 2 hodiny marinování

INGREDIENCE
• 3 lžíce akátového medu • 7 lžic 
Alnatura sójové omáčky • 5 lžic řep-
kového oleje • 1 lžíce limetkové šťávy 
(alternativně Alnatura citronové šťávy) 
• 1 stroužek česneku  •  kousek 
zázvoru o velikosti lískového oříšku • 
½ čerstvé chilli papričky  • ½ svazku 
listové petrželky • 200 g Alnatura tofu 
natur • 1 žlutá paprika • 1 jarní 
cibulka • 200 g cherry rajčátek • 
4 pruhy alobalu (délka asi 30 cm) 

u můžete 
může

Alnatura sójová omáčka 
Shoyu BIO 250 ml – má 
jemnou, aromatickou chuť 
a její výroba probíhá podle 
tradičních výrobních postupů 
kvašení. Omáčka dodá tu 
pravou chuť různorodým 
asijským pokrmům včetně 
tofu. Jde o kvalitní kořenicí 
přípravek z asijské kuchyně. 

Alna
Shoy
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Alnatura Prosecco 
D.O.C. 0,75 l – svěží 
šumivé víno pochází 
z Itálie. Má jemné 
aroma a dobře vychla-
zené je vhodné jako 
aperitiv. Hrozny jsou 
produktem ekologické-
ho zemědělství.
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Alnatura hořčice 
delikates BIO 200 g 
– je vyrobena ze směsi 
jemných žlutých a ost-
rých hnědých hořčičných 
semínek. Všechny suroviny pocházejí 
z bio produkce. Hořčici delikates bio si 
vychutnejte ve spojení s masovými po-
krmy, uzeninami a sýrem, hodí se také 
k dochucení polévek, omáček, dresinků 
a mnoha dalších pokrmů.

Alnatura rajčatový kečup 
BIO 500 ml – obsahuje 
vysoký podíl na slunci vyzrá-
lých rajčat, která jsou šetrně 
zpracována. Chutná šťavnatě, 
aromaticky a hodí se k hra-
nolkům stejně jako ke gri-
lovanému masu. Všechny 
ingredience jsou produktem 
ekologického zemědělství.

Alna
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Alnatura feta BIO 180 g – origi-
nální řecký sýr zraje ve slaném nálevu. 
Je vyroben z ovčího mléka s podílem 
kozího mléka od ekologicky chovaných 

zvířat. Vyznačuje se 
jedinečnou chutí, kterou 
získává díky středo-
mořským pastvinám. 
Bio fetu můžete použít 
do salátů, k zapékání 
nebo k vaření.

Alnatura směs koření na italský 
dresink BIO 8 g – propůjčí salátům 
lahodnou středomořskou chuť. Díky směsi 
z pečlivě vybraných bio ingrediencí rychle 

připravíte výtečný 
dresink, a to jen 
smícháním s vodou, 
balsamicem a olejem. 
Skvěle doplní saláty 
z rajčat, oliv, okurek 
nebo listových salátů. 

www.globus.cz  BIO POTRAVINY  

25

Předem si můžete připravit chutný zeleninový salát – s quinoou, bulgurem, těstovinami, jáhlami 
nebo kuskusem. Různé sezonní druhy zeleniny smíchejte například se sušenými rajčaty a sýrem 
feta, přidejte kvalitní olivový olej a dochuťte citronovou šťávou či jablečným octem. Případně 
zkuste směs koření na italský dresink. A nezapomeňte posypat hotový salát upraženými sluneč-
nicovými či lněnými semínky, která mu dodají delikátní chuť.  Jako přílohu k salátu zkuste třeba 
kukuřičné tortilla chipsy, doplněné o krémový dip dle vaší chuti. Různé druhy masa, tofu nebo 
zeleniny můžete marinovat s bio sójovou omáčkou, kečupem, hořčicí, medem, osolte mořskou 
solí a dochuťte kořením podle vašeho výběru. Na osvěžení připravte ovocný džus či zeleninovou 
šťávu, nebo si společně připijte na krásné léto osvěžujícím, ledově vychlazeným Proseccem, 
které podtrhne chuť vašich pokrmů. Dětem určitě zachutná sojový, ovesný či rýžový drink s roz-
mixovaným čerstvým ovocem. Jako dezert servírujte například jahody polévané výtečnou chilli 
čokoládou. A vaše grilování bude jistě nezapomenutelným zážitkem…    
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Hotely pro psy a kočky jsou celkem běžné, ale 
existuje podobná služba pro majitele jiných 
domácích zvířat, například ptáků či plazů? 
Samozřejmě i majitelé ostatních zvířat mohou využít 
možnost hlídání mazlíčků, a to nejen přes letní dovolené. 
Hlídání u nás probíhá v domácím prostředí a je založeno 
na individuálním přístupu, lišíme se tak od klasických 
hotelů. Zvířata mají neustálou péči a kontrolu.  Většina 
zvířat je společenská, ať už se jedná o morče, králíka či 
papouška. Jsou ráda, že se kolem nich stále něco děje. 
Králík, papoušek nebo fretka navíc nevydrží celý den být 
zavřeni v kleci a u nás jim umožníme být mimo klec co 
nejdelší dobu. Díky tomu, že jsme se zvířaty neustále, 
můžeme co nejvíce dodržovat jejich obvyklý režim, čímž 
jim ulehčujeme navykání na nové prostředí a minimali-
zujeme stres. Pokud majitelé mají zvířata, která nelze 
převážet, mohou je nechat doma a domluvit se s námi 
na péči o ně v jejich domácím prostředím. 

Jakou péči těmto zvířátkům nabízíte a co 
všechno vaše služby zahrnují?
Všem našim zvířecím zákazníkům nabízíme profesionál-
ní služby založené na vzdělání a bohatých zkušenostech 
se zvířaty. V případě psů nabízíme kromě hlídání i zákla-
dy výcviku, pravidelné venčení, kosmetické služby jako 
třeba koupání nebo čištění zoubků, docházení do psího 
salónu a doplňkový prodej pamlsků a hraček i dárkovou 
službu. Některé z mých zaměstnankyň mají zkušenosti 
také se psími sporty a s přípravou psů na výstavy. 
I drobným zvířatům poskytujeme kosmetické služby, 
jako je stříhání srsti a drápků. A všem hlídaným mazlíč-
kům samozřejmě zajišťujeme i vyšetření nebo pravidel-
né kontroly u veterinárního lékaře. 

Jak lze rozpoznat, že je poskytovatel těchto 
služeb zkušený a postará se o zvíře tak, jak 
náleží? Podle čeho se mají chovatelé zoriento-
vat v nabídce tohoto typu služeb? 
Hlídání si můžete vybrat přesně podle vašich požadav-
ků a povahy vašeho mazlíčka. Vybírejte na základě 
toho, co váš zvířecí kamarád potřebuje a na co je 
zvyklý. Pokud máte doma psa, který není náročný 
a nevadí mu přítomnost jiných psů, jistě mu bude 
stačit klasický psí hotel. Pokud je pejsek zvyklý spát 
s vámi v posteli, rozhodně pro něj nehledejte místo 
v hotelu s kotci, ale spíše individuální hlídání v domá-
cím prostředí. Stejné je to také s kočkami – pokud je 
kočička společenská, kočičí hotel se spoustou kočičích 
kamarádů pro ni jistě bude to pravé. Pokud společen-
ská není, ale nechcete ji nechat doma samotnou, 
můžete ji umístit do péče fi rmě na individuální hlídání. 
Jestli je vaše kočička fi xovaná na domácí prostředí, 
domluvte se s fi rmou na návštěvách kočičky u vás 
doma. Rozhodně nepodceňujte ani výběr hlídání pro 
drobná zvířata. Zajímejte se o to, kolik hodin denně 
bude váš králík, fretka nebo papoušek trávit pobytem 
mimo klec. U psích a kočičích hotelů se zaměřte pře-
devším na čistotu kotců a místností určených pro 
pohyb zvířat a na to, zda mají neustále k dispozici 
čerstvou vodu. Psi by navíc měli být venčeni minimál-
ně 3x denně. Pokud dáváte zvíře fi rmě na individuální 
hlídání, seznamte se nejdříve s lidmi, kteří se o vašeho 
mazlíčka budou starat, a chtějte vidět prostory, kde 
bude ubytovaný.  V místnostech, kde se zvířata pohy-
bují, nesmí být žádné jedovaté rostliny a předměty 
nebo nábytek, o který by se mohla zranit. Sledujte, jak 
se k vašemu mazlíčkovi jeho náhradní páníčci chovají. 

Všímejte si, v jakém stavu jsou ubytovaná zvířata, zda 
jsou zdravá a je o ně dobře postaráno – mají čerstvou 
vodu, dost krmení a čistou podestýlku. V každém pří-
padě vyžadujte sepsání smlouvy, jen tak budete mít 
záruky péče. Zajímejte se také o pojištění společnosti.

Čemu by podle vás majitelé různých domácích 
zvířat měli před odjezdem na dovolenou věno-
vat pozornost a čemu by se měli vyhnout?
Majitelé by měli dbát hlavně na to, aby mazlíčkovi 
zabalili s sebou do hotelu všechno potřebné. S fi rmou 
na hlídání se domluvte na tom, co je třeba zvířeti 
dovézt. Především by to měl být očkovací průkaz 
u psů, koček, fretek i králíků a také vlastní krmení. 
Mnoho hotelů nabízí psům a kočkám stravu svou, 
na to si však dejte pozor. Náhlé změny potravy u psů 
a koček způsobují trávicí problémy a také zvyšují 
produkci zubního plaku. Nezapomeňte na sebe pečo-
vatelům napsat telefonní kontakt, popřípadě i kontakt 
na další členy rodiny, kdybyste si mazlíčka z hotelu 
nemohli vyzvednout osobně. Nezapomeňte ani 
na kontakt na veterinárního lékaře, kde je váš mazlí-
ček evidovaný a kde ho znají. Pokud váš pes špatně 
snáší změny prostředí, je lepší se před hlídáním do-
mluvit s fi rmou na „hlídání nanečisto“. Stačí psa ne-
chat hlídat jen po dobu, než si vyřídíte pracovní po-
chůzky nebo nákup. Pobyt psa u náhradních pánů 
můžete postupně prodlužovat, pes si tak pozvolna 
na novou rodinu zvykne a zároveň získá jistotu, 
že se pro něj vrátíte.

Děkujeme za rozhovor.

Vystudovala obor Speciální chovy a Management 
volně žijících zvířat na Zemědělské univerzitě 
v Praze, kde pokračuje ve studiu v rámci 
doktorského programu. Má za sebou praxi 
v prodejně chovatelských potřeb, v zoologické 

zahradě i u hospodářských a laboratorních 
zvířat. Profesionálnímu hlídání domácích mazlíčků 
ve fi rmě Hlídání mazlíčků Petland se věnuje tři roky 
a její snahou je maximální spokojenost klientů 
i mazlíčků. 

s si tak pozvolna
ň získá jistotu, 

NÁŠ ODBORNÍK

Ing. Aneta Baklová 

Nepodceňujte výběr hlídače zvířat
Nastává čas dovolených a s ním vyvstává otázka, jak se v době nepřítomnosti postarat o domácí mazlíčky. Ne každý má ochotné kamarády 
nebo sousedy, kteří zajistí potřebnou péči. Naštěstí existuje řešení – profesionální hlídání zvířat. Ing. Aneta Baklová z fi rmy Hlídání mazlíčků 

Petland nám v rozhovoru prozradila, jaké služby profesionální hlídači poskytují i jak vybrat toho správného právě pro vás. 

 www.hlidanimazlicku.cz 

PORADNA www.globus.cz
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TRIČKO POLO 
pruhované v krásných sytých 
barvách, 100% bavlna, 
499 Kč.

SAKO DÁMSKÉ 
bílé s modrými pruhy, propraco-
vaný dámský střih, z příjemného 
úpletu, 100% bavlna, 1 649 Kč. 

LETNÍ SUKNĚ
modrá s puntíčky, velmi ženský 
střih na zavázání v pase, s pod-
šívkou, materiál je lehký 
a příjemný, 100% bavlna, 
1 349 Kč. 

ČERVENÝ TOP
také v barvách tmavě modrá, 
černá, zelená a bílá, 95% bavl-
na, 5% elastan, 399 Kč. 

ZELENOMODRÝ ŠÁTEK
také v zelenorůžové barvě, 
100% bavlna, 599 Kč. 

DLOUHÉ ŠATY
s háčkovanou krajkou, v let-
ních barvách, 100% bavlna, 
899 Kč. 

TOP DÁMSKÝ jednoba-
revný nebo pruhovaný 
s výšivkami, 100% bavlna, 
299 Kč. 29

PLÁŽOVÁ TAŠKA
v praktickém provedení, růz-
ných dezénech a barevných 
kombinacích, 199 Kč.

KLOBOUK PÁNSKÝ
pro letní dny zalité sluncem, 
různé druhy a velikosti, 
199 Kč.

PLÁŽOVÉ PANTOFLE
v módních barvách a s výraz-
ným zdobením, 299 Kč.

BOUK PÁNSKÝ
tní dny zalité sluncem,
druhy a velikosti, 
č.

ZASTŘIHOVAČ VOUSŮ 

PHILIPS QS6140/32

Oboustranný zastřihovač Style & Shave 

s 12 nastaveními délky od 0,5 mm do 

10 mm, šetrný k pokožce. Podstavec 

pro dobíjení a skladování, 100% vo-

dotěsný pro snadné čištění, indikátor 

stavu akumulátoru, vydrží až 50 mi-

nut bezdrátového provozu, 

2 190 Kč.

Tip pro pány

e 

LÉTOLÉTO
V LEŽÉRNÍM 

STYLUSTYLU
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RIZIKO 

INDOOR SKIDIVING, JÍZDA NA KONI, GEOCATCHING, CHEESE-
ROLLING, ZÁVODY NA NAFUKOVACÍCH ZVÍŘÁTKÁCH

Napětí a dobrodružství může mít různé podoby, protože 
každý z nás vnímá riziko trochu jinak. Pokud chcete zažít 
napínavý zážitek a přitom se nevystavit nebezpečí, zkuste 
třeba indoor skidiving, který vám díky speciálnímu tubusu 
umožní zažít vzrušující pocit volného pádu jako při skoku 
z letadla, i když při tom budete jenom metr nad zemí. 
Milovníci přírody mohou při vyjížďce na koni objevit 
fantastický pohled na svět z koňského hřbetu nebo po-
padnout GPS navigaci a vyrazit na pátrání po pokladu. 
Geocatching, jak se tato celosvětově oblíbená hra na po-
mezí sportu a turistiky nazývá, vás zavede na zajímavá 
místa, kde jsou skryty schránky s poklady. Jako odměnu si 
jeden z předmětů v krabičce můžete ponechat, ale 
na oplátku tu jeden musíte zanechat jako odměnu pro 
další hledače. Pokud vás hledání pokladu zavede na ko-
pec, můžete vyzkoušet válení sýra (cheeserolling), popu-
lární ve Velké Británii. Stačí mít po ruce bochník sýra 
a skupinku přátel, kteří se společně s vámi rozběhnou 
z kopce za ním. A pokud vás lákají vodní radovánky, 
můžete uspořádat závod na nafukovacích zvířátkách, ať 
už na mořských vlnách, či vesnickém rybníku… 

RIZIKO

ŠNORCHLOVÁNÍ, SURFING A WINDSURFING, SKOKY DO VODY, 
ZORBING, LANOVÉ CENTRUM

Pod vodní hladinou se skrývá podivuhodný svět a ne-
musíte být mistrem v potápění, abyste do něj mohli 
nahlédnout. Pokud vyrážíte na prázdniny k moři, 
nenechte si ujít příležitost zkusit šnorchlování, které 
je nejjednodušší a nejbezpečnější formou potápění. 
S maskou, šnorchlem a ploutvemi můžete v průzrač-
ných pobřežních vodách sledovat hejna ryb a dalších 
mořských živočichů i obdivovat krásu podmořských 
korálů. Také nad hladinou čekají napínavé zážitky, ať 
už při jízdě na surfu, nebo windsurfu s plachtou, či při 
skocích do vody. Jako při všech vodních radovánkách 
je ovšem zapotřebí dodržovat bezpečnostní zásady 
a nevrhat se po hlavě do neznámé vody, protože 
nikdy nevíte, co číhá pod hladinou. Oblíbenou letní 
zábavou je i zorbing – adrenalinová jízda ze svahu 
v nafouknuté plastové kouli. Přestože byly v celosvě-
tovém měřítku zaznamenány ojedinělé nehody, je 
zorbing považován za bezpečnou zábavu vhodnou 
i pro děti. Stejně jako napínavé překonávání překá-
žek v lanovém centru, kde si svou šikovnost a zdat-
nost mohou vyzkoušet velcí i malí.

28

Letní dovolená láká k napínavým prožitkům, dobrodružstvím a adrenalinovým sportům s nádechem nebezpečí. 
Mnoho lidí si myslí, že tyto netradiční a extrémní zážitky nejsou nic pro ně, ale to nemusí být tak úplně pravda 
– stačí jen vybrat správnou obtížnost a poznat vzrušující pocit z překonání sama sebe – ať už vyzkoušíte vodní 

závod na nafukovacích zvířátkách nebo adrenalinový zápas s krokodýlem. 

KDYŽ EXTRÉM, TAK 
PRO KAŽDÉHO
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RIZIKO

EXTRÉMNÍ SJEZD NA KOLE, SJEZD VODOPÁDU NA KAJAKU, POD-
VODNÍ SPELEOLOGIE, B.A.S.E. JUMPING, ZÁPAS S ALIGÁTOREM

Cyklistika je poměrně běžný sport, ale existují mno-
hem nebezpečnější varianty, jako třeba extrémní sjezd 
na horském kole. Je na něj zapotřebí kvalitní vybave-
ní, obrovské množství zkušeností a dobrá životní 
pojistka, takže tuto rizikovou adrenalinovou zábavu 
lze doporučit jen pravým cyklistickým dobrodruhům. 
Podobně nebezpečný a přitom vzrušující je také sjezd 
vodopádu na kajaku, na který by si měli troufnout 
skutečně jenom zkušení kajakáři. Ostřílení potápěči 
toužící po nevšedním vzrušení zase mohou vyzkoušet 
podvodní speleologii, tedy objevování zatopených 
jeskyní, ale pouze na určených místech a pod vede-
ním odborníků, protože nerozvážné akce se mohou 
zvrtnout v ohrožení života. Jako naprosté šílenství se 
může jevit extrémní sport zvaný B.A.S.E. jumping – 
skoky z pevných objektů, jako jsou mrakodrapy, věže, 
mosty a další výškové budovy i vysoké přírodní útva-
ry. Skokani používají speciální padáky či zvláštní 
„létací obleky“ a vrhají se dolů sebevražednými sko-
ky. Pokud je vám i tohle málo, zajeďte na krokodýlí 
farmu a zkuste zápas s aligátorem. 

RIZIKO

SKOK PADÁKEM, KITESURFING, PLAVÁNÍ SE ŽRALOKY, ROLLER 
DERBY, KURZ PŘEŽITÍ V PŘÍRODĚ

Komu nestačí bungee jumping, může si troufnout 
na seskok padákem z letadla. Pro začátečníky je 
ideální tandemový seskok s instruktorem, po absol-
vování parašutistického kurzu si skok z výšky několi-
ka kilometrů můžete užít sami. Pohled z výšky nabízí 
také kitesurfi ng (kiteboarding) – adrenalinová jízda 
po vodě na prkně za využití speciálního tažného 
draka. Přestože to může vypadat jako riskantní zába-
va, jde o jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů, 
jemuž se věnují statisíce lidí. Nával adrenalinu může-
te prožít i během potápění se žraloky, při dodržení 
bezpečnostních opatření přitom nehrozí takřka žádné 
riziko a pocit je to nezapomenutelný. Pokud dáváte 
přednost adrenalinu na souši, mále kolečkové brusle 
a skupinku kamarádů, zkuste oblíbený americký 
kontaktní sport roller derby. Dva týmy po pěti hráčích 
jezdí ve stejném směru po trati a během jízdy plné 
šťouchanců se snaží skórovat více bodů než soupeři. 
Je ale třeba pořídit kvalitní chrániče, protože jde 
o velmi drsný zážitek. Stejně jako kurz přežití v příro-
dě, který si mohou dovolit jen opravdoví drsňáci. 

RIZIKO

SKÁLOLEZECTVÍ, RAFTING, BUNGEE JUMPING, MOŘSKÉ 
POTÁPĚNÍ, SANDBOARDING

Pokud máte odvážnější povahu a chcete se na svět 
podívat z výšky, můžete zkusit vylézt na skálu. V za-
hraničí i České republice existují skalní lokality, které 
nabízejí lezecké trasy různé obtížnosti včetně jedno-
duchých cest pro začátečníky, které lze vylézt bez 
jištění. A pokud jste spíše milovníkem hor, zdolejte 
některý z evropských nebo světových vrcholků. Ale 
nikdy nepodceňujte své schopnosti a nevrhejte se 
do zbytečného rizika, protože to se může vymstít. 
Stejně jako při sjíždění divoké vody na raftu. Při 
dodržení bezpečnostních opatření si však adrenalino-
vou jízdu peřejemi může užít takřka každý. Pro mi-
lovníky vzrušení je oblíbenou zábavou také bungee 
jumping, který lze vyzkoušet v mnoha variantách 
– z jeřábů a mostů, věží, létajících balónů i z vrtulní-
ku. Dalším lákavým zážitkem je mořské potápění, 
které patří mezi náročnější sporty, protože je zapotře-
bí potápěčský kurz, ale pod hladinou objevíte fantas-
tický svět, možná i potopený vrak. A pokud vás cesta 
zavede na poušť, tak sjeďte dunu na prkně a pocho-
píte, proč je sandboarding hitem posledních let…
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Jen málo zemí se může chlubit takovým množstvím hradů a zámků, muzeí a historických památek, přírodních rezervací a dalších zajímavých 
lokalit, jako má Česká republika. A některé jsou doslova za rohem. Přinášíme výletnické tipy na zajímavá místa v blízkosti hypermarketů 
Globus. Pokud vám cestou z výletu vyhládne, můžete se zastavit také u nás v restauraci Globus, kde si pochutná celá vaše rodina. 

Foto: Thinkstockphotos.com
, Czechtourism

.com
 (Rom

an Cestr), Jan M
ehlich, Adam

 Zivner, Aktron (všichni w
ikipedia.cz)

OBJEVUJTE 
ZVLÁŠTNÍ MÍSTA

HM Jenišov u Karlových Varů
ROZHLEDNA DIANA

Jen pár kilometrů od jenišovského hypermarketu 
Globus se tyčí 40 metrů vysoká rozhledna Diana, 

postavená v roce 1914 jako nejmladší ze čtyř karlo-
varských rozhleden. Stojí na vršku zvaném  Výšina 

přátelství (556 m. n. m.) a z ochozu ve výši 35 metrů 
nabízí fantastický rozhled na celé Karlovy Vary a široké 

okolí. Vede k ní lanovka a na vrcholek rozhledny se 
mohou návštěvníci nechat vyvézt zdviží, takže si 

výhled může užít opravdu každý… 

HM Brno
AUTOMOTODROM MASARYKŮV OKRUH

Brno nabízí mnohé atrakce, ale mezi nejznámější 
bezesporu patří Masarykův okruh, který v roce 2010 

oslavil osmdesát let existence. Od roku 1930 zde 
fungovala přírodní závodní dráha, kterou roku 1987 
nahradil moderní závodní okruh, na němž se konají 
prestižní závody včetně Grand Prix ČR zařazeného 
do seriálu mistrovství světa silničních motocyklů. 

Okruh je možné navštívit při motoristických akcích 
i při objednané prohlídce s průvodcem.   

Vz

dál
enost od Globusu: 

11,8  km

HM Trmice u Ústí nad Labem
ÚSTECKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

Na svahu Mariánské skály v Ústí nad Labem leží 
zoologická zahrada, která příští rok oslaví 100. vý-

ročí vzniku. Známý ornitolog Heinrich Lumpe tu 
roku 1914 otevřel přírodní rezervaci Lumpepark, 

sloužící jako útočiště ptactva. Postupně se proměni-
la v respektovanou zoologickou zahradu, která se 
významně podílí na mezinárodních programech 

záchrany ohrožených zvířat. Chová přes 200 druhů 
zvířat a pořádá četné zábavné akce a programy.      

Vz

dál
enost od Globusu: 

5,3 km

Vzdálenost od Globusu
: 

7  km

Restaurace 
HM Globus Havířov 

a zastavte 
se na ob d

Praha–Zli ín

Brno

Opava
Haví ov

Trmice

eské Bud jovice

Jeníšov
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Spotřebovanou energii nejlépe doplníte vydatným 
teplým pokrmem. Naši kuchařští mistři připravují 

v kuchyni přímo v zázemí hypermarketu Globus širo-
kou a obměňovanou paletu jídel – tradiční českou 
klasiku i jídla mezinárodní kuchyně, takže si vybere 
každý včetně dětí, pro které máme každý den dětskou 
nabídku. Bohatý sortiment teplé i studené kuchyně, 
polévek, rychlého občerstvení, salátů a dezertů připra-
vujeme celý den podle poptávky zákazníků. Proto 
máte jistotu, že jídlo je vždycky čerstvé, připravené 
klasickými postupy a z těch nejlepších surovin. Maso 
pochází z řeznictví Globus a má nejvyšší kvalitu, 
všechny ostatní suroviny procházejí přísnou kontrolou. 
Pokrmy z restaurace Globus jsou proto vždy poctivé 
a chutné, navíc za příznivé ceny. Věříme, že si u nás 
pochutná opravdu každý. 

HM Opava 
ZÁMEK V HRADCI NAD MORAVICÍ

Nedaleko od Opavy se rozkládá pohádkový zámecký 
areál. Kdysi tu stával přemyslovský knížecí hrad, který 
byl později renesančně a empírově upraven do podo-
by dnešního zámku v Hradci nad Moravicí. V rozleh-

lém anglickém parku se vzácnými stromy se rozkládá 
starší budova Bílého zámku a nádherný Červený 

zámek s Bílou věží, kde je hotel a stylová zámecká 
restaurace. Zámecká obrazárna vystavuje sbírky 

z původní knížecí galerie.  

HM Praha-Zličín
LETOHRÁDEK HVĚZDA

V oboře na Bílé hoře mezi stromy vykukuje renesanč-
ní letohrádek Hvězda, který zde v 16. století nechal 
vybudovat český místodržitel Ferdinand Tyrolský jako 
lovecký a odpočinkový zámeček. A možná také jako 
magický symbol a tzv. „fi losofi cké obydlí“. Budova 
má půdorys šesticípé Šalomounovy hvězdy a znalci 
tajných věd v ní hledají tajné hermetické alegorie 

a tajemství. Letohrádek je přístupný veřejnosti a po-
řádají se tu výstavy a kulturní akce. 

HM České Budějovice
NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.

Kdo nespatřil hlavní náměstí, jako by nenavštívil 
České Budějovice. Prostranství o rozměru 

133 x 133 metrů je druhým největším čtverco-
vým náměstím v ČR. Nese jméno zakladatele 
města Přemysla Otakara II. a krášlí ho barokní 
Samsonova kašna, spatřit tu můžete i bludný 

kámen označující původní popraviště. Náměstí 
obklopují původní renesanční domy s gotickým 
jádrem a shlíží na něj katedrála sv. Mikuláše 

i Černá věž s úžasným výhledem.   

HM Havířov
KOTULOVA DŘEVĚNKA

Unikátní roubená budova zvaná Kotulova dře-
věnka má pocházet z roku 1781 a patří mezi 

nejstarší lidové stavby na území Havířova. Rou-
benka se zahradou byla záměrně zachována 

jako ukázka původní vesnické zástavby typické 
pro 18. a 19. století a je prohlášena za kulturní 
památku. Dnes je spravována Muzeem Těšínska, 
které zde vystavuje expozici lidového bydlení – 
návštěvníci tu mohou spatřit dobový nábytek, 

nářadí i sbírku keramiky.   

Vz

dál
enost od Globusu: 

11,5  km

Vzdálenost od Globusu
: 

6,1  km

Vz

dál
enost od Globusu: 

3,5  km

Vz

dál
enost od Globusu: 

3,5  km
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Před 40 lety děti na táborech vzdávaly čest pio-
nýrské vlajce, dnes tráví léto s Harrym Potterem, 
Shrekem a dalšími fi lmovými postavami. Ale mo-
hou si užít také tábory se speciálním programem, 
jako je výuka jazyků a jízda na koni, nebo vyrazit 
na dobrodružství v adrenalinovém kempu. Mož-
ností je tolik, že může být složité vybrat tu správ-
nou. Protože kdo ví, co dnešní děti vlastně chtějí?  

KAŽDÝ ROK NĚCO NOVÉHO

„Před dvaceti lety byl jeden tábor jako druhý, 
program byl všude podobný a pobyty se lišily 
vlastně jen místem a termínem konání. Později se 
začaly pořádat tematické tábory podle dětských 
knih a fi lmů s celotáborovou hrou na dané téma. 
Vrchol zájmu o tento typ táborů byl zhruba před 
10 lety,“ popisuje ing. Hana Heligrová z cestovní 
kanceláře Topinka, která pořádá dětské tábory již 
22 let. Pobyty pořádané v duchu slavných fi lmo-
vých, knižních či seriálových postav lákají školáky 
dodnes, jak naznačuje bohatá nabídka táborů 
například s Hobitem, Sherlockem Holmesem nebo 
Simpsonovými. Ale už to není, co to bývalo, proto-
že dnešní děti chtějí víc. „Obecně lze říci, že zájem 

o tyto tábory klesá, a návratnost dětí, které chtějí 
jet na takový pobyt znovu, je poměrně nízká. Dnes 
jsou v kurzu tábory zaměřené na specifi ckou čin-
nost nebo adrenalinové zážitky, které naše kance-
lář pořádá už několik let. Myslím, že v tomto smě-
ru udáváme trend, protože každý rok je třeba 
dětem nabídnout něco nového,“ vysvětluje marke-
tingová manažerka CK Topinka.  

LÉTO V KOŇSKÉM SEDLE

Letní pobyty spojené s výukou cizích jazyků či jízdy 
na koni jsou součástí nabídky poměrně dlouho, 
stejně jako tábory cyklistické nebo výtvarné.  V po-
sledních letech však přibývají i novinky – třeba 
taneční tábor, kde se školáci mohou naučit různé 
taneční styly, či Zumba Dance Camp, kde si pod 
vedením zkušených lektorů mohou zkusit moderní 
latinskoamerický „aerobik“, jak je zumba nazývána. 
Zájem je také o tábory s kurzem sebeobrany, pořá-
dané ve spolupráci s českým svazem Taekwon-do, 
které mají účastníky naučit správně reagovat 
v nebezpečných situacích a ubránit se útoku. 
Absolventi kurzů získají speciální osvědčení a žlutý 
pásek svazu Taekwon-do, některé z nich dokonce 

Letní tábory pro děti u nás mají dlouhou 
tradici již od dob skautů.  V posledních letech 

zaznamenaly výraznou evoluci a dnes nabízejí 
nevšední zážitky všeho druhu. Každé dítě má 

jinou představu o strávení prázdnin 
a organizátoři si to velmi dobře uvědomují. 

Proto začínají nabízet dětské pobyty ušité 
takřka na míru.

TÁBOR 
šitý na míru
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kurz nadchne natolik, že 
v tomto sportu pokračují 
i po návratu z tábora. 
Zvláštní zážitky nabízí 
i Herecká fi lmová škola, 
která v rámci letního 
kurzu hereckých doved-
ností dětem umožňuje 
naučit se techniky dýchá-

ní, správný jevištní pohyb, práci s mikrofonem, herec-
kou improvizaci a dokonce si zkusit i moderování. 
„Tábory se speciálním programem jsou velmi oblíbené 
– u dívek vede tábor nazvaný Léto v koňském sedle 
a pobyty s výtvarným zaměřením, chlapce baví nejvíce 
adrenalinové kempy spojené s airsoftem nebo paint-
ballem,“ prozrazuje ing. Heligrová.

VOJENSKÁ PŘÍPRAVKA PRO DĚTI

Adrenalinové tábory jsou 
zvláštní kapitolou, která je 

v současné době na vrcholu 
popularity. Na paintballo-

vých a airsoftových tábo-
rech se chlapci (ale 

i dívky) mohou naučit 
střelbu paintballový-
mi a airsoftovými 
zbraněmi, základy 
vojenské taktiky 

i orientaci v terénu podle 
mapy. Součástí jsou také napínavé 

týmové přestřelky, takže tyto tábory nabízejí 
opravdové adrenalinové dobrodružství. Stejně jako 
drsnější varianta letního pobytu pro odvážné – Military 
Camp. Ten je označován za nejdrsnější tábor v ČR. Jeho 
účastníci mají možnost zažít simulovanou bojovou akci 
v neznámém terénu a přitom získat důležité vojenské 
znalosti a dovednosti. Kvůli obrovskému zájmu o tento 
typ pobytu je nově organizována také vojenská pří-
pravka pro nejmenší pod názvem Mini Military Camp. 
Ten je určený pro děti od 6 do 10 let, které si na tábo-
ře mohou osvojit základy střelby a taktického vedení 
boje. Naučí se pohybovat v neznámém terénu, masko-
vat před nepřítelem a útočit na opevněná stanoviště. 
Navíc zlepší svou fyzickou zdatnost a vypilují techniku 
střelby na pevný terč. 

ADRENALINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Letní adrenalin si však mohou užít i pacifi sté, kteří by 
zbraň nikdy nevzali do ruky, třeba na táboře nazvaném 
Adventure Week – Dobrodružný týden. „Program toho-
to tábora je tvořen pestrým mixem těch nejzajímavěj-

ších adrenalinových a outdoorových aktivit, které je 
možné v Čechách vyzkoušet – raftování na divoké 
vodě, visuté lanové dráhy, koně, paintball a tubing,“ 
říká ing. Heligrová z CK Topinka. Ještě divočejší dobro-
družství nabízí Adventure Week v Rakousku, v překrás-

né přírodě rakouských Alp v okolí města Schladmingu, 
kde si dívky a chlapci ve věku od 10 do 18 let mohou 
pod vedením českých vedoucích a odborných alpských 
instruktorů užít například canyoning, letní sáňkování, 
dobrodružný rafting na alpských peřejích a mnohé 
další outdoorové aktivity. Milovníci adrenalinové zába-
vy si tak přijdou na své a po návratu z prázdnin mají 
kamarádům rozhodně o čem vyprávět… 

NE POD STAN, ALE DO HOTELU

Přestože je nabídka letních táborů pro děti všeho 
věku velice bohatá, na prázdninové pobyty tohoto 
typu jezdí podle statistik ministerstva školství stále 
méně dětí. „Jaký je důvod, to je otázka. Možná se 
rodiče bojí, třeba někde získali špatnou zkušenost. 
Ale za posledních deset let je hodně znát, že rodiče 
požadují pro své děti větší komfort, než tomu bylo 
v minulosti. Dříve neměli problém poslat potomky 
pod stan, ale dnes je požadováno spíše ubytování 
v chatkách. V každém případě rodiče kladou mnohem 
větší důraz na bezpečnost a pohodlí svých ratolestí,“ 
poukazuje Hana Heligrová. Touha po vyšším komfortu 
je znát také ve zvýšeném zájmu o zahraniční pobyty 
pro dospívající, kdy jsou účastníci ubytováni v pří-
jemných penzionech nebo apartmánech nedaleko 
od pláže a je pro ně organizován zajímavý a zábavný 
program, o kterém mohou sami rozhodo-
vat. Cena za tyto letní tábory je pocho-
pitelně znatelně vyšší, ale přesto zájem 
o ně stále stoupá. „Těžko říci, kam se 
to bude vyvíjet – možná budou nároky 
rodičů stále stoupat a za čas budeme 
děti vozit do luxusních hotelů, nebo 
je to bude naopak lákat víc do pří-
rody, to nelze odhadnout. Jaký bude 
následující vývoj, to uvidíme v příš-
tích letech,“ dodává manažerka 
z CK Topinka.   

OČEKÁVÁNÍ JE TŘEBA NAPLNIT

Nemění se však jen přístup rodičů, ale také samotné 
děti. „Někdy je obtížnější je pro něco nadchnout a je 
znát, že jim klesá fyzická kondice. Ale takový je asi 
trend poslední doby, že děti nejsou tak fyzicky zdatné 
jako dříve. Proto upadá zájem o sportovní tábory,“ 
vysvětluje ing. Heligrová. Současné děti jsou však 
podle ní zároveň mnohem otevřenější a komunikativ-
nější, nebojí se projevit svůj vlastní názor, což se výraz-
ně projevuje na pozitivní atmosféře uvnitř daného 
táborového kolektivu. „O to pečlivěji dnes musíme 
připravovat táborový program, protože každé dítě má 
nějaké očekávání, které je třeba co nejlépe naplnit. 
A to je náš hlavní úkol,“ uzavírá. Tak ať už zvolíte 
jakýkoliv letní tábor, užijte si příjemné léto. 

„Tábory se speciálním programem jsou velmi oblíbené - u dívek 
vede tábor nazvaný Léto v ko ském sedle a pobyty s výtvarným 
zam ením, chlapce baví nejvíce adrenalinové kempy spojené 
s airsoftem nebo paintballem.“ Ing. Hana Heligrová, CK Topinka
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Pět vylosovaných výherců získá dárkové karty Globus v hodnotě 300 Kč. Správné znění této tajenky posílejte do 30. června 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 5X 300 KČ!

KŘÍŽOVKA www.globus.cz
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V minulém vydání magazínu Globus jsme vám přinesli hravou 
dětskou vystřihovánku – roztomilé jarní koťátko. Pokud jste si 

tohoto papírového zvířecího kamaráda oblíbili, můžete si pořídit 
další malé zvířátko do sbírky – veselé letní štěňátko. Stačí jen 
vytrhnout tuto stránku z magazínu, nalepit ji na čtvrtku papíru, 
zvířátko pečlivě vystřihnout a na označených místech slepit. 
Štěňátko může být všude s vámi, protože na rozdíl od živého 
mazlíčka si ho můžete vzít i do školky nebo do školy…   

Vyst ihn te si 
ŠTĚŇÁTKO
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Čínský salát 
330 g

Vietnamský salát 
330 g

Sleva

10 %
Platnost: 25. 4. – 30. 6. 2013

Křen pálivý 
185 g

Caperberries – plody 
kapary medium 250 g

36

Maggi 
Nápady Š avnatý steak 
s provensálským ko ením

Maggi
Nápady Š avnatý steak 
s esnekem

Sleva

10 %
Platnost: 25. 4. – 30. 6. 2013

VYUŽIJTE KUPONY GLOBUS
a nakupte výrobky se slevou.

Achter výběrová 
šunka 454 g

Šťavnatý a perfektně okořeněný kuřecí steak z pánve 
bez nutnosti přidat tuk díky speciálnímu pečicímu papíru 
PAPYRUS® pokrytému bylinkami a kořením.

allalalalalalalala átátátátátátátátt

pary medium 250 
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