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Váno ní inspirace
Nápady na dárky, které pot ší každého…

 

NETRADIČNÍ 
ZIMNÍ SPORTY

EXTRÉM NA 
SNĚHU A LEDU 

PRAKTICKÝ
VÁNOČNÍ MANUÁL

PŘÍPRAVA NA SVÁTKY 
KROK PO KROKU

TAJEMSTVÍ ČOKOLÁDY
KRÁLOVNA SLADKOSTÍ 
VLÁDNE SVĚTU
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Parmazán má nasládlou chuť a vůni, při delším zrání je výraznější. Strouhaný se používá na těstoviny, 
do polévek a omáček, můžeme také konzumovat nakrájený na kostičky nejlépe s červeným vínem.
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Kvalita, 
která si
zaslouží 
naše jméno

S nádobím Globus 
proměníte vaši domácnost 
v profesionální kuchyni.

VAŘTE JAKO 
PROFESIONÁLOVÉ
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Aktuální novinky v sortimentu představujeme na regá-
le pod heslem „Nově v Globusu“. Svět domácích po-
třeb nabízí nejen všechny pomůcky pro úklid a širokou 
nabídku kuchyňských pomůcek a domácích potřeb, ale 
i sortiment českého skla a porcelánu, rozšířenou na-
bídku dekorativních svíček a mnoho inspirací pro 
domácnost.   
 
VŠE PRO PŘÍJEMNÝ NÁKUP

Nový je i atraktivní způsob prezentace sortimentu – 
v sekci „stolování a dekorací“ je zboží aranžováno na 
dekorativních stolech, praktičtějších stojáncích a ve 
výraznějších regálech tmavé barvy. České sklo a porce-
lán má speciální osvětlení, pro příjemnější nákup jsou 
připraveny i odnosné kartony na kusové skleničky a talí-
ře. Globus se snaží myslet na vše, co může zákazníkům 
zpříjemnit nákup. Proto nabízí i kvalitu, která si zaslouží 
jeho jméno – kuchyňské nádobí a náčiní značky Globus, 
označené známkou G2.  V rámci Světa domácích potřeb 
vznikly větší akční plochy, které nabízejí mimořádnou 
nabídku na paletových prezentacích a kladou důraz 
na nejnižší cenu. Nový Svět domácích potřeb již vznikl 
v HM v Brně, Pardubicích, Ostravě, Havířově, Chomuto-
vě, Olomouci, Jenišově u Karlových  Varů,  Trmicích u Ústí 
nad Labem a v Praze-Čakovicích a na Černém Mostě. 
Začátkem roku 2014 vzniknou další světy také v HM 
v Opavě, Chotíkově u Plzně, v Českých Budějovicích, 
Liberci a v Praze na Zličíně.  Tak pokud chcete objevit 
nový svět, přijďte do Globusu.  

Unikátní projekt Světa domácích potřeb byl vytvořen 
na základě zákaznického průzkumu agentury IPSOS 
Marketing, na kterém se podíleli odborníci, zákazníci 
i zaměstnanci Globusu. Jeho cílem bylo vytvořit nové 
oddělení domácích potřeb, které je uspořádáno tak, 
aby maximálně vyhovovalo požadavkům a potřebám 
zákazníků. Oddělení má novou strukturu sortimentu, 
která klade důraz na logické uspořádání zboží v regá-
lech a návaznost příbuzných kategorií, připravujeme 
také novou zákaznickou navigaci v prostorách hyper-
marketu.  V příjemném prostředí Světa domácích 
potřeb zákazníci najdou vkusnější a inspirující sorti-
ment než u konkurence, protože Globus sleduje aktu-
ální trendy a novinky. A přestože je sortiment cílen 
na střední věkovou generaci „rodina“, vybere si téměř 
každý. 

VÍCE NEŽ 1 000 NOVINEK

Svět domácích potřeb je uspořádán do tří částí – sekcí 
„vaření“, „stolování a dekorace“ a „úklid, péče o prád-
lo a žehlení“. Každé oddělení má navigační systém pro 
rychlejší orientaci, aby nákup byl co nejpohodlnější.  Ve 
Světě domácích potřeb najdete doplňující označení-
-informační piktogramy, prezentační držáky na rozba-
lené vzorky, které umožňují porovnání kvality zboží. 
Příjemný nákup ve Světě domácích potřeb zajišťuje 
i školený ochotný personál, který poradí s výběrem. 
Podle námětů zákazníků Globus obměnil více než 
50 % sortimentu a zařadil přes 1 000 nových položek. 

Již několik týdnů mají zákazníci Globusu možnost navštívit nový svět.  V 10 českých 
a moravských hypermarketech byl otevřen Svět domácích potřeb, nabízející nový sortiment 
i přehlednější uspořádání zboží, které odpovídá moderním trendům a náročnějším 
požadavkům zákazníků. Přijďte se přesvědčit, čeká vás mnoho novinek. 

Objevte Sv t 
domácích pot eb

Sv t plný 
kosmetiky

   Již ve 12 HM Globus byl během letošního roku 
vytvořen Svět kosmetiky. Stejně jako další Světy 
v Globusu byl vybudován na základě průzkumu 
agentury IPSOS Marketing. Důvodem bylo 
vytvořit nový koncept oddělení kosmetiky, který 
bude pro zákazníky atraktivnější a přehlednější. 
Cílem je nabídnout pohodlný a příjemný nákup.

    Prodejní plocha Světa kosmetiky se zvětšila téměř 
o polovinu na zhruba 400 metrů čtverečních a je 
nově rozdělena na sekci pro muže a ženy. Neustá-
le je tu přítomna vyškolená obsluha, která ochot-
ně pomůže a poskytne odbornou radu.

   Sortiment Světa kosmetiky je rozšířen zhruba 
o 500 novinek, hlavně v oblasti přírodní a bio 
kosmetiky, rozmanité nabídky vlasových do-
plňků i kosmetiky pro děti a mládež. Do pro-
deje jsou zařazeny i vybrané bylinné masti, 
zdravotní čaje, vitaminy a doplňky stravy. Nově 
byla rozšířena také nabídka dekorativní kos-
metiky, vystavené na 4–6 stojanech volně 
přístupných zákazníkům. 
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VLASTNÍ ZNAČKY GLOBUS
 mají kvalitu zaru enu

Každý měsíc jsou do prodeje zavedeny zajímavé novinky vlastních značek napříč celým sortimentem – kvalitní 
kosmetické přípravky, výběrové potraviny i výtečné pochutiny všeho druhu. Celkem Globus nabízí již 

993 výrobků privátních značek. A za jejich kvalitu ručí.

SÝROVÉ KULIČKY, PAPRIKA MIX 

Milovníky sýrových chutí jistě zaujme křupavá novin-
ka, Sýrové kuličky pod značkou Globus. A pro vyzna-
vače pikantnější chuti nabízíme výtečný snack Paprika 

mix. Ideální pochoutka na večírky všeho druhu.  

 12. 12. – 22. 12.  8.00 – 22.00
 23. 12. 7.00 – 22.00
 24. 12.  7.00 – 14.00
 25. 12.   zavřeno
 26. 12.   8.00 – 18.00
 27. 12. – 30. 12.  8.00 – 21.00
 31. 12.  8.00 – 16.00
 1. 1. 2014 zavřeno

PRAHA – ČAKOVICE 
PRAHA – ČERNÝ MOST 

PRAHA – ZLIČÍN

 12. 12. – 22. 12.  8.00 – 23.00
 23. 12. 7.00 – 23.00
 24. 12.  7.00 – 14.00
 25. 12.   zavřeno
 26. 12.   8.00 – 19.00
 27. 12. – 30. 12. 8.00 – 22.00
 31. 12.  8.00 – 16.00
 1. 1. 2014 zavřeno

 12. 12. – 22. 12.  8.00 – 22.00
 23. 12. 7.00 – 22.00
 24. 12.  7.00 – 14.00
 25. 12.   zavřeno
 26. 12.   8.00 – 18.00
 27. 12. – 30. 12. 8.00 – 21.00
 31. 12.  8.00 – 18.00
 1. 1. 2014 zavřeno

LIBEREC JENIŠOV U KARLOVÝCH 
VARŮ

 12. 12. – 22. 12.  8.00 – 22.00
 23. 12. 7.00 – 22.00
 24. 12.  7.00 – 14.00
 25. 12.   zavřeno
 26. 12.   8.00 – 18.00
 27. 12. – 30. 12. 8.00 – 21.00
 31. 12.  8.00 – 17.00
 1. 1. 2014 zavřeno

CHOTÍKOV U PLZNĚ

 12. 12. – 22. 12.  8.00 – 22.00
 23. 12. 8.00 – 22.00
 24. 12.  8.00 – 14.00
 25. 12.   zavřeno
 26. 12.   8.00 – 18.00
 27. 12. – 30. 12. 8.00 – 21.00
 31. 12.  8.00 – 16.00
 1. 1. 2014 zavřeno

SÝRY KORREKT 

Pod značkou korrekt si můžete vybrat z mnoha 
obvyklých či neobvyklých druhů sýrů. Mezi ty 

obvyklé patří například Emmentaler, k neobvyk-
lým se řadí  Tilsiter a pro nerozhodné zákazníky 
nabízíme Mix plátkových sýrů, který obsahuje 

Eidam, Tilsiter i Emmentaler.

SPRCHOVÉ PEELINGY NATUVELL 

Díky nové řadě peelingů s bílou broskví či grapefrui-
tem prodávaných pod značkou natuvell bude vaše 

pokožka dokonale svěží a regenerovaná. Rozdíl 
rozpoznáte na první pohled i dotek.

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 

Veselé Vánoce 
a š astný nový rok 2014

BRNO, ČESKÉ 
BUDĚJOVICE, HAVÍŘOV, 
CHOMUTOV, OLOMOUC, 

OPAVA, OSTRAVA, 
PARDUBICE, TRMICE 
U ÚSTÍ NAD LABEM

www.globus.cz  NOVINKY  
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„S Globusem jste se zapojili 
do první úsp šné Národní 
potravinové sbírky. D kujeme.“  

POTRAVINOVÁ BANKA 
POMÁHÁ LIDEM V NOUZI

S Českou Federací potravinových bank spolupracujeme už od roku 2011. Od té doby Globus pravidelně 
daruje zdravotně nezávadné potraviny. 

Podobné sbírky se každoročně konají téměř po celé Evropě.  Ve Francii proběh-
ne na konci listopadu již 29. sbírka potravin. Například v Polsku se minulý rok 
do sbírky o posledním listopadovém víkendu zapojilo 50 000 dobrovolníků, 
kteří ve 3 300 obchodech vybrali 810 tun potravin, ze kterých bylo možné 
připravit 1 620 000 jídel.

GLOBUS A KONTO BARIÉRY 
POMÁHAJÍ S HUMOREM

S Nadací Charty 77 – Kontem BARIÉRY, která patří 
mezi největší charitativní organizace v České republice, Globus 
spolupracuje již jedenáct let. Největším společným projektem 
jsou „Auta bez bariér“. V rámci tohoto projektu z každé 
zakoupené nákupní igelitové tašky Globus věnuje 1 korunu 
Kontu BARIÉRY. 

Za tyto prostředky jsou nakoupena velkoprostorová auta, která Konto BARIÉ-
RY věnuje organizacím, jež se denně starají o lidi s handicapem.  Tyto vozy jim 
pomáhají řešit těžkou situaci s dopravou jejich klientů. Díky vám, zákazníkům 
Globusu, jich po ČR jezdí už rovných 40! 

V roce 2013 jsme se zapojili také do charitativního projektu „Pomáhej 
s humorem“. V každém z hypermarketů Globus můžete nákupem červené-
ho klaunského nosu – tradičního symbolu Konta BARIÉRY – vykouzlit 
úsměv také dalším lidem. Nos stojí 50 korun a prodávat se bude až 
do konce roku. Výtěžek z prodeje spolu s téměř 14 miliony, které se vybra-
ly během televizního pořadu „Možná přijde i charita“, jehož byl Globus 
partnerem, rozdělí Rada Konta BARIÉRY ve speciálním výběrovém řízení 
mezi organizace věnující se lidem s handicapem. Přidejte se s námi 
ke skupině dárců, kteří Kontu BARIÉRY pomáhají vracet lidi do života.

„Kupte si klaunský nos a vykouzlete 
tak úsm v i dalším lidem.“

NOVINKY  www.globus.cz

Darováním potravin s krátkou dobou trvanlivosti tak pomáháme lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci a tuto pomoc opravdu potřebují. 
Za poslední dva roky jsme potravinovým bankám věnovali zboží za více než 
2,8 milionu korun. 

V sobotu, 16. listopadu, jste se s námi zapojili do vůbec první Národní potravinové 
sbírky v České republice. Ve 14 hypermarketech Globus jste měli možnost pořídit 
trvanlivé potraviny a darovat je potřebným ve více než 150 charitativních a sociál-
ních organizacích. Cílem této akce bylo upozornit na skutečnost, že v Česku narůstá 
počet lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby a nemají fi nanční prostředky na nákup běž-
ných potravin. Vámi darované potraviny odvezli zástupci potravinových bank napří-
klad do azylových domů, domovů pro seniory a dětských domovů. 

Sbírku podpořil například kuchař Roman Vaněk a herečka Michaela Maurerová, další 
známé osobnosti jako zpěvačka Ilona Csáková nebo moderátorka Lejla Abbasová se 
zapojily přímo darováním potravin v den akce.  Ve spolupráci s Českou Federací potra-
vinových bank a Armádou spásy sbírku realizovala organizace Byznys pro společnost, 
která podporuje odpovědné podnikání. 
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v noci. „Hodně náročné bylo i noční natáčení venku, 
když bylo minus 17 °C. Nebo scéna na střeše, kdy 
bylo sice jen minus 8 °C, ale foukal ledový vítr, byla 
taky dost extrémní. Herci a členové štábu však byli 
skvělí. Třeba Richard Krajčo musel ležet na sněhu jen 
ve svetru a ještě jsme na něho foukali další sníh. Ale 
Richard byl úžasný a nikdy si na nic nestěžoval, 
i když musel vydržet leccos,“ popisuje režisérka Karin 
Babinská. 

FILM O ZÁZRACÍCH A ANDĚLECH

Připomíná, že v dnešní době většina lidí vnímá  Vánoce 
už jenom jako příšerný shon a stres při shánění dárků. 
Jako bychom úplně zapomněli na to, že je to taky čas 
zklidnění, lásky a vánočních zázraků. „A proto je náš 
fi lm o zázracích a andělech.  Věřím tomu, že síla myš-
lenky, slova a přání je natolik mocná, že nám formuje 
život. A je jenom na nás, jak myslíme, jak cítíme a co 
si přejeme – a podle toho se náš život odvíjí. Hrdinové 
našeho fi lmu dostanou možnost něco si přát, a jejich 
život se tak rozeběhne směrem, který si sami určili. 
Řada ‚náhod‘ jim přinese to, co chtěli, a tak mají 
možnost si svá přání prožít,“ uzavírá režisérka fi lmu 
Křídla  Vánoc Karin Babinská. 

GLOBUS PŘIKRYLA KŘÍDLA VÁNOC
V polovině listopadu jde do kin nový fi lm Křídla  Vánoc, který se z části odehrává v hypermarketu Globus. Nádherný zimní 

příběh, který je právě v českých kinech, přináší naději, že vánoční přání se mohou splnit každému.   

Ve fi lmu se prolínají osudy čtyř přátel, kteří pracují 
v nákupním centru. Každý má své sny a právě  Vánoce 
jsou časem, kdy se mohou dít i zázraky. Scenáristka 
a zároveň režisérka snímku Karin Babinská do hlav-
ních rolí obsadila herce Davida Novotného, Jakuba 
Prachaře, maďarsko-slovenskou herečku  Vicu Kerekes 
a českého herce a muzikanta Richarda Krajča, kterému 
byla role optika Tomáše psána doslova „na tělo“. Pro 
fi lm složil i titulní píseň Cesta, která je již od září hitem 
českých rádií. „Chtěly jsme vyprodukovat fi lm, který by 
diváky pohladil, potěšil, vyvolal u nich široké spektrum 
emocí a přitom jim nevzal naději a neuvrhl je do de-
prese. Ale zároveň, aby fi lm nebyl povrchní a aby při 
odchodu z kina měli diváci o čem přemýšlet… To vše 
pokud možno zabalené do zajímavé hudební formy. 
Stály jsme tedy s režisérkou před náročným zadáním,“ 
přiznává producentka fi lmu  Veronika Schwarczová.

NATÁČENÍ V MRAZU A SNĚHU 

Natáčení bylo podle členů štábu velmi náročné, a to 
nejen díky prostředí, kde se odehrává. Původně mělo 
probíhat za běžného provozu nákupního centra, ale 
vzhledem k bezpečnostním omezením a velkému 
množství návštěvníků se většina záběrů musela točit 

MINIROZHOVOR 
S RICHARDEM KRAJČEM 

Když jste si poprvé přečetl scénář 
Křídel  Vánoc, neřekl jste si k vaší 
postavě – zase další outsider!? 
To ani ne. Tomášova životní cesta je totiž daná, 
jen se trochu vymyká klasickým společenským 
normám. A to mě naopak přitahovalo.  Vlastně 
mi to bylo blízké. 

Karin jako autorka a režisérka dala 
svému fi lmu podtitul: Zimní příběh 
o splněných přáních a o naději v nás. 
Jaké největší přání se splnilo vašemu 
hrdinovi Tomášovi? 
Asi zůstat sám sebou nikým neohrožen. Ale 
o tohle ve fi lmu nakonec nejde, protože Tomáš 
své přání nespojí se sebou, ale s někým, 
na kom mu záleží, a to aniž by si to uvědomo-
val.  Tím se trochu roztočí kolotoč událostí 
nejen kolem jeho života. 

Křídla Vánoc jsou příběhem o lásce 
a přátelství – a taky o tom, za co 
můžeme vděčit andělům. Jak vnímáte 
myticko-pohádkové ladění fi lmu? 
Síla myšlenky je neuvěřitelná.  To ví snad 
každý z nás. Jen na to někdy ve spěchu doby 
zapomínáme. Já jsem vždy říkal, že vše je tak, 
jak má být, že i zdánlivé pády na dno přichá-
zejí proto, že mají svůj smysl a mají člověka 
obohatit. Ten nad námi, ať už mu říkáme Bůh 
nebo „síla“ nebo „anděl“, ví, co potřebujeme. 
Jen jsme se odnaučili sami sobě, respektive 
tomu, co bychom rádi, věřit a naplnit tu touhu 
energií.  Tenhle fi lm může dávat naději 
i v tomto. Nebát se. A jelikož už dvě desítky let 
žiju v „kartářském“ prostředí, vím, že se věci 
nedějí náhodou.

V kinech od 14. 11. 2013.

5
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MANUÁLPRAKTICKÝ 
VÁNOČNÍ 

Vánoce jsou znovu za dveřmi a jako každý rok nastává pravidelný každoroční stres pro všechny domácí hospodyňky. 
Jak zorganizovat přípravy, aby byly vaše vánoční svátky dokonalé? Poradí vám praktický vánoční manuál, který myslí 
téměř na vše – kdy začít s velkým domácím úklidem, pečením cukroví, výzdobou domácnosti i nákupem dárků pro 

celou rodinu. Organizaci  Vánoc pak zvládnete levou zadní. 

Vánoce jsou znovu za dveřmi a jako každý rok nastává pravidelný každoroční stres pro všechny domácí hospodyňky. 
Jak zorganizovat přípravy, aby byly vaše vánoční svátky dokonalé? Poradí vám praktický vánoční manuál, který myslí 
téměř na vše – kdy začít s velkým domácím úklidem, pečením cukroví, výzdobou domácnosti i nákupem dárků pro

celou rodinu. Organizaci  Vánoc pak zvládnete levou zadní. 

333000

30. LISTOPAD 
SV. ONDŘEJ
Velké váno ní plánování
Pokud jste s tím ještě nezačali, tak teď je nejvyšší čas. 
Řeč je o vánočním plánování. Již na konci listopadu je 
vhodné připravit si vánoční rozvrh a seznam úkolů, 
protože do Štědrého dne nezbývá mnoho času a se-
znam věcí k vyřízení je zdánlivě nekonečný. Pokud se 
chystáte zařídit domácí manufakturu na výrobu cukro-
ví, tak si pečení dobře rozvrhněte – některé druhy 
cukroví jako vánoční perníčky je třeba péci v předstihu, 
aby změkly, jinak by si na nich hosté mohli vylámat 
zuby. Pečení více druhů cukroví by tak mělo probíhat 
ve dvou až třech fázích. Pokud jste zastáncem předvá-
nočního smýčení, tak hodně času zabere i velký úklid, 
při kterém je zapotřebí vydrhnout celý byt či dům 
a připravit domácnost na svátky. Pokud na to nemáte 
nervy, využijte příjemné možnosti si v předstihu objed-
nat úklidovou službu. A nezapomeňte na vánoční 
výzdobu, vždyť za chvíli už začíná advent!

1. PROSINEC  
1. ADVENTNÍ NEDĚLE
První adventní sví ka
První adventní neděle je každý rok v jiném termínu 
a letos připadá na 1. prosinec.  Tímto datem začíná 
advent (z latinského Adventus – příchod), který je 
podle církevní tradice dobou očekávání příchodu Spa-
sitele na svět.  Trvá po čtyři týdny a vrcholí Štědrým 
dnem.  V minulosti probíhal advent ve znamení půstu 
a lidé se namísto jídla, pití a veselení měli věnovat 
náboženskému rozjímání. Na venkově se přesto mnoh-
dy pořádaly různé lidové obřady, při kterých se dodržo-
valy starodávné zvyky.  V dnešní době je většina zapo-
menuta, ale některé přetrvaly – třeba tradice zapalo-
vání svíček na adventním věnci. Jde o náboženský 
symbol, který slouží k odpočítávání čtyř týdnů adventu 
– každou adventní neděli se na něm zapálí jedna 
svíčka. Ale než ji zapálíte, věnujte pozornost bezpeč-
nostním opatřením (více na str. 11), abyste si nezkazili 
vánoční čas požárem.      
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8. PROSINEC 
2. ADVENTNÍ NEDĚLE
Hurá na nákupy dárk
Pokud jste milovníkem vánočních tradic, nabízí druhý 
adventní týden hned několik příležitostí. Již 4. prosince 
na svátek sv. Barbory si můžete uříznout Barborku – vět-
vičku třešně či višně, kterou doma dáte do vázy s vodou 
a při troše štěstí do Vánoc vykvete. Den poté je zapotřebí 
se připravit na divoký čertovský rej, zvlášť jestli máte doma 
děti. Již 5. prosince se po celé České republice konají 
průvody sv. Mikuláše s čerty a anděly, proto je třeba se-
hnat sladké laskominy a nějakou tu bramboru nebo uhlí, 
aby děti dostaly od Mikuláše pořádnou nadílku. Pro do-
spělé zase přichází nejlepší čas na návštěvu adventních 
trhů či na velké vánoční nákupy – během 2. adventní 
neděle davy lidí v obchodech ještě nejsou tak velké a při-
tom je možné využít výhodné otevírací doby až do večer-
ních hodin.  Pokud si nevíte rady s výběrem, najdete inspi-
raci na str. 22 až 25.  Takže pokud chcete vyrazit na nákupy 
dárků pro rodinu, je nejlepší příležitost právě teď.  

15. PROSINEC 
3. ADVENTNÍ NEDĚLE
Pe ení váno ního cukroví
Ve třetím adventním týdnu církev oslavuje svátek svaté 
Lucie (13. prosince), křesťanské mučednice a patronky 
slepců. Je i symbolem čistoty, a proto je spojována 
s tradicí velkého vánočního úklidu. Podle starých lido-
vých zkazek chodívala v její svátek po domácnostech 
tajemná bílá postava, a když nezářily čistotou, čekal 
hospodyně trest. Dnes naštěstí žádné kontroly nechodí, 
takže velký úklid můžete klidně vypustit a dopřát si 
Vánoce bez stresu. Pokud milujete domácí cukroví 
a nechcete ho kupovat, je nejvyšší čas rozpálit troubu 
a začít s pečením. Nebo můžete spojit příjemné s uži-
tečným, pozvat kamarádky a uspořádat předvánoční 
pekařský večírek.  Ten má několik výhod – můžete 
vybírat z více zajímavých receptů a v příjemné společ-
nosti, posilněné dobrým vánočním punčem, se budete 
i při práci dobře bavit. Jen dejte pozor, abyste po večír-
ku nemusely začít s úklidem nanovo…  

www.globus.cz  RADY NA SVÁTKY
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22. PROSINEC 
4. ADVENTNÍ NEDĚLE
Strome ek a váno ka
O čtvrté adventní neděli je třeba na adventním věnci 
zapálit poslední, čtvrtou svíčku a dohnat zbývající 
povinnosti ze seznamu úkolů. Do Štědrého dne zbývají 
pouhé dva dny, takže je za 5 minut 12 na nákup po-
sledních vánočních dárků, shánění stromečku, jmelí 
nebo velký nákup potravin na sváteční tabuli. Pokud 
máte volnou chvilku, můžete stromeček rovnou ozdo-
bit, abyste si užili vánoční atmosféru o něco déle. Je 
vhodný čas i na pečení domácí vánočky, ale pokud si 
na náročnou výrobu netroufáte, zajděte si pro výteč-
nou vánočku do pekařství Globus (inspirujte se 
na str. 16 až 17) a v ušetřeném čase si užijte příjemné 
chvilky na některé z vánočních kulturních akcí. Pokud 
se naskytne příležitost, můžete ji využít k balení dárků, 
nebo si je nechat zabalit odborníky z dárkové balicí 
služby. Pak zbývá jenom navléknout zástěru, připravit 
pokrmy na sváteční tabuli a užít si s rodinou šťastné 
a veselé  Vánoce. 

24. PROSINEC 
ŠTĚDRÝ DEN
Kapr, salát a dárky
Je to konečně tady, západem slunce 24. prosince vrcholí 
advent a s ním také čtyři týdny příprav na Štědrý den. 
Právě v tomto období končil půst a zřejmě právě s ním 
je spojena tradice předávaná především dětem – kdo se 
vydrží celý den postit až do štědrovečerní večeře, ten prý 
spatří zlaté prasátko. Na Štědrý den dopoledne je po-
slední příležitost sehnat vše potřebné včetně kapra 
a vrhnout se na přípravu štědrovečerní večeře. Brambo-
rový salát je nejlepší připravit den předem. Pokud vám 
odpoledne zbude volná chvíle, můžete založit novou 
rodinnou tradici a místo sledování pohádek vyrazit 
společně ven, podívat se třeba na živý Betlém. A neza-
pomeňte vyzkoušet některý z vánočních obyčejů – roz-
krajování jablek, házení střevícem nebo pouštění oře-
chových lodiček po vodě – bez kterých by  Vánoce neby-
ly  Vánoce.  Ať už večeříte v jakoukoliv hodinu a na vaší 
vánoční tabuli se nachází kapr nebo řízky, Globus vám 
přeje šťastné a veselé  Vánoce a dobrou chuť. 

Nezapome te vyzkoušet n kterou z váno ních tradic – rozkrajování 
jablek, házení st evícem nebo poušt ní o echových lodi ek po vod  – bez 

kterých by Vánoce nebyly Vánoce.

RADY NA SVÁTKY  www.globus.cz
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jablek, házení st evícem nebo poušt ní o echových lodi ek po vod  bez 
kterých by Vánoce nebyly Vánoce.

4-7_4vanocni_manual.indd   84-7_4vanocni_manual.indd   8 04.11.13   11:5004.11.13   11:50



25. A 26. PROSINEC 
VÁNOCE
Návšt va u p íbuzných
Za vrchol vánočních svátků je obvykle považován 
Štědrý den, ale mezi vánoční dny patří také Boží hod 
vánoční (25. 12.) a svátek sv. Štěpána (26. 12.). 
Obvykle probíhají v duchu rodinných a přátelských 
návštěv, slavnostních obědů a večeří, vánočních 
večírků a dalších společenských událostí. Mezi tradič-
ní pokrmy patří třeba pečená kachna, husa nebo 
krůta se zelím a knedlíky, ale jídelníček i konkrétní 
božíhodové a svatoštěpánské obyčeje se liší kraj 
od kraje. K dobrým zvykům patří návštěvy kostelů 
a svátečních mší, konají se i další vánoční akce. 
V dřívějších dobách chodívaly děti a mládež 
na sv. Štěpána koledovat, ale tato tradice již dnes 
téměř vymizela, zůstaly jen všudypřítomné vánoční 
koledy. K typicky českým obyčejům patří také sledo-
vání vánočních pohádek a všechny české televizní 
stanice v této době hlásí nárůst sledovanosti. Přírůst-
ky hlásí i osobní váhy, ale to asi k Vánocům patří.    

31. PROSINEC
SILVESTR A 1. LEDEN – NOVÝ ROK
Ve írek všech ve írk
Jestli je nějaký den zasvěcen večírkům, tak je to Silvestr 
– poslední den roku.  V 19. století se podle obyčeje 
o půlnoci servíroval ovar s křenem a jablky, aby měl 
člověk v novém roce štěstí, dnes je silvestrovské menu 
mnohem rozmanitější. Když vyrážíte na večírek někam 
ven do společnosti, máte to relativně bez starostí. Ale 
pokud pořádáte silvestrovskou párty doma, čeká vás 
příprava pohoštění a nápojů na oslavu konce roku. Glo-
bus vám usnadní práci, protože nabízí mnoho užitečných 
a potřebných věcí včetně čerstvých pomazánek rozmani-
tých chutí, které jsou ideální na silvestrovské jednohubky. 
K 1. lednovému dni se váže rčení: Jak na Nový rok, tak 
po celý rok. Mnohé hospodyně proto převlékají povlečení, 
vyperou a vyžehlí prádlo a vynesou odpadkový koš, aby 
jim někde nezůstal nějaký rest. Podle lidového obyčeje by 
na novoroční stůl neměla přijít žádná drůbež – aby 
z domu neuletělo štěstí, ryba – aby neuplavalo, ani zajíc 
– aby neuteklo.  Tradice naopak doporučuje čočku, která 
přináší peníze, a vepřové maso, protože prasátko symbo-
lizuje štěstí.  Tak šťastný nový rok všem. 

9

Podle lidového oby eje by na novoro ní st l nem la p ijít 
žádná dr bež – aby z domu neulet lo št stí, ryba 
– aby neuplavalo, ani zajíc – aby neuteklo. 

www.globus.cz  RADY NA SVÁTKY
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žádná dr bež  aby z domu neulet lo št stí, ryba 
– aby neuplavalo, ani zajíc – aby neuteklo. 

4-7_4vanocni_manual.indd   94-7_4vanocni_manual.indd   9 04.11.13   11:5104.11.13   11:51



Poděl se 
      o kouzlo
  Vánoc

Logo Coca-Cola je registrovaná ochranná známka společnosti The Coca-Cola Company.
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hasit vodou, protože by prskal a mohlo by dojít k vážné-
mu zranění. Proto se doporučuje pánvičku odstavit 
od zdroje tepla a něčím vhodným zakrýt, aby došlo k za-
mezení přístupu vzduchu a plameny uhasly. 

A když se dostaneme ke katastrofi cké variantě, 
kdy se malý oheň změní na velký nebo hodně 
rychle propukne hodně velký požár – co v tu 
chvíli mají lidé dělat? Popadnout děti, doklady 
a co nejrychleji opustit prostor?
Možná i ty doklady bych tam nechal… Hlavně jde 
o to, dostat děti a ostatní živé obyvatele domu či 
bytu mimo nebezpečí. Lidé se také mohou pokusit 
zamezit přístupu vzduchu do daného prostoru, třeba 
zavřít dveře, protože když požár nemá dostatečný 
přístup vzduchu, nerozhoří se tak intenzivně, jako 
když jsou prostory otevřené a vzduch může volně 
proudit. Také během hašení menších požárů není 
vhodné otevírat okna, dokud oheň není lokalizován 
a uhašen, protože vzduch plameny přiživuje. Zplodi-
ny lze vyvětrat až po uhašení. 

Existují nějaké prostředky, přístroje nebo po-
můcky, které je dobré mít doma, aby si člověk 
dokázal poradit s menším ohněm v domácnosti?
Určitě – například nehořlavé roušky, které lze přeho-
dit přes ohnisko požáru.  Velmi dobrá věc je i hasicí 
přístroj ve spreji. Má zhruba velikost laku na vlasy 
a je velice praktický. Obsahuje vysoce účinné hasicí 
médium, které pomáhá zlikvidovat většinu běžných 
typů požárů v domácnosti. Není to vysoká investice 
a rozhodně se vyplatí. 

Děkujeme za rozhovor.

Když už dojde k neštěstí, jakým způsobem by 
lidé měli postupovat? Snažit se menší plameny 
uhasit sami, nebo raději ve všech případech 
volat hasiče?
Když už dojde k tomu, že vánoční dekorace chytne 
plamenem, je často nejjednodušší vzít hrnek vody a pla-
meny uhasit nebo přes hořící předmět přehodit deku či 
jinou látku, která zabrání přístupu vzduchu a plameny 
udusí. Ale když necháte otevřený oheň bez dozoru, jdete 
s košem a vrátíte se do hořícího bytu, tak už tam nehá-
zejte vůbec nic. Raději utečte a ihned zavolejte hasiče! 
Odhadnout, jaký oheň člověk zvládne sám, a k jakému 
požáru je třeba přivolat odborníky, je složité. Když má 
někdo doma hasicí spreje či přístroje, pochopitelně 
zvládne větší požár, než když nemá nic. Ale ať jde o po-
žár velký, či malý, v každém případě je třeba zavolat 
hasičský záchranný sbor na čísle 150, popřípadě 112. 
Kolegové na operačním středisku mohou prospět účin-
nou radou a přivolaná jednotka hasičů na místě situaci 
vyhodnotí a provede potřebný zásah. Platí to i v přípa-
dě, že se zdá požár malý, že jde jen o banalitu. Protože 
i ze zdánlivé banality se může stát tragédie.  

Jak zlikvidovat menší domácí požáry – lze dát 
nějaký návod na nejběžnější případy?
Když člověk postřehne požár včas a jde opravdu o malé 
ohnisko, většinou stačí něco přes to přehodit, polít to 
vodou a daný předmět nejlépe vyexpedovat z bytu. Buď 
oknem ven na zahradu, nebo pokud jste ve vyšších pat-
rech budovy, alespoň na balkon, ven na chodbu či 
do vany v koupelně a osprchovat to. Zvláštní pozor by si 
lidé měli dát při hašení elektrických spotřebičů pod prou-
dem, které se nesmějí hasit vodou. Ale stačí je vytáhnout 
ze zásuvky a tento problém odpadá. Určité riziko může 
nastat i v kuchyni, když vám na pánvičce chytne horký tuk 
při smažení vánočního kapra – horký tuk se také nesmí 

Vánoční svátky jsou kritické období, kdy často 
dochází k požárům v domácnosti. Co je z od-
borného pohledu největším nebezpečím?
Největším rizikem  Vánoc jsou svíčky, ať už jako součást 
adventních věnců či ozdobných svícnů, i další tradiční 
dekorace jako prskavky nebo „františek“.  V podstatě 
vše, co si doma člověk zapálí, je potenciálním rizikem 
a může se stát příčinou požáru.  Tyto otevřené ohně jsou 
nebezpečným faktorem, který  Vánoce řadí k nejriziko-
vějším svátkům. Škody, k nimž dochází, naštěstí nebýva-
jí velké, ale počet zásahů hasičského sboru v tomto 
období vždy výrazně roste. A mnoha rodinám malá 
neopatrnost může pokazit vánoční svátky.

Adventní věnce, prskavky a hořící „františek“ však 
k Vánocům nedílně patří. Jaká opatření by tedy 
lidé měli doma provést, aby se požáru vyhnuli?
Častou příčinou požárů jsou právě adventní věnce, které 
mohou být zhotoveny nekvalitně a obsahovat hořlavé 
materiály, takže se mohou snadno stát ohniskem požá-
ru. Když svíčky na věnci dohoří a dostanou se do kon-
taktu s jehličím, může chytit plamenem. Proto by pod 
nimi měly být nehořlavé podkladové misky. Pokud 
věnec tyto ochranné podložky postrádá, měl by sloužit 
jen jako dekorace a rozhodně by se svíčky neměly zapa-
lovat, protože riziko požáru je opravdu velké. Samotný 
věnec by měl být také umístěn na nehořlavé podložce 
a dostatečně daleko od hořlavých materiálů, protože se 
plameny mohou přenést na zařízení bytu. A co je hlavní 
– když si doma zapálíte svíčku, nikdy nenechávejte 
otevřené plameny bez dozoru! Požár může vzniknout 
i díky malé nepozornosti a následky mohou být hrozné. 
Ovšem je třeba zdůraznit, že školou povinné děti roz-
hodně nejsou dostatečný dozor – ten může zodpovědně 
zastat pouze dospělý a svéprávný člověk, schopný odpo-
vídající reakce v případě kritické situace.

Pro HZS hl. m. Prahy pracuje již 21 let, od řado-
vého hasiče prošel přes všechny velitelské funkce 
až do současné pozice zástupce velícího důstojní-
ka směny B. Byl zapojen také do specializovaných 
skupin jako hasič lezec, hasič letecký záchranář, 

jako specialista na práci v podzemí a byl zařazen 
i do jednotky USAR (Urban Search and Rescue), která 
je nasazována v rámci humanitární pomoci v zahraničí, 
účastnil se například mezinárodní mise v zemětřese-
ním postiženém  Turecku v listopadu 1999. 

PROFIL ODBORNÍKA

Poručík Bc. Jan HAVRDA

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Zřejmě nikdo si nedokáže představit vánoční svátky bez adventních věnců, svíček a prskavek. Jenže stačí drobná 
nepozornost a idylické chvilky s rodinou se mohou proměnit v hořící drama. Jak se tomu vyhnout? 

PORADNA  www.globus.cz
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TIPY NA SVÁTKY
Vánoce jsou označovány za náboženský svátek, ale stále více se stávají také svátkem dobrého jídla. Jaké pochutiny by ve vaší 

spižírně neměly chybět? Inspirujte se tipy na gurmánské lahůdky a jistě si pochutnáte. Uděláte radost celé rodině.

CHARDONNAY BRUT, 0,75 l
Elegantní sekt „Blanc de 
Blancs“ z hroznů atraktivní 
odrůdy Chardonnay.

PRESTIGE BRUT, 0,75 l
Prémiový sekt připravený tradiční 
metodou kvašením v lahvi, s dobou 
zrání 15–18 měsíců.

PEKELNÍKOVY TOUSTY, 120 g 
Masozeleninová pikantní 
pomazánka, vhodná na bílé pečivo 
a výborná na topinky. Obsahuje 
směs hovězího a vepřového masa. 
Pikantní chuť doplňuje zelená 
paprika, cibule a feferony.  Vhodné 
pro studenou a tepelnou úpravu.

HOUBY S OCTEM, 280 g
Výrobek Houby s octem 
společnosti ESSA spol. s r. o. je 
velmi vhodný jako příloha i jako 
chuťovka k přímé konzumaci. 
Vynikající směs hub v octovém 
nálevu vychází z tradice 
nakládání hub, které znáte 
od svých babiček. 

NESCAFÉ CAPPUCCINO, 104–120 g

NESCAFÉ Cappuccino je kávová specialita připravená pro všechny, 
kteří se rádi nechají rozmazlit malou laskominou. Oproti tradičnímu 
cappuccinu je méně hořké, má delikátní chuť a opravdu hustou pěnu. 
Dostupné ve třech variantách: Original,  Vanilla a Chocolate.

TIPY  www.globus.cz
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ORION VÁNOČNÍ KOLEKCE 
VELKÁ RODINNÁ, 790 g

DUC D´O, 200 g
Mléčné lanýžky.

MANDLE V HOŘKÉ 
ČOKOLÁDĚ, 80 g 

odrodrodrdrůdyůdyůdyůdůd ChChardardardonnonnnayayy.y. zrá
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CC PLEŤOVÝ 
KRÉM, 50 ml

MICELÁRNÍ VODA, 
odličovací, 200 ml

TĚLOVÉ MLÉKO, 
regenerační pro 

suchou pleť, 
400 ml

HORKÁ ČOKOLÁDA PUERTO 
CABELLO, 250 g, 43 % kakao

HORKÁ ČOKOLÁDA 
EL CUADOR, 250 g, 70

 
% kakao 

Vysoce kvalitní čokoláda z ušlechtilého 
plantážního kakaa určená pro přípravu 
horké čokolády. Dóza obsahuje kousky 
čokolády bez přidaných barviv, škrobu 
a konzervantů, jako sladidlo je použit 
třtinový cukr. Díky svému charakteru je 
tento výrobek po rozpuštění ve vodní 
lázni vhodný i pro přípravu čokoládového 
fondue.

LENTILKY MIKULÁŠ 
S MEDVÍDKEM 
UVNITŘ, 129 g

JOJO ADVENTNÍ KALENDÁŘ, 
180 g

PRAVÉ HOŘICKÉ 
TRUBIČKY, 38 g

ORION VIŠNĚ V HOŘKÉ 
ČOKOLÁDĚ, 240 g 

GEISHA, 100 g
GEISHA DARK, 100 g 
Tabulková čokoláda – její oblíbenost je dána výjimečným 
chuťovým zážitkem. Unikátní chuť vzniká díky kombinaci 
jemné mléčné „fi nské čokolády“, která je vyráběna 
z čerstvého mléka, a lískooříškového nugátu s křupinkami.

hohohohohohohhoh
čočočočočočoočč
a a a a a 

LEDOVKA HELLO 
KITTY KORNOUT,

140 g

Kosmetické tipy 

LEDOVKA ŠMOULOVÉ 
KORNOUT,

140 g

13
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pol na kakaový nápoj téměř po celé století. Změna přišla 
roku 1615, kdy se španělská infantka Anna Rakouská 
vdala za francouzského krále Ludvíka XIII. a do Francie 
přivezla náčiní na přípravu horké čokolády. Dvůr si 
delikátní nápoj rychle oblíbil a pro nejvyšší francouzské 
vrstvy se čokoláda stala posedlostí – miloval ji kardinál 
Richelieu i slavné francouzské krásky, markýza de Sévig-
né, madame Dubarry a madame Pompadour. Sladká 
lahůdka se postupně šířila i do dalších států, přestože 
kakaové boby byly drahé a pití čokolády si mohla dovolit 
pouze šlechta.  Věřilo se, že má léčivé účinky, a označo-
vala se termínem „chocolat de santé – zdravotní čokolá-
da“. Získala si také pověst skvělého afrodisiaka, takže 
není divu, že byla na královských dvorech tak oblíbená. 
Ovšem ještě stále byla podávána výhradně v tekuté 
formě, na tabulku čokolády si svět musel ještě počkat…

SLADKÉ OBJEVY

Až v roce 1828 se Holanďanovi C. J.  Van Houtenovi 
podařilo objevit, jak oddělit kakaový prášek od kakao-
vého másla, aby mohl vzniklé suroviny dál zpracová-
vat. O 19 let později spatřila světlo světa první tabul-
ková čokoláda, nekvalitní a hrudkovitá, vytvořená 
spojením kakaového prášku, cukru a rozpuštěného 

Evropané poznali kakaové boby až na konci 15. století, 
když je z Ameriky přivezl Kryštof Kolumbus a představil 
je na španělském dvoře, ale kakaový nápoj královskému 
páru ani dvořanům nezachutnal. Středoameričtí domo-
rodci ho připravovali z pražených kakaových bobů, které 
rozemleli a smíchali s vodou a kořením – pepřem, chilli 
papričkami a dalšími ingrediencemi, takže byl pro ev-
ropské jazýčky příliš ostrý. Aztékové kakao považovali 
za nápoj bohů a používali ho při kultovních obřadech 
– mělo být zdrojem duchovního moudra a energie. 
Nazývali ho „xocolātl – hořká voda“, z čehož vzniklo 
slovo čokoláda. Kakaové boby byly proto vysoce ceněny 
a používány i jako platidlo – za 100 bobů bylo možné 
koupit krocana, za 30 králíka, dýně stála 4 boby 
a za 1 000 bobů byl k dostání urostlý otrok! 

POCHOUTKA PRO KRÁLE

Kakaové boby jako první do Evropy přivezl Kolumbus, 
ale proslavil je až další mořeplavec Hernan Cortéz, 
španělský dobyvatel říše Aztéků. Do napěněného nápoje 
z kakaových bobů přidal sladkou vanilku a cukr, předsta-
vil ho opět španělskému královskému dvoru a ten byl 
z exotické speciality naprosto nadšen. Recept na sladkou 
lahůdku byl dlouho tajen a Španělsko si udrželo mono-

Lahodnou chuť kakaových bobů znali již před 3 000 lety dávní Olmékové a Mayové, kteří je považovali za dar bohů a kakaovému nápoji přičítali 
zázračné účinky. Až mnohem později se podařilo vyrobit první čokoládu, která se právem stala královnou sladkostí.    

kakaového másla. A další sladké objevy na sebe nene-
chaly dlouho čekat – byla vynalezena mléčná čokoláda 
(1875), fondantová čokoláda rozpouštějící se na jazy-
ku (1879) a plněné čokoládové bonbony (1913). Díky 
průmyslové výrobě se ceny čokolády snížily a mohly si 
ji dopřát chudší vrstvy obyvatel. A svět propadl čokolá-
dové mánii, která trvá dodnes. Není divu, protože 
čokoláda má vskutku podivuhodné účinky. 

TABULKA PRO ŠTĚSTÍ

Hořká čokoláda je doporučována jako prevence proti 
chorobám srdce a oběhové soustavy, snižuje vysoký 
tlak a riziko vzniku rakoviny. Funguje také jako přírod-
ní antioxidant a brání předčasnému stárnutí organis-
mu. Látky obsažené v kakaových bobech mají také 
významný vliv na psychický stav člověka – tabulka 
čokolády pomáhá při nespavosti, podporuje činnost 
mozku a krátkodobou paměť, posiluje koncentraci 
a dodává energii při fyzické i psychické námaze. Navíc 
pomáhá zvyšovat produkci hormonu serotoninu, který 
u člověka vyvolává pocit štěstí. Produkty z kakaových 
bobů jsou proto velmi účinnou zbraní v boji s depresí 
a působí jako výtečné přírodní antidepresivum. Není 
divu, že je Mayové považovali za dar bohů… 

Strom plodí po celý rok 
a plody dozrávají zhruba 
5 měsíců. Během zrání 

mění barvu od zelené přes 
zlatou a pomerančovou až 

po červenou 
a purpurovou. 

Uvnitř bobu se nachází 
20–60 oválných 
kakaových semen 
o velikosti zhruba 

3 centimetry, které slouží 
pro výrobu kakaového 

másla a kakaového prášku.

Semena se po oschnutí 
očistí, fermentují a suší. 

Poté jsou upražena 
a rozemleta na kakaovou 

hmotu, která se zpracovává 
a používá při výrobě 

čokoládových výrobků.  

STROM BOHŮ  
KAKAOVNÍK 

PRAVÝ

STROM
KAKA
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Kakaovník je v mnoha 
ohledech výjimečná rostlina – 
jde o stále zelený strom, který 
dorůstá výšky až 20 metrů. 

Pochází z tropické oblasti Jižní 
Ameriky a dnes se pěstuje 

v tropech celého světa.

Má malé květy rostoucí 
přímo na kmeni 

a silnějších větvích, což je 
v přírodě řídký jev 

nazývaný kaulifolie – 
kmenokvětnost.

INGREDIENCE: 
Na těsto: 400 g hladké mouky • 200 g cukru 
• 250 ml mléka • 100 ml oleje • 50 g rozinek • 
50 g hořké nebo mléčné čokolády • 2 vejce • 

2 lžíce kakaa a kypřicí prášek do perníku.

Na polevu: 100 g čokolády na vaření • 
100 g ztuženého tuku a 1 lžíce oleje. 

Na ozdobu: 250 g šlehačky či tužšího sme-
tanového krému a 24 ks čerstvých jahod.

PŘÍPRAVA: 
Vejce s cukrem našleháme do pěny, přidáme 
olej, mouku, prášek do perníku, kakao, mléko 
a vypracujeme vláčné těsto. Nakonec přidáme 
nalámané kousky čokolády, rozinky, můžeme 

obohatit i kousky oříšků, a připravené perníkové 
těsto nalijeme do moukou vysypané formy. 

Troubu předehřejeme na 180 °C a perník peče-
me zhruba po dobu 35–40 minut. Potom ho 

necháme vychladnout a připravíme si čokoládo-
vou polevu. Lze ji snadno vyrobit z čokolády 

na vaření, kterou rozpustíme ve vodní lázni spolu 
se ztuženým tukem a olejem. Polevu je třeba 
nanést rychle, protože brzo tuhne. Poté perník 
rozkrájíme na 24 přibližně stejných čtverečků 
a na každý čtvereček naneseme souměrnou 

hromádku krému nebo šlehačky. Do ní zapích-
neme umytou čerstvou jahodu špičkou nahoru 
a její vršek dozdobíme opět šlehačkou či kré-
mem, aby se na „jahodové čepici“ vytvořila 
bambule. A perníkové Santaclausovky jsou 

hotové. Pokud vám malé čepičky Santa Clause 
nestačí, můžete si vyrobit jednu velkou čepici – 

stačí upéct perník v kulaté dortové formě 
a ozdobit jahodami a šlehačkou. Dobrou chuť.  

Perníkové Santaclausovky

DEZERT

6
PORCÍ
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Déle než čtyři století je nezbytnou součástí vánočních svátků tradiční štědrovka nebo hezky česky 
– vánočka. Pokud si na náročnou výrobu netroufáte, zkuste výtečnou vánočku z Globusu. 
Usnadníme vám i pečení vánočního cukroví, stačí využít linecká těsta vyrobená v pekárně 

Globus. A přípravu na Vánoce máte skoro hotovou…

splést, pletenec potřít vejci, ozdobit mandlemi a hlavně 
– dobře upéct, aby vánočka chutnala tak, jak má. 
V pekařství Globus je ruční výroba vánoček tradicí 
po celý rok, nejen o Vánocích, takže zdejší pekaři 
dotáhli jejich výrobu až k dokonalosti. Jsou vždy pocti-
vé a chutné, ať už je namažete máslem, ovocným 
džemem, kakaovým krémem, nebo si je dáte jen tak. 

CUKROVÍ SNADNO A RYCHLE

Stejně jako vánočka nesmí na české tabuli chybět ani 
sladké cukroví různých tvarů a barev. Ale v dnešní 
uspěchané době má jen málokdo čas trávit úmorné 
hodiny v kuchyni u trouby. Naštěstí si část dřiny 
můžete ušetřit, protože Globus nabízí čerstvá linecká 
těsta, poctivá jako domácí. Jsou vyráběna přímo 
v pekárně Globus a v nabídce jsou hned čtyři příchu-
tě – klasické bílé, kakaové, ořechové a kokosové, 
všechna o hmotnosti 400 gramů. Díky pečlivému 
zpracování stačí zakoupené těsto jen rozválet na plát 
silný 3–4 milimetry, vykrájet libovolné tvary, položit 
je na plech s pečicím papírem a vložit do trouby. 
Doporučujeme péci při teplotě 180 °C zhruba 
10–12 minut. Pak stačí cukroví ozdobit podle svého 
vkusu – různými druhy džemů nebo lehkých krémů, 
čokoládou s celými či drcenými ořechy nebo různo-
barevnými cukrářskými posypkami. Fantazii se meze 
nekladou. Snadno a rychle tak upečete vynikající 
vánoční cukroví, jež zachutná prakticky každému. 

První písemné zmínky o vánočce pocházejí již ze 
16. století, ale zpočátku byla určena jen pro nejvyšší 
vrstvy společnosti, mistři pekařského cechu ji během 
Vánoc přinášeli jako dar šlechtě a vysoce postaveným 
úředníkům. Až během 18. století se pletené pečivo ze 
sladkého těsta dostalo na vánoční stoly nižších vrstev. 
Přezdívalo se mu různě – calta, húska, štědrovka, van-
drovnice, štrupla i ceplík – a v každé vsi chutnalo trošku 
jinak, tradiční recepty se dědily z generace na generaci.

SPRÁVNÉ PEČENÍ JE VĚDA

Hospodyně musely pečením vánočky trávit dlouhé 
hodiny, protože výroba je složitá. A váže se k ní řada 
lidových zvyků – podle tradice ženy musely zadělávat 
těsto v bílé zástěře a šátku, nesměly mluvit a při kynu-
tí těsta měly vyskakovat do výšky, aby se vánočka 
zdařila. Když se roztrhla či spálila, věštilo to nezdar pro 
celou rodinu. Zvláštní smysl mělo i pletení vánočky 
– tradičně se pletla z devíti pramenů a každý měl 
vlastní symboliku. Spodní patro je ze čtyř pramenů, 
které představují slunce, vodu, zemi a vzduch. Pro-
střední patro tvoří tři prameny symbolizující rozum, 
vůli a cit. A vrchní dva prameny spojují vědění a lásku. 
Také spletení pramenů mělo přesný význam – prý 
chránilo před zlými vlivy. Dnes už se od lidových zvyků 
ustoupilo, ale přesto vyrobit poctivou vánočku není 
jednoduché. Je třeba použít kvalitní suroviny, pečlivě 
vymíchat těsto, nechat ho správně vykynout, ručně 

PAVEL MEDUNA

VEDOUCÍ  VÝROBY 
A PRODEJE PEKAŘSTVÍ 
GLOBUS

NAŠE PEČIVO CHUTNÁ
Každý hypermarket Globus má svou 
vlastní pekárnu, kde vyrábíme podle 

vlastních receptur a tradičními postupy. 
Pečeme nepřetržitě po celý den, takže ať 
už do Globusu přijdete kdykoliv, máte 
naprostou jistotu, že pečivo bude křeh-

ké, voňavé a samozřejmě chutné. 

VÁNOCE BEZ VÁNOČKY
nejsou Vánoce
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pozici recepturu založenou na vídeňském postupu, kterou 
jsme získali na speciálním semináři ve Vídni.  Veškeré 
suroviny dovážíme od dodavatele přímo z Vídně, který je 
dodává právě i k přípravě originálního vídeňského dortu 
Sacher. Přesně také dodržujeme postup výroby, který je 
velmi náročný – nahřívání čokolády a džemu, speciální 
vymíchávání těsta, vše musí být přesně tak, jak má…,“ 
vysvětluje vedoucí výroby a prodeje pekařství Globus 
Pavel Meduna. Ovšem právě pečlivý výběr surovin a přes-
né dodržení výrobního postupu dodává dortu specifi ckou 
chuťovou harmonii, takže Sacher z Globusu je chuťově 
k nerozeznání od dortu upečeného přímo ve Vídni!

BUĎ CELÝ, NEBO JEN KOUSEK

„Při výrobě dodržujeme přísná pravidla, která mají vliv 
na kvalitu dortu. Dortové korpusy necháme po upečení 

Příběh originálního dortu zvaného Sacher se začal psát 
roku 1832 ve Vídni. Mladý, teprve šestnáctiletý cuk-
rářský učeň Franz Sacher tehdy na žádost knížete 
Metternicha vyrobil pro jeho hosty originální čokoládo-
vý dezert s meruňkovým džemem a čokoládovou 
polevou. Dort vyvolal takové nadšení, že se během 
krátké doby stal typicko u vídeňskou specialitou, která 
se podává v nejvybranějších kavárnách a restauracích. 
A dosud nese jméno Franze Sachera.  

TEĎ UŽ NEMUSÍTE DO VÍDNĚ

Dnes je Sacher považován za jeden z nejslavnějších a nej-
úspěšnějších dortů na světě, a to zcela právem, protože 
má skutečně jedinečnou a nenapodobitelnou chuť. Na-
štěstí už kvůli němu nemusíte jezdit do Vídně, stačí zajít 
do Globusu. „Jako jediní v České republice máme k dis-

odležet a teprve až následující den je plníme meruňko-
vým džemem, který obsahuje 45 % meruněk a žádné 
náhražky,“ popisuje Pavel Meduna. Podle tradičního 
způsobu je korpus promazán jednou vrstvou džemu 
a celý dort je ještě před nanesením čokoládové polevy 
po celém obvodu potáhnut také meruňkovým džemem. 
„Obsah kakaa v polevě je 100 % a zvláštností této 
polevy je určitá plastičnost, která zaručí, že se při krájení 
nebude lámat,“ doplňuje vedoucí výroby a prodeje 
pekařství Globus.  Vnitřek dortu zůstává vláčný, není 
vysušený a má vynikající chuť. Od října je k dostání 
v hypermarketech řetězce Globus s výjimkou HM Chotí-
kov u Plzně, HM Brno a HM Praha-Černý Most. Přímo 
v hypermarketu je možné zakoupit celý dort ve velké 
a malé velikosti, v Café Globus pak můžete ochutnat 
variantu krájených kousků Sacher dortu zdobených 
šlehačkou a na chvíli se tak přenést do Vídně…

Globus pe e víde ský Sacher 
Jen málokdo si troufne na výrobu takové světové speciality, jako je vídeňský dort Sacher. A jen málokomu se 

tuto vynikající čokoládovou lahůdku podaří upéct tak, aby chutnala jako ve Vídni. Z obchodních řetězců 
v České republice si na to troufl  jen jediný – Globus! A výsledek práce zdejších cukrářů rozhodně stojí za to!

17

OCHUTNEJTE NEJSLAVNĚJŠÍ DORT!
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               . Vánoční pečení.

Snadné recepty na cukroví naleznete na 
www.pecenijeradost.czwww.pecenijeradost.cz
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Řeznictví Globus, to není jen bůček, ale vždy pestrá paleta rozmanitých výrobků – od masa 
bouraného přímo v našem řeznictví přes čerstvé polotovary a masné výrobky vlastní výroby 

až po zboží světových značek. 

ŘEZNICTVÍ GLOBUS
má vždy širokou nabídku

Na našich pultech naleznete širokou nabídku roz-
manitých druhů mas, které jsou v našich kuchyních 
takřka zapomenuty – jde třeba o jehněčí, telecí nebo 
králičí maso.  Všechna tato masa se vyznačují tím, že 
jsou velice dobře stravitelná, křehká, s velmi nízkým 
obsahem tuku a vysokým podílem bílkovin. A to je 
přesně to, co si moderní kuchyně žádá. Navíc je lze 
připravit na mnoho různých způsobů a chutnají 
opravdu výtečně. 

URČITĚ NESÁHNETE VEDLE

Všechno maso v řeznictví Globus je nabízeno zá-
sadně v chlazeném stavu, to znamená v jeho nej-
lepší kondici. Naše řeznictví za kvalitu svých výrobků 
ručí. Řeznické i uzenářské produkty jsou vyrá běny 
přímo v zázemí každého hypermarketu, a to z vy-
braných surovin od prověřených tuzemských doda-
vatelů. Proto ať už si v řeznictví Globus koupíte 
cokoliv, určitě nesáhnete vedle. Stačí už jen oprášit 
kuchařky našich babiček, které vás i dnes mile 
překvapí, a pochutnat si třeba na jehněčím mase 
na víně, telecích závitcích s rozinkovou omáčkou 
nebo na pikantním králičím ragú. Dalších receptů 
jistě najdete mnoho. Přijďte  si vybrat do řeznictví 
Globus.

KRÁLIČÍ HŘBET GLOBUS
Čerstvé králičí maso chutná skvěle pečené, 
dušené i konfi tované.

TELECÍ MASO NA ŘÍZKY GLOBUS
Lehce stravitelné maso lze použít na 
různé druhy úpravy.

PAVEL HOLE EK
VEDOUCÍ ODBORU 
MASA A MASNÉ 
VÝROBY
GLOBUS

HIT eznictví Globus
VÍDEŇSKÝ PÁREK GLOBUS
V přírodním střívku, zachutná studený či 
teplý s chlebem a hořčicí, nebo jako rychlý 
oběd třeba s bramborovou kaší. Hodí se 
i do polévek, plněných mas a dalších pokrmů, 
takže určitě najde uplatnění i ve vaší kuchyni.

VŽDY KVALITNÍ A ČERSTVÉ
V zázemí každého hypermarketu Globus je 
řeznická a uzenářská dílna. Proto vám každý 
den nabízíme maso nejvyšší kvality 
i čerstvosti a zásadně v kuchyňské úpravě. 
Díky vlastnímu řeznictví nabízíme uzeniny 
v závislosti na poptávce zákazníků, a to 
i několikrát denně čerstvé. V současné době 
máme v sortimentu na 120 druhů uzenin, 
které jsou  vhodné i pro bezlepkovou dietu.

TALIÁNY GLOBUS
Tradiční česká specialita z telecího masa 
v přírodním střívku.

Á

NOVINKA! 
JEHNĚČÍ KLOBÁSA GLOBUS
Vynikající klobása z jehněčího masa 
v přírodním střívku.

až po zboží s

www.globus.cz  ŘEZNICTVÍ  
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Vánoce jsou znovu za dveřmi a s nimi i všudypřítomný vánoční stres. Zkuste mu jednou 
nepodlehnout a prožít svátky v klidu a zdravě. Globus vám v tom pomůže, protože nabízí 

bohatou nabídku bioproduktů té nejlepší kvality. 

 4 – ALNATURA ORIGIN SUŠENÁ 
RAJČATA V OLEJI BIO (180 g)

 Jemně aromatická, sušená rajčata 
ve směsi olivového a slunečnicového oleje.  Vhodné 
na předkrmy, do salátů a těstovin.

5 – ALNATURA SELECTION HOŘKÁ 
ČOKOLÁDA CHILLI&VIŠNĚ BIO (100 g)

Jemná hořká čokoláda obsahuje min. 70 % kakaa, 
sušené chilli a višňovou šťávu. Ochutnejte a budete 
mile překvapeni netradiční lahodnou chutí. 

6 – LABEYRIE UZENÝ LOSOS BIO (75 g)
Chuťově nezaměnitelná pochoutka 

v biokvalitě.  Tento druh lososa obsahuje méně tuku 
než ostatní druhy a je přikrmovaný pouze biokrmením. 
Uzeno na bukovém dříví.

7 – ALNATURA PROSECCO D.O.C   
BIO (750 ml)

Svěží šumivé víno pochází z Itálie. Má jemné aroma 
a dobře vychlazené je vhodné jako aperitiv. Hrozny 
jsou produktem ekologického zemědělství.

 

1 – MEDOVÉ BIO 
PERNÍČKY (100 g) 
Spojují v sobě chuť lahodného 

medu, voňavého perníkového koření, třti-
nového cukru a hladké pšeničné mouky, vše 
samozřejmě v biokvalitě.

2 – ŠPALDOVÉ BIO 
KREKRY SE SÝREM 
A SLUNEČNICÍ (100 g) 

Ideální alternativa k přesoleným chipsům. 
Jejich výhodou je, že obsahují celozrnnou 
mouku, panenský olivový olej, slunečnicová 
semínka a český bioeidam.

3 – BIOLINIE INSTANTNÍ 
ŠPALDOVÉ KAFE BIO 

S CIKORKOU (100 g) 
Směs z pšenice špaldy a cikorky (pražený kořen 
čekanky), která tomuto obilnému kafi  dodává 
příjemnou kávovou hořkost. Neobsahuje kofein 
a lze ho snadno a rychle připravit, stačí zalít 
horkou vodou či rozmíchat ve studeném mléce.

Smysluplné pro člověka a zemi

Smysluplné pro člověka a zemi

Smysluplné pro člověka a zemi

Vánoce – pro někoho symbol pohody, cukroví, rozsvíceného vánočního 
stromečku a spousty dárků. Zvlášť ženám však vstávají vlasy hrůzou 
na hlavě při představě tradičního generálního úklidu, několika bezesných 
nocí, popř. víkendů strávených pečením cukroví a samozřejmě i „povinná“ 
účast na davovém šílenství při shánění dárků – většinou na poslední chvíli. 
O fi nanční stránce ani nemluvě.  To vše se musí stihnout jen tak bokem při 
zaměstnání a v horší variantě ještě s kontrolou domácích úkolů malých 
školáků. Řekněme si jednou prostě NE.  Tentokrát se obejdu bez 15 druhů 
cukroví, vyleštěné skleničky po babičce stejně nikdo neocení a prach se má 
podle rychlokurzu jedné nejmenované úklidové fi rmy v krizovém okamžiku 
utřít pouze do výše očí (pozor na přerostlé příbuzné).

ZDRAVÉ A BEZ CHEMIE

Usedněte společně ke stolu, na adventním věnci (klidně z časových důvo-
dů zakoupeném) rozsviťte svíčku, s dětmi ozdobte jablka hřebíčkem 
a pomerančovou kůrou a zamyslete se nad tím, co je a co není pro vás 
důležité – zda vyleštěná okna, nebo domácí pohoda. Rezignujte na stres 
a shon, nechte se hýčkat netradičními dobrotami třeba i v biokvalitě. 
Jejich výrobci si také položili otázku, co je pro nás smysluplnější – zda 
zdravá potravina a šetrný přístup k životnímu prostředí, nebo hon za vyš-
šími výnosy, zdevastovaná půda a potraviny, jejichž složení se hemží 
chemickými sloučeninami. Snahu a náročnou práci biofarmářů oceníte 
ochutnáním některých méně či více známých výrobků ze široké nabídky 
biosortimentu, kterou jsme pro vás připravili v Globusu. Hezké a hlavně 
klidné  Vánoce přeje váš Globus.
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SVÁTKY 
V KLIDU A ZDRAVĚ
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Globus nabízí
EXOTY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA

Zkuste se na chvíli zasnít a představit si, že 
jste daleko v cizí zemi a na dosah ruky máte 
cizokrajné ovoce všech chutí a vůní. Podobně 
si můžete připadat i v Globusu, který nabízí 
bohatou nabídku exotických plodů z celého 
světa. Přijďte si vybrat, na tradiční vánoční 
míse s ovocem budou vypadat skvěle a jsou 
bohaté na vitaminy.  

Ovoce a zelenina již dávno neznamená jen jablka a mr-
kev, v posledních letech stále roste zájem o exotické plody. 
Moderní logistika umožnila dopravit cizokrajné ovoce 
do zemí, kde ho lidé dříve nemohli ochutnat. Do České 
republiky často cestuje tisíce kilometrů po zemi, po moři 
nebo letecky a způsob dopravy je naplánován tak, aby 
na místo dorazilo v nejlepší kondici. Plody se trhají ještě 
nezralé a během dopravy je pečlivě regulována teplota, 
aby postupně dozrávaly. Díky tomu ovoce neztrácí vitami-
ny, minerály a další prospěšné látky. Na pulty Globusu se 
dostávají jen plody nejvyšší jakosti v nejlepší konzumní 
zralosti, ani nedozrálé, ani přezrálé. Právě takové, abyste 
si je mohli co nejlépe vychutnat.

POZITIVNÍ VLIV NA ORGANISMUS

Exotické ovoce je bohatým zdrojem vitaminů, provita-
minů, minerálů, sacharidů, vlákniny, bílkovin a dalších 
zdraví prospěšných látek. Jejich podíl záleží na kon-
krétním druhu ovoce, ale obecně platí pravidlo, že 
konzumace exotických plodů pozitivně ovlivňuje fun-
gování organismu. Má preventivní účinek proti celé 
řadě onemocnění, například chorobám srdce a krevní-
ho oběhu, a má i další pozitivní účinky. Cizokrajné 
plody lze konzumovat syrové a ve světě jsou důležitou 
součástí studené i teplé kuchyně – hodí se do salátů, 
jako příloha k masům, na výrobu džusů, sirupů, dže-
mů, exotických omáček i do aromatických nápojů 
a čajů. Globus nabízí co možná nejširší nabídku exotic-
kých plodů podle sezony jejich sklizně, aby si mohl 
vybrat opravdu každý. Přijďte si vybrat a ochutnejte 
třeba papáju, pitahayu, karambolu, liči, maracuju nebo 
„královnu ovoce“ – mangostan. 

Maracuja 
Kulovité plody žluté či tmavě fi alové barvy, uvnitř se skrývá 
dužina s jedlými semínky. Maracuja známá také jako grena-
dina má jemně aromatickou, sladkou chuť, která vzdáleně 
připomíná meruňky či mango. Obsahuje mnoho provitaminů, 
vitaminů, minerálů a vlákninu, v kuchyni se uplatní v ovoc-
ných salátech, dezertech, koktejlech, džemech či zmrzlině.

Mangostan
Pochází z Indonésie a přezdívá se mu „královna ovoce“. Tmavá 
slupka při sloupnutí odhalí dužinu, která se rozdělí na několik 
dílků podobně jako mandarinka. Je měkká, šťavnatá a osvě-
žující. Mangostanu jsou přisuzovány velké léčivé účinky a je 
skvělý syrový, jako džus i sorbet a používá se v dezertech. 
Fialová šťáva se však špatně odstraňuje z kůže i textilií. 

Li i
Pochází z Číny a bylo oblíbeným ovocem čínských císařů. 
Plody liči mají růžovo-červenou slupku, kterou lze snadno 
loupat. Uvnitř je nejedlé semeno, dužina je šťavnatá a sladká, 
s jemným aroma. Liči obsahuje mnohé blahodárné látky 
a používá se ve sladkých pokrmech a dezertech, skvěle doplní 
saláty a koktejly, je možné jej přidat i k masu na sladko.

Karambola
Bobule hvězdicovitého tvaru jsou oblíbenou ozdobou dortů, 
salátů, zmrzlin a nápojů, ale karambola není jen na okrasu. 
Obsahuje antioxidanty, vitamin C, vápník, hořčík, fosfor a má 
nízký obsah cukru. Dužina je šťavnatá a osvěžující, chutí 
připomíná angrešt. Plod se konzumuje nakrájený na plátky 
i se slupkou a semínky, lze ho přidat i do teplých pokrmů.

Papája
Pochází z Mexika a Guatemaly, pěstuje se i v jižní Africe a ji-
hovýchodní Asii. Papája má žlutou až červenou dužinu a patří 
mezi nejzdravější druhy ovoce, je bohatá na vitaminy, vápník 
a obsahuje trávicí enzym papain, který podporuje zažívání. Je 
skvělá ve studené i teplé kuchyni, chutná také v podobě šťáv 
a sorbetů. Konzumuje se bez slupky a semen. 

Pitahaya 
Kolébkou pitahayi je Střední a Jižní Amerika, ale rozšířila se 
i do Asie a Austrálie. Bobule zvané „dračí ovoce“ jsou plody 
kaktusů a mají bílou nebo červenou dužinu. Obsahují vita-
min C, vápník, fosfor, vlákninu a malý obsah kalorií. Semínka 
mají jemně oříškovou chuť a obsahují mnoho prospěšných 
látek. Pitahaya chutná syrová i jako součást salátů a nápojů. 
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INSPIRACE PRO JEŽÍŠKA
Takřka po celém civilizovaném světě je zvykem, že děti v prosinci píšou Ježíškovi dopisy se svými přáními 
na vánoční dárky. Jenže někdy psaní nedorazí tam, kam mají, a s výběrem správných dárků mohou nastat 

potíže. Proto nabízíme Ježíškovi inspiraci, kterou se zavděčí prakticky všem dětem. 

NÁPADY NA DÁRKY  www.globus.cz
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ŠLAPACÍ TRAKTOR 
ROLLY KID S VLEČKOU
Zelený, s přívěsným vozíkem, 
vlečku lze odpojit, váha 
7,8 kg.

PLYŠOVÉ POSTAVIČKY 
FANYNKA A FRANTIŠEK 
Velikost 37 cm, po stisknutí 
tlačítka na ruce postavička 
mluví, součástí balení jsou 
baterie 3x AG13.

BRATZ MINI ČESACÍ 
HLAVA 

Velikost 18 cm, součástí 
doplňky pro tvorbu účesu, 

různé druhy.

PANENKA NATÁLKA 
– ČAS NA ČAJ
Velikost 41 cm, 
na baterie 3x AA.

A víš, kdo jsem já? 
Fanynka

Také si ráda 
zpívám...

Už se móóóc 
t ším, že si 
budeme hrát.

  0+

  3+

  6+

MEDVÍDEK S ČESKOU UKOLÉBAVKOU 
A PROJEKTOREM HVĚZDIČEK NA STROP

Velikost 33 cm, na baterie 3x 1,5 AA.

  3+

  2,5+
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SPOLEČENSKÉ HRY
Doktor Hrubec, Infarkt, Stará 
Blažková.

LABORATOŘ V KUCHYNI 
Experimentální sada pro milovníky 
vaření a dobrého jídla.

VLAK CLASSIC 
S DRÁHOU 

Délka tratě 355 cm, různé 
druhy, baterie 2x AA (nejsou 
součástí balení).

LEGO CHIMA ERISINA 
ORLÍ STÍHAČKA
Stavebnice obsahuje 348 dílků 
a 3 minifi gurky.

  8+

PIRÁTSKÁ SADA
Velká pirátská loď s příslušenstvím, loď 
jezdí na kolečkách, neplave na vodě.

  3+

LEGO STAR WARS AT-RT™ 
Stavebnice obsahuje 222 dílků. 

  7+

SPOLEČENSKÁ 
HRA SLONÍK ELEFUN 
S FOSFORESKUJÍCÍMI 
MOTÝLKY 
Balení obsahuje sloníka, 
2 síťky a 26 světlušek, 
na baterie 4x C 
(nejsou součástí balení).

  3+

  8+

SMEŤÁCI THE TRASH PACK 4 
Měkké plastové fi gurky na hraní 
a ke sbírání, balení obsahuje 
různé doplňky, různé druhy.
 

  4+

  3+
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Vánoce sice dělají radost hlavně dětem, ale také dospělým mohou zářit oči radostí. Zvlášť když se trefíte 
do vkusu a nadělíte jim dárek, jaký si vždycky přáli. Pokud si nevíte rady s výběrem a docházejí vám

 nápady, máme pro vás skvělé tipy, kterým neodolá téměř nikdo. Jistě si vyberete i vy.

ZLATÝ PRSTEN 
585/1000

S perlou a briliantem 
0,010 ct, ve žlutém 
nebo bílém provedení.

ZLATÉ NÁUŠNICE 
585/1000

S perlou a briliantem 
0,010 ct, ve žlutém 

nebo bílém provedení.

ZLATÝ PŘÍVĚSEK 
585/1000

S perlou a briliantem 
0,010 ct, ve žlutém 
nebo bílém 
provedení.

PARNÍ ŽEHLIČKA PRESTO 
GARMENT STREAMER 

Parní žehlicí stanice s kontinuálním 
tlakem páry, integrovaný generátor 
páry, výkon 2 200 W, regulace 
množství páry, žehlí parou i několik 
vrstev složeného prádla najednou, 
odstraňuje nečistoty, vůně a pachy, 
vysoce kluzná žehlicí plocha.

NÁPADY NA DÁRKY  www.globus.cz
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VLASOVÝ 
VYSOUŠEČ ETA 4320

Příkon 2000 W, 3 teploty, 
2 rychlosti, studený vzduch, 

ionizátor, difuzér.

KUCHYŇSKÝ ROBOT 
GRATUS 0028 

Příkon 1 200 W, objem nádoby 5,5 l, 
seká, hnětá, mixuje, šlehá, plynulá 
regulace rychlosti včetně pulsního 
spínače, odklopné rameno pro snadnou 
manipulaci, celokovové tělo. 

VLASOVÝ KULMOFÉN 
CF8212

Příkon 1200 W, 2 rychlosti, 
2 teploty, průměr 38 mm, 

studený vzduch, 3 nástavce.

NESCAFÉ DOLCE 
GUSTO PICCOLO 
KP1006 
Příkon 1 500 W, tlak 
15 barů, nádoba 0,6 l, 
auto-off  po 5 min., 
thermoblock, 
manuální, červený.

VÁNOCE NEJSOU JEN PRO DĚTI!
Ud lejte radost i dosp lým
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KLASICKÁ 
KYTARA

R-C390 SET 

Standardní 
rozměry, 

nylonové struny, 
včetně obalu.

ROBOTICKÝ VYSAVAČ ROOMBA 630

Úklid všech typů podlah (lino, koberce, dlažba, 
plovoucí podlaha), nejchytřejší systém úklidu 
a navigace v místnosti iAdapt, aktivní detekce 
nečistot Dirt Detect, ANTITANGLE systém 
proti zamotání do kabelů a třásní od koberce, 
virtuální zeď.

www.globus.cz  NÁPADY NA DÁRKY  
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PÁNSKÉ HODINKY 
Digitál/analog, vodotěsné 

do 3 BAR, různá provedení.

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT 
OLYMPUS SZ 15

16 Mpx, 24x optický zoom, 
3“/7,6 cm LCD displej HD video, 
dvojitá stabilizace obrazu, 
SD/SDHC/SDXC.

3D LED TELEVIZOR 
47LA640S 
47"/120 cm, 
rozlišení 1920 x 1080 pxl, 
frekvence 200 Hz, DVB-T/C/S/S2, 
PVR na USB, Ethernet ( LAN ), 
3x USB, WIFI, 1 x SCART, 
2x HDMI.

ELEKTRONICKÉ KLÁVESY CTK 1150

61 standardních kláves, 100 zvukových rejstříků, skladeb a rytmů, 
LCD displej, stereo 2×2 W, polyfonie max. 12 hlasů.

PÁNSKÝ HOLICÍ STROJEK 
HQ6946/16 

Kombinace systémů Refl ex 
Action a CloseCut, 

technologie Super Lift & Cut, 
systém Refl ex Action, 

nezávisle plovoucí výměnné 
holicí hlavy HQ56, výklopný 

zastřihovač.
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ŠÁTEK 
100 % polyakryl, 
plizovaná struktura, 
249 Kč.

ŠÁTE
100 %
plizo
24

DÁMSKÝ SVETR
dlouhý rukáv, příjemný materiál, 
barva černá a fuchsie, na předním 
díle lesklé zdobení, 499 Kč.

BUNDA 
v módním provedení, 

2 699 Kč.

HALENKA 
pohodlná, v módním provedení, 

1 199 Kč.

DÁMSKÁ KOŠILE 
v černé a vínové barvě, z příjemného 
materiálu s elastanem, 799 Kč.

DÁM
dlou
bar
díle

ZIMA
  v barvách bordó

26
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TEK

ČEPICE
100 % polyakryl, 
149 Kč.

RUKAVICE 

v nabídce více barev, 

449 Kč. 
yakryl, 
truktura, 

KOTNÍKOVÁ OBUV 
v nabídce také černá 
barva, 1 290 Kč. 
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SNĚHULE 
také v kombinaci s bílou a petrol, 1 590 Kč.DÁMSKÉ KALHOTY

praktické a pohodlné,  

1 699 Kč. 

PENĚŽENKA 
v nabídce také kombinace 
s hnědou, 999 Kč.

SKÉ KALHOTY

cké a pohodlné,  

1 699 Kč. 

SVETR
stylový a pohodlný, z příjemného 
materiálu, 849 Kč.

 
KABELKA

v nabídce také 
kombinace s hnědou, 

1 890 Kč.

27
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LOŽNÍ SOUPRAVA
100 % bavlna, rozměr 70 x 90 / 140 x 200 cm, 499 Kč.

KOŠILE
z příjemného materiálu, 
999 Kč.

PODPRSENKA 
módní květinový potisk, 
499 Kč.

KALHOTKY 
rafi novaný vzhled díky 
vsazené krajce, 279 Kč.

PODPRSENKA 
s push-up efektem, košíčky 
vyplněné gelem, proužkovaný 
vzhled, v nabídce více barev 
349 Kč. 

KALHOTKY 
proužkovaný vzhled, v nabídce 
více barev, 249 Kč. 

POVLAK NA POLŠTÁŘ 
v nabídce více barev, 
rozměr 40 x 40 cm, 
59,90 Kč.

DEKA FLEECE 2 KS, 
v nabídce více barev, 
rozměr 130 x 170 cm, 
199 Kč.
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Bačkůrky dětské
Běžná cena: 149,00 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 89,40 Kč
V nabídce více barevných kombinací, 
kotníkové i nízké, velikost 19 – 27.

JAK SE STÁT ČLENEM? 

Pokud ještě nejste členy Mimi klubu, stačí vyplnit regist-
rační 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

CO MIMI KLUB NABÍZÍ?

Budulínkova Pařížanka
S příchutí čokoláda a vanilka, 80 g
Běžná cena: 8,50 Kč
Cena pro členy Mimi klubu: 5,90 Kč

UKÁZKA ZE ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY

Čepice kojenecká
Běžná cena: 199,00 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 159,20 Kč
V nabídce více druhů a barev.

Nutrilon mléčné kaše 
Různé druhy, 225 g 
Běžná cena: 84,90 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 67,92 Kč
Jediné mléčné kaše se směsí prebiotik scGOS/lcFOS 9:1, které 
přirozeně podporuje zdravou střevní mikrofl óru vašeho dítěte, 
a chrání ho tak zevnitř. Díky vitaminům A, C a D přispívají 
ke správné funkci imunitního systému.  

Nestlé Baby sušenky 
Junior sušenky, 180 g
Běžná cena: 59,90 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 
44,93 Kč
Pro děti již od ukončeného 6. měsíce 
/ 1 roku. Jsou obohaceny o důležité 
vitaminy a minerální látky nezbytné 
pro správný růst a vývoj organismu, 
neobsahují vejce. Jsou velmi dobře 
stravitelné a mají příjemnou mléčnou 
chuť. Při žvýkání sušenek se také 
masírují dásně, což podporuje lepší 
prořezávání malých zoubků.

Nivea Baby krém hydratační 
200 ml
Běžná cena: 74,90 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 56,18 Kč
Jako bonus pro členy Mimi klubu sleva 25 % 
na celý sortiment dětské kosmetiky Nivea.Hipp masozeleninový příkrm 

Ve skle i plastu, 250 g
Běžná cena: 54,90 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 39,90 Kč / ks   
při koupi 3 ks
Od ukončeného 1. roku do 3 let věku dítěte, v BIO 
kvalitě, obsahuje lepek, bez přídavku aromat, 
konzervačních látek a barviv, masozeleninový 
příkrm pro malé děti, v praktickém plastovém 
balení, ideální na cestování.

Digitální ohřívač dětské stravy
Beurer JBY52
Běžná cena: 749,00 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 599,20 Kč
2 v 1: ohřeje a udrží teplé, 
LED displej, automatický vypínač, zvedák 
pro snadné vyndání sklenic.

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

LISTOPAD

PROSINEC

Bačkůrky dětské
Běžná cena: 149,00 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 
89,40 Kč
V nabídce více barevných kombinací, 
kotníkové i nízké, velikost 19–27. 

Sunárek 
Rozpustný instantní nápoj, 
různé druhy, 200 g
Běžná cena: 72,90 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 58,32 Kč
Sunárek – dětský rozpustný nápoj 
obohacený o prebiotickou vlákninu 
a vitamin C, je vhodný od ukončeného 
6. měsíce věku. Bez přidané sacharózy.

PROSINEC

MIMI KLUB  www.globus.cz

Večerníček jogurt,
Příchuť jahoda a vanilka, 90 g 
Běžná cena: 10,90 Kč 
Cena pro členy Mimi klubu: 6,90 Kč
Čerstvý výrobek bez konzervačních látek, 
vhodný pro bezlepkovou dietu, vyroben 
z mléka ověřených tuzemských dodavatelů.

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

  soutěže o atraktivní ceny
   zábavné akce pro děti 
v hypermarketech

  dárky k narozeninám dítěte
  facebookové stránky Mimi klubu

28
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odloučená a jsem jí pořád na blízku. Kariéru už stejně 
honit nechci, což neznamená, že přestanu zpívat 
a hrát. Ale Maruška a Mirek jsou pro mne číslo 1, moje 
absolutní priorita.

Chystáte se brzy znovu naskočit do pracovního 
kolotoče, nebo co nejdéle zůstanete s Maruš-
kou doma? Nebo už máte plán, jak skloubit 
kariéru zpěvačky s rolí matky? 
Mám toho zatím málo. Pár představení Bídníku v říjnu, 
jinak občasné natáčení Gymplu a od konce prosince 
nějaké koncerty s mojí kapelou v Německu, ale tam 
pojedeme jako celá rodina. Všechno se dá skloubit, 
když Marušku mohu vzít s sebou nebo když večer hlídá 
doma tatínek. Chůvu na plný úvaze k zaměstnávat 
nehodlám. Tak dlouho jsem na Marušku čekala, že si ji 
chci co nejvíc užít.

Už jste si naplánovala, jaký asi budete rodič – 
přísný, tolerantní, autoritářský, shovívavý, 
rozmazlující či volnomyšlenkářský? Nebo bude-
te improvizovat a doufat, že láska a mateřská 
intuice zařídí vše potřebné?   
To se asi naplánovat nedá, ale přála bych si, abych 
byla tolerantní, ale přísnější rodič. Abychom oba měli 
hodně trpělivosti a času se Marušce co nejvíc věnovat. 
Chceme, aby měla úctu k lidem, byla slušná a kama-
rádská. Uvidíme, jak se nám to bude dařit.   

Děkujeme za rozhovor.

pravda to, co o sobě říká – že je na vlastní děti 
přísný, ale vnoučata rozmazluje?
Na toho dojde brzo, až budu u něj ve studiu natáčet 
nové album. Slíbil, že mi on i jeho žena Alice pomo-
hou. Oběma jim absolutně důvěřuji. Alice je mamin-
ka non plus ultra a táta se všechno díky jeho nej-
mladším dvěma dětem naučil. Rád si Marušku chová 
a zpívá bláznivé písničky. Řekla bych, že rozmazluje 
všechny děti.  

Jak probíhaly první dny s miminkem – byly 
plné stresu a nevyspání, nebo spíš nečekaně 
bezproblémové? Co vás během těch prvních 
dní nejvíce překvapilo? 
Maruška nečekaně dobře spinká, od začátku mne budila 
maximálně dvakrát za noc. Přes den si o mlíčko říká 
často, ale v noci chce mít klid. Je prostě geniální.   
A ví, že vyspalá maminka je šťastná maminka, kte-
rá má pak přes den víc energie na mazlení a na hraní.  
Vůbec se mi od ní nechce a nejraději bych měla mini-
málně 2 roky mateřskou dovolenou.   

Bývala jste velice vytížená pracující žena 
a najednou jste z kolotoče koncertů a vy-
stoupení vypadla. Jak se smiřujete s realitou 
mateřství? 
Ta moje pracovní pauza mi udělala moc dobře a nejra-
ději bych v ní pokračovala. I když musím přiznat, že mi 
občasné natáčení Gymplu udělá moc dobře. Marušku 
si ale stejně beru s sebou, takže od ní nejsem dlouho 

Krátce poté, co se známá zpěvačka Marta Jandová stala novou tváří Mimi klubu Globusu, přivedla na svět svoji první dceru Marušku. 
V exkluzivním rozhovoru pro Magazín Globus prozradila, jak si zvyká na novou roli matky i to, že chůvu na plný úvazek zaměstnávat nehodlá. 

„Tak dlouho jsem na Marušku čekala, že si ji chci co nejvíc užít,“ říká.

Je to teprve pár měsíců, co jste přivedla 
na svět svého prvního potomka, dceru Marii. 
Jaké byly vaše první pocity, když vám to okaté 
miminko dali do náručí? 
Plakala jsem. Byla tak malinká a vlasatá a MOJE. 
Říkala jsem si – je tak krásná a já už jsem konečně 
maminka. Okamžitě se ve mne přepnul životní kanál 
na rodinný a já byla vděčná, že se Maruška narodila 
bez komplikací a zdravá.

Už začala celá rodina řešit, komu je podobná, 
po kom má oči, nos a pusu? A komu je tedy 
nejpodobnější?
To víte, že jo. Ale je to docela jednoduché poznat. Příro-
da je chytrá a utěšuje tatínky většinou první podobou. Je 
opravdu celý Mirek. Dokonce jí Alice, žena mého táty, 
dala jméno Mirečka, ne Maruška. Ale nos má po mně.  
Ještě uvidíme, jestli má i jandovskou hlavu – velikou.  

A jak se do péče o miminko zapojuje váš part-
ner? Pomůže třeba i s přebalováním, nebo je to 
pro Marušku spíš „taťka na hraní“?
Pomáhá mi úplně se vším. Dokonce mi, když má čas, 
vyvařuje. Když musím pryč, tak hlídá, přebaluje, kolé-
bá, drncá v kočárku a ohřeje mlíčko z mrazáku. Moc si 
děti přál, a tak je šťastný, když s Maruškou může trávit 
hodně času a věnovat se jí.

Vypomáhá také dědeček Petr Janda, který má 
dceru jen o málo starší, než je ta vaše? A je 

MARTA JANDOVÁ:
Ješt  uvidíme, 
jaký budu rodi
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České hory jsou rájem běžkařů i sjezdových lyžařů, ale nabízejí také mnoho netradičních zimních radovánek. Skiboby 
a sněžné skútry nebo populární snowtubing či snowkiting nabízejí adrenalinovou jízdu, která rozproudí krev v žilách. Nebo 

zkuste nazout sněžnice a vypravit se dobrodružnou zimní výpravu do zasněžené krajiny.    

OBTÍŽNOST 

SNĚŽNÉ SKÚTRY

Relativně bezpečnou a přitom vzrušující zábavou je 
jízda na sněžných skútrech, kterou si můžete vyzkoušet 
v některých českých horských střediscích, třeba 
ve Špindlerově Mlýně nebo v Deštném v Orlických 
horách. Ještě donedávna tyto stroje využívala hlavně 
horská služba, vlekaři či majitelé horských chat, ale 
dnes už se na nich mohou svézt i návštěvníci hor. 
V českých podmínkách jsou tyto zimní radovánky sice 
dosti omezené, protože česká pohoří jsou malá a vyty-
čených tras zde není mnoho, ale přesto výlet na skútru 
přes jiskřící sněhovou pláň stojí za to. Během jízdy je 
nezbytné mít helmu, aby se předešlo zraněním, a po-
kud chcete zkusit skútr řídit sami, neobejdete se bez 
řidičského průkazu skupiny B. 

OBTÍŽNOST 

SKIBOBY

Je jen málo sportovních odvětví, ve kterých je Česká 
republika počítána mezi velmoci, ale rozhodně mezi ně 
patří skiboby – vždyť Češka Irena Francová-Dohnálko-
vá získala 29 titulů mistryně světa! Hory dosud brázdí 
mnoho jejích následovníků, kteří se prohání na sjez-
dovkách na zvláštních bobech. Připomínají dětské kolo, 
které má místo koleček lyže. Jezdec skibob ovládá 
pomocí řídítek a z prudkého kopce se může řítit rych-
lostí i 120 kilometrů za hodinu. Proto je jízda na ski-
bobu nebezpečnější než jízda na sněžném skútru a je 
nutná helma. Přesto tento adrenalinový sport patří 
mezi nejoblíbenější zimní radovánky a lze ho zkusit 
takřka ve všech horských střediscích, protože většina 
nabízí skiboby k zapůjčení. 

ADRENALIN 
NA SNĚHU A LEDU

ZIMNÍ SPORTY  www.globus.cz
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OBTÍŽNOST 

SNOWTUBING

Možná vám to přijde jako aktivita určená jen pro děti, 
ale užijí si ji i dospělí. Adrenalinová zábava zvaná 
snowtubing dokáže rozproudit krev, ale o své bezpečí 
se nemusíte bát. Jde o jízdu ve sněhovém korytě 
na speciálních nafukovacích člunech, kterou můžete 
vyzkoušet třeba ve Skiareálu Kašperské Hory, v lyžař-
ském areálu Razula ve Velkých Karlovicích, ve Funpar-
ku Sněhulák ve Vrchlabí i leckde jinde. Čluny jsou 
vyplněny bezpečnostní duší a mají úchyty na přidržení, 
opatrnější jezdci si mohou vypůjčit i helmu. Pak stačí 
naskočit na člun a řítit se po svahu střemhlav dolů. 
Mnohá střediska mají u sněžného koryta vlek, který 
vás opět vyveze nahoru, takže si jízdu můžete užít, 
kolikrát jen chcete, a to za pár korun.   

OBTÍŽNOST 

SNOWSHOEING

Pro ty, kteří si na adrenalinové zimní sporty netroufají, 
je ideální procházka na sněžnicích. Tato sportovní 
aktivita je ve světě známa jako snowshoeing a získává 
stále větší popularitu. Výhodou sněžnic je fakt, že váhu 
člověka rozloží na větší plochu a nohy se tolik neboří 
do sněhu, ke stabilitě pomohou lyžařské nebo trekkin-
gové hůlky. Díky sněžnicím je proto možné se poměrně 
dobře pohybovat i mimo vyšlapané trasy a připadat si 
jako opravdový polárník. Sněžnice jsou k dostání 
ve sportovních prodejnách či je lze zapůjčit v půjčov-
nách horských středisek. Dokonce existuje i možnost 
vyrazit na výpravu s průvodcem – třeba v krušnohor-
ském Božím Daru, v Šumavském národním parku 
a na dalších místech ČR.  

OBTÍŽNOST PRO EXPERTY

SNOWKITING

Nejspíš už nikdo neví jistě, koho napadlo propojit 
jízdu na lyžích či snowboardu s řízením speciálního 
létajícího draka, ale stalo se a vznikl snowkiting. Tento 
velmi mladý adrenalinový zimní sport dnes provozují 
statisíce lidí po celém světě a stovky se jich najdou 
také v České republice. Na rozdíl od lyžování či snow-
boardingu lze snowkiting provozovat na rovině – 
na zasněžených pláních a jezerech, na svazích i v ho-
rách – jezdec se prostě nechá táhnout drakem, který 
má rozpětí 2–5 metrů. Největším snowkitingovým 
centrem v ČR je Boží Dar v Krušných horách, kde 
probíhají i kurzy snowkitingu, ale tuto aktivitu začíná 
nabízet stále více horských středisek. Není však bez 
rizika, tak si nezapomeňte helmu.

www.globus.cz  ZIMNÍ SPORTY  
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krabičky, rychlé doručení, prodlouženou platnost dárkové-
ho poukazu a podobně. A právě podle kvality služeb by 
zákazníci měli vybírat,“ radí Lenka Šumová. Poskytovatelé 
konkrétních zážitkových balíčků by měli být pečlivě prově-
řeni a „fi rma na zážitky“ by za jejich kvalitu měla ručit. 
Samozřejmostí by mělo být i to, že při nesprávném výběru 
dárku lze balíček vyměnit, ale to ani zdaleka není pravi-
dlem. „To, že lidé vyberou špatný dárek, se stává poměrně 
často. Pokud ho koupí u nás, mohou si ho zdarma vymě-
nit. Jinde to však tímto způsobem nefunguje, proto je 
třeba se při výběru zážitkového dárku předem informovat, 
zda vybraná fi rma tuto možnost nabízí, abyste později 
nelitovali,“ dodává majitelka fi rmy Zážitkové Dárky.  

DÁRKY PRO KAŽDÉHO

Když už máme vybranou zážitkovou agenturu, je třeba 
se zamyslet nad tím, komu a jaký dárek chceme vlast-
ně vybrat. „Při výběru jsou důležité zájmy a zaměření 
člověka, kterého chcete zážitkovým balíčkem obdaro-
vat. Někdo má rád adrenalin, někdo wellness a leno-
šení, někdo je milovník vína nebo gastronomický 
gurmán… Proto je třeba předem zjistit, co obdarova-
ného zajímá,“ upozorňuje Lenka Šumová. V poslední 

BALÍČKY PLNÉ ZÁŽITKŮ
Chcete věnovat svým blízkým dárek, který se nevrací? Řešením mohou být různé fi rmy a agentury, které nabízejí netradiční dárky 
pro lidi všeho věku. Zážitkové balíčky mohou mít různé podoby a nejsou určeny jen pro milovníky adrenalinu. Potěší celou rodinu, 

stejně jako přátele a obchodní partnery. Stačí jen vybrat ten správný.

Zájem o zážitkové balíčky v posledních letech stále roste 
a není divu. Asi jenom málokdo chce najít pod vánoč-
ním stromečkem další nepotřebné ponožky či bačkory, 
v kurzu jsou netradiční dárky všeho druhu.  V nabídce 
agentur už dávno není jen bungee jumping, vyhlídkové 
lety letadlem či balonem nebo jízda na sněžném skútru. 
Dnes si na své přijdou všichni – milovníci adrenalinu, 
romantiky, wellness, krásy, relaxace, sportu i nevšedních 
dobrodružství. Dobré rady, jak vybrat ten správný zážit-
kový dárek, nám poskytla Lenka Šumová, majitelka 
fi rmy Zážitkové Dárky s.r.o. Její fi rma působí na trhu 
teprve dva roky, ale z řady podobných společností po-
měrně vybočuje – nabízí velmi širokou nabídku rozma-
nitých zážitků a navíc příjemné doplňkové služby, které 
jiné české fi rmy neposkytují.

HLAVNĚ VYBRAT SPRÁVNĚ

„Většina fi rem, které působí na českém trhu, nabízí téměř 
stejné zážitky. Ale liší se cenou a kvalitou služeb. Proto je 
výběr agentury jedním z nejdůležitějších kroků. Společ-
nost Zážitkové Dárky jsem založila proto, že jsme chtěli 
zákazníkům nabídnout lepší služby, než je běžné. Jako je 
například poštovné zdarma, speciální kovové dárkové 

době mezi nejoblíbenější zážitky ženské části populace 
patří právě různé wellness a relaxační pobyty, vyhlíd-
kové lety nad českými hrady a zámky, romantické 
pobyty na zámku spojené s degustacemi jídla a vína, 
luxusní plavby nebo kurzy vaření. U mužů zase vedou 
zážitkové jízdy se sportovními, terénními a vojenskými 
auty, různé adrenalinové zážitky, kurz přežití, výcvik 
jednotky SWAT a střelby ze speciálních zbraní. Nabídka 
netradičních zážitků je však mnohem širší. „Do naší 
nabídky jsme zařadili i některé opravdu neobvyklé 
zážitky jako třeba balíčky 2. světová válka očima pilota 
US Army a Po stopách generála Pattona, Letuškou/
Stevardem na zkoušku, Ošetřovatelem v ZOO 
na zkoušku, řízení lokomotivy, bagru nebo buldozeru 
i takovou perličku, jako je balíček nazvaný Staň se 
inseminátorem,“ popisuje majitelka fi rmy Lenka Šu-
mová. Na výběr je toho opravdu hodně. Ale jak to vše 
sehnat a zařídit?

SAMÉ NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY

V době internetu to jde snadno a rychle, obvykle 
stačí vyhledat správnou webovou stránku a zážitkové 
balíčky snadno a rychle objednat přes internet.  V pří-
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padě fi rmy Zážitkové Dárky je postup skutečně jed-
noduchý. „Stačí si vybrat konkrétní dárek z naší 
nabídky, která je rozdělena na několik kategorií. 
Pokud si nejste jisti, čím byste mohli obdarovanému 
udělat radost, můžete objednat univerzální certifi kát 
v určité hodnotě a obdarovaný se potom sám roz-
hodne, jaký zážitek chce prožít,“ doporučuje Lenka 
Šumová. Všechny důležité informace je vhodné zjistit 
ještě před objednáním, protože některé aktivity jsou 
omezeny věkem či váhou. Odpovědi na všechny 
dotazy jsou buď přímo na webu, nebo je lze zjistit 
e-mailem či telefonicky. „Poté u vybraného balíčku 
stačí jen jednoduše vyplnit objednávkový formulář 
a zvolit způsob platby a doručení. Dárkový balíček 
obsahuje certifi kát se jménem obdarovaného, dárku 
a blahopřáním. Dále informace, co vše na obdarova-
ného čeká, a mapka s popisem místa, kde proběhne 
oslavencův zážitek. Součástí je také poukaz s unikát-
ním kódem, na základě kterého si obdarovaný rezer-
vuje termín. Tímto poukazem se pak obdarovaný 
prokáže na místě a už se opravdu o nic nemusí sta-
rat,“ uzavírá majitelka fi rmy Zážitkové Dárky.  Tak 
šťastné, veselé a hlavně vzrušující  Vánoce plné ne-
všedních zážitků… 

PRO MANŽELKU
Romantika zámecké noci – noc na zámku je sen 
romantických duší. Můžete ho vyplnit díky zážitkovému 
pobytu v zámeckém hotelu Maxmilián na zámku Loučeň 
a užít si romantickou večeři i snídani v posteli.

PRO MANŽELA
Víkend na jachtě – nabízí nevšední zážitek v podobě 
ubytování na jachtě a celodenní projížďce po Lipně, při 
které si pod vedením zkušeného kapitána můžete vyzkou-
šet ovládání plachetnice, kormidlování a navigaci.

PRO DCERU
Sommeliérský kurz – asi každého milovníka vína 
napadlo, jaké to je, být sommeliérem. Mohou to zjistit 
na sommeliérském kurzu s rytířem Champagne, Oldři-
chem Bujnochem. Součástí je degustace 25 vzorků vín.  

PRO SYNA 
Extrémní přežití – třídenní kurz extrémního přežití 
nabízí různé obtížnosti. Pod vedením specialistů s výcvi-
kem v SAS si účastníci vyzkouší mnoho poznatků o přežití 
v terénu za dramatických a nestandardních situací. 

PRO DĚDEČKA
Jízda Hummerem H3 – který chlap by si nechtěl 
vyzkoušet jízdu v Hummeru? Moc jich nebude. Po pro-
školení o ovládání vozu si zájemci mohou užít jízdu 
na silnici i v terénu. Zážitek je opravdu jedinečný.

PRO BABIČKU
Degustační menu na zámku od Ondry Slatiny 
– kuchař z televizního pořadu Kluci v akci Ondřej Slati-
na připraví pro dvě osoby degustační menu o 6 cho-
dech, v ceně dražší varianty je také vinná degustace. 

PRO BRATRA
Pilotem letadla na den – nevšední zážitkové lety 
letadlem v okolí Prahy a Brna umožňují zájemcům, 
aby se dozvěděli mnoho zajímavostí o létání a sami si 
prakticky vyzkoušeli, jak se pilotuje malé letadlo.

PRO SESTRU
Luxusní plavba s á la carte menu – tříhodinový 
exkluzivní zážitek při plavbě Prahou na palubě luxusní-
ho plavidla, během které jsou za zvuků klavírních tónů 
servírovány gastronomické lahůdky špičkové úrovně. 

PRO PŘÍTELE
Tři dny s vínem – exkluzivní pobyt v srdci Jižní Mora-
vy, spojený s večerním gurmánským menu a degustací 
vína, kterou účastníky provede zkušený sommélier. 
Nebude chybět ani sportovní vyžití a příjemné wellness. 

PRO PŘÍTELKYNI
Královská aromatická masáž – kombinace klasické 
thajské olejové masáže a starodávné metody přikládání 
horkých bylinných sáčků na unavené tělo uvolní napětí 
a přinese úlevu od fyzických i duševních potíží.

Dárky pro celou rodinu
Pokud si nevíte rady se správným výběrem dárků pro členy rodiny, nabízíme inspiraci pro všechny vaše 

blízké.  Více informací na www.zazitkove-darky.cz
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Omega 250 g
Tradiční 100 % rostlinný tuk 

na smažení, fritování a pečení.

VYZKOUŠEJTE 

NOVINKU

Omega na polevy 250 g
Novinka ideální pro přípravu 

polev, strouhání do těsta, 

sladké pečení.

Ceres soft 375 g
100% rostlinný tuk  

se speciální recepturou  

na pečení, smažení i fritování.

   TRADIČNÍ 
ZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚ

DOPŘEJTE SI  TRADIČNÍ 
ZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚ
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Pět výherců získá dárkové karty na nákup v hodnotě 300 Kč. Správné znění této tajenky posílejte do 20. prosince 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!

35
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Sleva

10 %
Platnost:  20. 11. – 31. 12. 2013

Sleva

10 %
Platnost:  20. 11. – 31. 12. 2013

Sleva

10 %
Platnost:  20. 11. – 31. 12. 2013

Sleva

3 %
Platnost: 20. 11. – 20. 12. 2013

SPAK MAJONÉZA 
500 ml + 10 % ZDARMA

SPAK TATARSKÁ OMÁČKA 
500 ml + 10 % ZDARMA 

– s pořádnými kousky 
křupavé zeleniny.

LOSOS 
SE ZELENINOU 

WELLNESS ŘECKÝ 
170 g

CAPERBERRIES 
Plody kapary 
medium 250 g

ZELENÉ OLIVY 
BEZ PECKY 

350 g

ČERNÉ OLIVY
BEZ PECKY 

350 g

Využijte kupony Globus a nakupte výrobky se slevou.

Platnost:  20. 11. – 31. 12. 2013

Akce: 
okoláda 

zdarma

EMOTI CHARME 175 a 200 g – 4 druhy

Při zakoupení 2 kusů Emoti Charme 175 g nebo 200 g (i mix) 
předložte tento kupon na pokladně. Jako součást účtenky vám 
pak bude vydán kupon na čokoládu Intuiti Au Lait 100 g, 
kterou si zdarma vyzvedněte v informačním centru.

VÝBĚROVÁ 
ŠUNKA 
LUPACK 
454 g

LOSOS 
SE ZELENINOU 
WELLNESS 
SKANDINÁVSKÝ 170 g
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S JEMNOU PĚNOU

BOHATÁ CHUŤ - SVŮDNÉ AROMA
KRÉMOVĚ JEMNÁ PĚNA www.nescafe.cz

RROOOOZZZEEHHHHRRRRAAAAAJJJJTTTEEEEEEE
SVVÉÉÉ  SSSMMMYYYYYSSSSLLLLYYYY
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