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Hrde oznamujeme, ze pivo Krusovice Cerné získalo první místo v prestizní soutezi

World Beer Awards v kategorii World’s Best Dark Lager. 

Krusovice Cerné. To pravé cerné pivo. 
www.krusovice.cz

ˇ ˇ ˇ
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POKUD PATŘÍTE K TĚM, KTEŘÍ SI LÉTO NEDOVEDOU BEZ POSEZENÍ U GRILU 

PŘEDSTAVIT, JE NA ČASE ŘÁDNĚ SE NA NADCHÁZEJÍCÍ SEZONU PŘIPRAVIT. 

NEPOTŘEBUJETE NÁHODOU NOVÉ NÁČINÍ ČI DOKONCE ROVNOU CELÝ GRIL?

TREND

nebo Křidýlko 

stehýnko?

Startovací komín na brikety Weber® 
umožní rychlé zapálení i velkého 
množství briket nebo dřevěného uhlí, 
GLOBUS, cena 679 Kč

Kotlový gril na dřevěné uhlí 
Weber®, mobilní gril One Touch 
Original s pevnou konstrukcí 
a bezpečnostním madlem, záruka 
10 let, průměr 47 nebo 57 cm, 
GLOBUS, cena 3 490 Kč

Weber® 140, 
elektrický gril vhodný 

pro grilování na 
terasách a balkonech, 
v nabídce je i varianta 

na plyn, GLOBUS, 
cena od 5 890 Kč

Brikety Weber®, 
balení 3 kg, hoří 
déle než 4 hodiny, 
GLOBUS, 
cena 159 Kč

Grilovací náčiní 
Weber®, nerezové 

grilovací náčiní 
v masivním pro-

vedení, dvoudílná 
sada, GLOBUS, 

cena 679 Kč

Teploměr 
integrovaný 

v poklopu grilu 
One Touch 

Original
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tip: 
Výhodná sada: 

startovací komín 
+ podpalovač, 

+ 2 kg briket, GLOBUS, 
cena 799 Kč

Dávkovač 

briket získáte 
zdarma 
ke každému 
grilu Weber®
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RAUT

Jednoduché vaření
INGREDIENCE
� 800 g mrkve � 1 menší pórek
� 1 lžíce másla � 1 l kuřecího vývaru
� asi 2cm kousek čerstvého zázvoru � sůl

PŘÍPRAVA
Mrkev a pórek oškrábeme, omyjeme a na-
krájíme na asi půlcentimetrová kolečka. 
V  hrnci rozehřejeme más-
lo, a  jakmile začne pěnit, 
přidáme mrkev a pórek. Při 
střední teplotě mícháme 
a dusíme, dokud pórek ne-
změkne. Zalijeme vývarem 
a přivedeme k varu. Podle 
chuti osolíme a vaříme na 
mírném ohni asi 15 minut, 
aby změkla i mrkev. Ponor-
ným mixérem vše rozmixu-
jeme. 
Zázvor omyjeme, na velmi 
jemném struhadle nastrou-
háme a  přidáme do hoto-
vé polévky, kterou již ne-
vaříme.

INGREDIENCE
� 400 g těstovin � 3 lžíce panenského olivového 
oleje � 2 stroužky česneku � 6 rajčat � 1 žlutá 
a 1 zelená paprika � 1 salátová okurka � sůl

PŘÍPRAVA
V dostatečném množství 
osolené vody uvaříme těs-
toviny. Do malé misky dá-
me olej a do něj oba strouž-
ky česneku, které jsme 
předtím oloupali a rozmáčk-
li plochou stranou nože. Ze-
leninu očistíme, omyjeme 
a nakrájíme na kousky.
Uvařené těstoviny slije-
me a  vrátíme zpět do hrn-
ce. Česnek vyndáme z ole-
je a vyhodíme, olej nalijeme 
na těstoviny a promícháme. 
Přidáme zeleninu, osolíme 
a  znovu promícháme. Po-
dáváme teplé nebo nechá-
me několik hodin vychladit 
v ledničce.

INGREDIENCE
� 20 vyzrálých třešňových rajčátek
� 100 g čerstvé mozzarelly (jeden nebo 
dva kousky, případně v podobě třešinek)
� několik čerstvých bazalkových lístků
� sůl � olivový olej

PŘÍPRAVA
Rajčátka omyjeme a  rozkrájíme 
na poloviny. Mozzarellu nakrájíme 
na cca 20 stejně vel-
kých kousků. Vezmeme 
20 párátek a  na každé 
z nich postupně napích-
neme polovinu rajčát-
ka, bazalkový lístek, sýr, 
opět bazalku a nakonec 
druhou půlku rajčete.
Jednohubky rozložíme 
rovnoměrně na talíř, po-
kapeme olivovým olejem 
a zlehka posolíme. Ihned 
konzumujeme.

Mrkvový krém

Těstoviny s čerstvou zeleninou

Rajčata s mozzarellou

4 | www.globus.cz
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Variace na 
italský salát 

caprese

Těstoviny s čerstvou zeleninou

Těstoviny se 
obejdou i bez 

omáčky

Čerstvý 
zázvor dodá 

polévce 
pikantní chuť

Rajčata

krájíme na asi půlcentimetrová kolečka. 

lo, a  jakmile začne pěnit, lo, a  jakmile začne pěnit, 
přidáme mrkev a pórek. Při přidáme mrkev a pórek. Při 
střední teplotě mícháme střední teplotě mícháme 

Mrkev

Pórek

Těstoviny 
Fusilli

Česnek

Mozzarella
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V LÉTĚ SE ZAHRÁDKY ROZZÁŘÍ ÚRODOU ZELENINY A OVOCE A BYL BY HŘÍCH 

NEVYUŽÍT JI PRÁVĚ TEĎ, KDY JE NEJČERSTVĚJŠÍ A OBSAHUJE NEJVÍCE VITAMINŮ. 

INGREDIENCE
� 1 střední červená cibule � 2 svazky ředkviček (asi 15 ks) 
� 4 rajčata � 2 salátové okurky � 1 žlutá a 1 zelená paprika � 
30 ml červeného nebo bílého vinného octa � 60 ml panenského 
olivového oleje � 1 lžička plnotučné hořčice � 1 lžička sušených 
salátových nebo provensálských bylinek � ½ lžičky soli

PŘÍPRAVA
Cibuli oloupeme, ředkvičky důkladně omy-
jeme. Obojí nakrájíme na velmi jemné plát-
ky. Papriky a  rajčata umyjeme a  očistíme, 
okurky oškrábeme. Vše necháme odkapat. 
Okurky nakrájíme na půlcentimetrové plátky, 
rajčata a  papriky na kousky o  velikosti asi 
1 cm. Všechnu zeleninu promícháme, pře-
kryjeme potravinářskou fólií a  odložíme do 
chladničky.
Ingredience na zálivku dáme do šejkru nebo 
do malé uzavíratelné sklenice. Důkladně pro-
třepeme tak, aby se zálivka znovu nerozděli-
la na olej a tekutinu, což trvá asi 20 sekund. 
Hotovou zálivku uložíme do chladničky.
Před podáváním zálivku znovu protřepeme, 
nalijeme na salát a  opatrně vše promíchá-
me. Ihned konzumujeme, aby salát nezačal 
vodnatět.

INGREDIENCE
� 1 litr pomerančového džusu (100% 
kupovaný anebo čerstvě vymačkaný)
� 120 g mražených jahod

PŘÍPRAVA
Jahody nerozmrazujeme, jen je 
rozdělíme do 4 sklenic. Zalijeme 
džusem, který nemusí být vychla-
zený. Necháme asi 3 minuty stát, 
aby jahody trochu povolily. Podá-
váme s brčkem a dlouhou lžičkou 
k vyjmutí jahod.

INGREDIENCE
� 1 zralý banán � 3 velké jahody 
nebo hrst borůvek � 100 ml čerstvé 
ovocné šťávy, například jablečné
� 100 g bílého jogurtu � několik 
kostek ledu (pro větší děti)

PŘÍPRAVA
Banány nakrájíme na kousky 
a  společně s  ostatními přísada-
mi vložíme do mixéru. Vše rozmi-
xujeme dohladka a  rozlijeme do 
misek. Ozdobíme jahodami a bo-
růvkami.

Pestrý salát s ředkvičkami Pomerančový džus

Banánová pochoutka

Zálivku lze 
nahradit 
hotovým 

dressingem 
Hellmanns.
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Osvěžující 
nápoj pro 
horké dny 

Zdravý 
ovocný dezert 

pro děti

Základem 
je jemně 
nakrájená 
zelenina 

Recepty pocházejí z knihy Kuchařka pro dceru od Jany Florentýny Zatloukalové, 
nakl. Smart Press, s. r. o., 2009
www.smartpress.cz.

Bzenecký 
vinný ocet

Bílý jogurt

Jahody

Jablečná 
šťáva

Zálivku lze Zálivku lze 

tip: 
rychlejší 
varianta

Hořčice Malva 
plnotučná
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S hroznovým vínem, hruškou či některými druhy 

jablek (Golden delicious, Starking) si skvěle rozumějí 

plísňové sýry či sýry ementálského typu. Jiná jablka 

(Spartan či Red delicious) se zase hodí ke grilované-

mu masu či šunce.

NOVINKY

V HYPERMARKETECH GLOBUS NEUSTÁLE 

HLEDÁME ZAJÍMAVÉ NOVINKY, KTERÉ BYCHOM 

VÁM, NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM, MOHLI NABÍDNOUT. 

TENTOKRÁT NÁS CESTA ZA NOVÝMI CHUTĚMI 

ZAVEDE DO ODDĚLENÍ OVOCE A ZELENINY.

Lehce 
a zdravě

Abyste si mohli volné dny pořádně užít a ne-
ztráceli čas dlouhým vyvařováním, připravi-
li jsme pro vás překvapení v podobě spe-
ciálních směsí pro přípravu polévek a dal-
ších pokrmů od společnosti České houby. 
Jak už název napovídá, jde o dobroty  plné 
oblíbených lesních plodů. Připraveny jsou 
výhradně z kvalitních a pečlivě vybra-
ných domácích surovin. Věřte, že Babičči-
na bramboračka, dršťková polévka z hlívy  
a Houbový guláš opravdu stojí za to. 

V parném létě obvykle nemíváme 
chuť na těžká jídla a dáváme před-
nost lehčím zeleninovým či ovoc-
ným pochoutkám, především v podo-
bě salátů. V každém hypermarketu 
GLOBUS proto v letních měsících na-
jdete rozšířenou nabídku zeleniny 
a ovoce. A protože myslíme i na vaše 
chuťové buňky, přinášíme vám pár ti-
pů, s čím ovoce či zeleninu netradič-
ně zkombinovat... 

Lahodné a rychlé

Ovoce a zelenina netradičně

+
nebo

Meloun 
kantalup 

chutná nejlépe 
se zmrzlinou 

Šopský salát 
zná asi každý, 
ale věděli jste, 
že pochází 
z Bulharska a že 
Bulhaři do něj 
někdy přidávají 
i nadrobno 
nasekanou cibuli 
a zálivku z octa, 
oleje a soli? 

nebo
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Babiččina bramboračka, 
6 porcí, příprava 20 minut, 
GLOBUS, cena 49,90 Kč

Houbový guláš, 4 porce, 
jemný nebo ostrý, 
GLOBUS, cena 49,90 Kč

Hlíva ústřičná à la 
dršťková, 4 porce, 
GLOBUS, cena 49,90 Kč

Abyste si mohli volné dny pořádně užít a ne-

Neobsahují 
glutamát 

sodný
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ENERGETICKÁ HODNOTA VYBRANÝCH NÁPOJŮ
Pomerančový džus 100 ml 180 kJ

Jablečný džus 100 ml 200 kJ

Kofola 100 ml 140 kJ

Nestea 100 ml 140 kJ

Minerální vody bez příchuti  0 kJ

Minerální vody ochucené 100 ml 60–90 kJ

Káva bez cukru  0 kJ

Poděbradka Pro linie  0 kJ

Coca-cola light  0 kJ

Pivo světlé 10° 0,5 l 650 kJ

Pivo tmavé 11° 0,5 l 1 100 kJ

Víno bílé suché 0,2 l 440 kJ

Víno červené  0,2 l 540–640 kJ

Becherovka 5 cl 600 kJ

Baileys 5 cl 1 240 kJ
Zdroj: Stop obezitě

SILUETA
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Tekutékalorie
VÍTE, CO NEJČASTĚJI ZRADÍ KAŽDÉHO, KDO 

SE POKOUŠÍ SHODIT NĚJAKÉ TO KILO? NÁPOJE, 

A TO NEJEN TY ALKOHOLICKÉ – NĚKTERÉ 

SLAZENÉ LIMONÁDY, KOLOVÉ NÁPOJE, ALE 

TŘEBA I DŽUSY MAJÍ TOTIŽ NEČEKANĚ VYSOKOU 

ENERGETICKOU HODNOTU. 

Lahev sladké limonády 
o obsahu 1,5 litru v so-
bě skrývá téměř 35 kos-

tek cukru a s ovocnými džusy, 
byť stoprocentními, je to vel-
mi podobné. A protože jed-
na kostka odpovídá 75 kJ, 
vypijete-li celou lahev limo-
nády či krabici džusu, dosta-
nete do těla neuvěřitelných 
2 625 kJ, čili polovinu běžné 
denní dávky kalorií. Energe-
tický příjem žen by se přitom 
za normálních okolností měl 
pohybovat kolem 5 000 kJ 
(1 200 kcal), u mužů pak okolo 

9 200 kJ (2 200 kcal), při- 
čemž 1 kcal = 4,2 kJ.
Návykům a chutím se těžko 
odolává, a proto se při dietě 
zaměřte na nápoje stejné či 
podobné příchutě, avšak niž-
ší energetické hodnoty. Zkus-
te nejprve ty, které jsou sla-
zeny nekalorickými sla-
didly. Usnadníte si tak 
přechod na nápoje 
neslazené. Jinou 
alternativou jsou 
neslazené nápo-
je s přírodními 
aromaty.

Letošní novinkou jsou 

bio minerálky, které 

nabízí značka Hanácká 

kyselka. Její bio mine-

rální voda s příchutí 

hrušky se prodává v ba-

lení 0,5 a 1,5 l a kromě 

kyselky obsahuje již 

jen bio cukr, kyselinu 

citronovou, oxid uhličitý 

a přírodní aroma.

Bionovinka

Hanácká kyselka 
BIO hruška, 
1,5 l, 68,3 kJ ve 
100 ml, GLOBUS, 
cena 24,90 Kč

Hanácká 
kyselka 
přírodní, 
1,5 l, 0 kJ 
ve 100 ml, 
GLOBUS, 
cena 9,90 Kč

Džus 
Relax jahoda, 

1 l, 187 kJ 
ve 100 ml, 

GLOBUS, cena 
39,90 Kč

Džus GLOBUS, 
pomeranč 188 kJ ve 

100 ml, cena 26,90 Kč

Nektary GLOBUS, višeň 
238 kJ ve 100 ml, 
hruška 214 kJ ve 

100 ml, banán 259 kJ 
ve 100 ml, maracuja 

256 kJ ve 100 ml, 
cena 25,90 Kč
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LÉTO s...

Co nás čeká v letošní letní sezoně?
Loni poklesl prodej zájezdů o 15 pro-
cent a tržby o 20. Letos zaznamená-
váme nárůst prodejů zájezdů o pět 
procent, ale pokles průměrné ceny, 
což není špatná zpráva. Krize se za-
stavila, nicméně lidé nadále šetří. 

� Kam Češi letos pojedou?
Nejpopulárnější zůstávají stejné des-
tinace – 50 procent dovolených pro-
běhne ve třech zemích: v Chorvat-
sku, na Slovensku a v Itálii. 

� Čím to, že jsme tak konzervativní? 
Důvody jsou hlavně ekonomické. 
Chorvatsko a Itálie představují naše 
nejbližší a nejlevnější moře. I když se 
ceny leteckých zájezdů snížily, jakmi-

le si čtyři osoby sednou do auta, ná-
klady jsou minimální. Tomu nemůže 
letecká dovolená konkurovat. 

� Hraje roli i jazyková bariéra?
Ano. Nevěřil jsem tomu, ale z průzku-
mu naší Asociace vyplynulo, že je to 
jeden z motivů cesty do Chorvatska.

� Podobně jako na Slovensko?
Jistě. Druhé místo Slovenska mož-
ná někoho překvapí, ale kromě snad-
ného dorozumění stále fungují vazby 
z období společného státu. Navíc Slo-
váci na cestovním ruchu hodně za-
pracovali a kromě nádherných hor 
mají termální lázně, akvaparky… Dal-
ším faktorem je levná cesta – u nás 
se sice pořád mluví o leteckých zájez-
dech, ale pouze 11 procent českých 
dovolených je realizováno letecky. 

Máme na  víc
� Jaké jsou vyhlídky, nebudeme 
přece věčně jezdit do Chorvatska?
Určitě ne. Patrný je posun k dalším 
středomořským zemím, jako je Špa-
nělsko, Itálie, Řecko, Turecko a ta-
ké Egypt. Příčinou je zvyšování život-
ní úrovně. Vždyť před 20 lety byl prů-
měrný plat 3 000 Kč, dnes je 25 000 Kč, 
zatímco cena zájezdů zůstává stejná. 
Navíc se velmi zlevnila letecká do-
prava. V roce 1990 stál týden v Egyp-
tě 25 000 Kč, dnes stojí polovinu… 
Cestování je oblast, která se Čechům 
neuvěřitelně zpřístupnila. 

� A další trendy v cestování?
Stoupá například zájem o bohatší do-
volenou: šnorchlování, kola, večeře, 
půjčení auta... Dále je zřejmý posun 

od kempů směrem k 3 až 4 hvězdič-
kovému ubytování a výrazně se zvy-
šuje podíl zájezdů prodaných po in-
ternetu. 
 
� To všechno zní jako dobré zprávy. 
Rozhodně. Znamená to, že se náro-
du daří dobře. Cestování je totiž čin-
nost, která není nutná k životu. Tak-
že na rozdíl od jídla a pití je to ba-
rometr, který ukazuje, jak se máme. 

� A co vy, cestujete rád?
Kvůli práci létám do zahraničí asi 
dvakrát za čtvrt roku. Práci pro Aso-
ciaci věnuji 7 až 8 hodin denně, po-
tom se zabývám svým byznysem, 
který mě živí. Tím pádem se mi sou-
kromě vůbec cestovat nechce. Více 
si odpočinu v Praze, zajdu na masáž, 
zacvičit si. Každou sobotu chodím 

prodávat do svého obchodu, což je 
pro mě obrovský relax. 
 
� To byste vůbec neměl říkat, vždyť 
pro Čechy jste symbolem cestování. 
Vidíte, a já jsem se přitom k cesto-
vání dostal náhodou. I když předpo-
klady jsem asi měl. V Japonsku se 
mi smáli, že vypadám jinak, a v Če-
chách mi nadávali do Vietnamců a Čí-
ňanů, takže jsem rád cestoval jinam. 
Kamkoli, kde se mě nikdo na nic ne-
ptal a všichni jsme byli cizinci. To by-
ly okamžiky, kdy jsem se cítil dobře. 

� Jak se cítíte v Česku teď?
Žije se mi tu fajn. A protože svým 
způsobem patřím mezi menšiny, 
chtěl bych příslušníkům všech men-
šin něco vzkázat. Pořád slyším nář-
ky, že jsou odstrkovaní, ale podle mé 
zkušenosti je třeba pracovat, vzdělá-
vat se, ukázat většině, že jí víc dá-
vám, než beru. Od té doby, co se tím 
řídím, jsem v České republice neza-
žil žádný rasismus. Podle mě jsou 
Češi velmi tolerantní národ.

� Proč jste přijal práci mluvčího 
Asociace?
Byla to pro mě výzva. Ať dělám co-
koli, chci dosáhnout maximální me-
ty, což neznamená nejvyšší funk-
ci, ale stoprocentní splnění úkolu. 
V reklamě a PR považuju za nejvyš-
ší metu, když se z neznámé znač-
ky stane všeobecně známá, a na-
víc pozitivně vnímaná. Kdyby šlo 
o firmu nebo produkt, stálo by to 
možná desítky milionů korun. Já 
jsem to udělal zadarmo a rád.

� Jak se vám to povedlo?
Jsem v tomto oboru amatér, nikdy 
jsem neabsolvoval žádné školení PR 

Cestování je činnost, která není nutná k životu. Proto je na 
rozdíl od jídla barometrem, ukazujícím jak se národ má.

POMALU SE BLÍŽÍ ČAS DOVOLENÝCH, KTERÝ BUDE PRO MLUVČÍHO ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ 

TOMIA OKAMURU TRADIČNĚ ZNAMENAT OHROMNÝ NÁRŮST PRÁCE. JAKO BY UŽ I TAK NEBYL V JEDNOM KOLE.
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Tomio Okamura by si 
nekoupil zájezd u cestovní 
kanceláře, která…
� je opakovaně v médiích 

propírána, že dluží
� je řízena lidmi, kteří už 

přivedli do problémů 
jinou CK

� prodává zájezdy s ročním 
předstihem a zároveň 
žádá vysoké zálohy

� opakovaně se o ní píše, 
že klienti čekají dlouho 
na letadlo nebo že nejsou 
ubytováni v hotelech, 
které si zaplatili

� v internetových diskusích 
o dané CK výrazně 
převažují negativa nad 
pozitivy

� prodává zájezdy za velmi 
nízké ceny

Máme na  víc
Na co dát pozorNa co dát pozor

ani komunikace. Nasadil jsem postu-
py, které používám ve svém soukro-
mém byznysu, a lidé zjistili, že to má 
hlavu a patu. 

� Zdá se, že se vám vše daří – máte 
nějaký recept na úspěch?
Vyznávám v tomto směru přístup ze 
zen buddhismu, který praví, že má-
me věřit své každodenní drobné 
trpělivé práci, protože ta jednou při-
nese své ovoce. Druhou zásadu jsem 
se naučil od svého tatínka, totiž že 
závist zdržuje. Když se má někdo lé-
pe, doporučuji vzít si z něj příklad. 

� Závist je naše národní vlastnost...
Bohužel. Je to škoda, protože čes-
ký národ má na víc. Podle mě by-
chom se neměli snažit být jako Švéd-
sko. Ten model průměrnosti, který 
nám podsouvají politici, nám neslu-
ší. Vždyť historicky český národ vů-
bec není průměrný. Škoda, že to žád-
ný politik nepojmenuje, nedá národu 
zapomenout na půtky a malost a ne-
posune ho vpřed nějakou vizí. 
Líbí se mi japonský model, který sto-
jí na nízkých daních. Nejvyšší sazba 
DPH je 5 procent, takže za stejné vý-
robky si stát bere o 15 procent méně 
než v Česku. Všude je spoluúčast, ve 
zdravotnictví, školství, ale zároveň to 
lidi obrovsky motivuje, aby se vzdělá-
vali, pracovali, aby nezáviděli. 
My tady máme ryzí socialismus, kdy 
stát vybere velké peníze a pak je pře-
rozděluje. Ale potenciál národa by 
byl větší, kdyby se zbavil té závis-
ti, sebestřednosti a bezohlednosti. 
Je škoda, že to politici nevidí. Proto 
se naše společnost stala drsně ma-
terialistickým světem, kde jde jen 
o peníze a o „tady a teď“. Ale to je 
velmi krátkozraké a nebezpečné. 
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Půjčovna navigací
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PATŘÍTE K TĚM, KTEŘÍ PŘED DOVOLENOU NEVĚDÍ, KDE „JIM HLAVA STOJÍ“, 

A ŘEŠÍ VŠE NA POSLEDNÍ CHVÍLI? STÁVÁ SE VÁM, ŽE MÍSTO RADOSTNÉHO 

OČEKÁVÁNÍ ODJÍŽDÍTE S OBAVAMI, CO VŠECHNO JSTE ZAPOMNĚLI? STAČÍ ZAJÍT 

DO HYPERMARKETU GLOBUS, KDE NA JEDNOM MÍSTĚ NAKOUPÍTE VEŠKERÉ 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ A ZÁROVEŇ ZAŘÍDÍTE SPOUSTU DALŠÍCH NEZBYTNOSTÍ.

novinky z GLOBUSU

Vy� rá � o vás...

Marcela 
KREJČÍKOVÁ, 
manažerka 
marke tingu 
společnosti GLOBUS

KOKTEJL
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Navigace do auta je poměrně drahá zále-
žitost. Navíc ji obvykle potřebujeme jen 
pár dní v roce při cestách do neznáma. 
Proto vám nabízíme její zapůjčení. Z vy-
brané nabídky, kterou neustále obměňu-
jeme, si můžete zvolit model, jenž vám 
bude nejlépe vyhovovat. Navigaci si lze 
půjčit v každém hypermarketu GLOBUS 
v oddělení elektra, kde vám naši pracov-
níci vysvětlí její ovládání. Denní půjčovné 
je 40 Kč, minimální výpůjční doba jsou 
4 dny a při zapůjčení je nutné složit vrat-
nou zálohu. Pokud si na navigaci zvykne-
te tak, že se jí nebudete chtít vzdát, mů-
žete si ji ihned po návratu zakoupit. Jako 
bonus vám poskytneme slevu ve výši půj-
čovného – viz příklad v rámečku. 

Pohodová 
dovolená začíná 
v Globusu

Ceny navigace Tomtom
Start IQ Routes Region:
� vratná záloha 1 200 Kč
� denní půjčovné 40 Kč
� půjčovné na osmidenní 

dovolenou 320 Kč 
� prodejní cena 2 790 Kč

V případě, že se vám naviga-
ce zalíbí a budete si ji chtít 
nechat, získáte automaticky 
slevu ve výši půjčovného, 
tj. 320 Kč, a doplatíte pouze 
zbytek kupní ceny, tedy: 

2 790 – 1 200 – 320 = 
1 270 Kč

VYBAVENÍ NA CESTU 

V hypermarketech a Baumark-

tech GLOBUS najdete vše 

pro bezstarostnou dovolenou: 

od vybavení, jako jsou stany 

a spací pytle, po outdoorové 

doplňky a oblečení nebo cam-

pingový a  zahradní nábytek. 

Přijďte se přesvědčit!
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Mycí karta s 20% slevou

Rychlým a pohodlným řešením je fotosběrna GLOBUS. Stačí se 
registrovat na webových stránkách www.globus.cz/fotosberna 
a zdarma si stáhnout program, který vám pomůže fotky upravovat. 
Pomocí domácí fotosběrny GLOBUS snímky pak odešlete ke zpra-
cování. Pro své fotografie nebo fotodárky si přijdete na vámi vybra-
ný hypermarket, kde provedete i úhradu objednávky.

Foto bez čekání 
Pokud nechcete na své fotografie čekat, využijte službu Picture Ex-
press – foto ihned. Tato služba je dostupná ve všech hypermarke-

tech GLOBUS v oddělení Foto – Hodiny – 
Klenoty. Ve speciálním kiosku si jednu 
fotku vytisknete během 10 sekund. 
Po vložení datového média do přístroje 
se snímky automaticky objeví na dotyko-
vé obrazovce a vy můžete vybírat. K dis-
pozici jsou také základní úpravy, napří-
klad ořez fotek či retuše „červených očí“. 
Kromě toho lze před tiskem přiblížit de-
taily či naopak snímek zmenšit. Možná 
je také archivace a vypálení snímků na 
CD. Počítačový software je velmi jedno-
duchý a umožňuje přímý výběr požado-
vaných snímků.

Bez mobilního telefonu si 
dnes neumíme představit 
nejen pracovní den, ale ani 

dovolenou. Proto je potřeba myslet na to, aby v něm bylo 
dostatek kreditu pro volání či pro posílání MMS s obzvláš-
tě vydařenými snímky. Kredit si můžete dobít na hlavních 
pokladnách hypermarketu GLOBUS. Tato služba platí pro 
mobilní operátory Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone.

Jak na to?
Z regálu u pokladny si vezměte kupon s logem svého ope-
rátora a částkou, o kterou chcete navýšit kredit. Pro každé 
dobití lze použít pouze jeden kupon. Kupon předejte poklad-
ní a ta jej podobně jako při placení kartou projede plateb-
ním terminálem. Poté budete vyzváni k zadání telefonního 
čísla dobíjeného telefonu, případně čísla, na které má přijít 
potvrzení o dobití. O úspěšném dobití vás bude informovat 
SMS zpráva. Částka za dobití se automaticky namarkuje 
a vy ji naleznete na své účtence. Kredit si můžete dobít při 
nákupu, ale nákup není podmínkou – můžete si přijít jen pro 
samotný kredit. Platit lze platební kartou anebo v hotovosti.

Nestihli jste dobít 

kredit?

Zapomněli jste „pár drobných“ na cestu? V hypermarketech 
GLOBUS  nemusíte kvůli výběru hotovosti hledat bankomat 
– peníze z vašeho účtu lze vybrat přímo na pokladně pomo-
cí služby Cash Back.

Co je potřeba udělat?
Zaplatit kartou za nákup v hodnotě alespoň 300 korun a zá-
roveň požádat pokladní o výběr hotovosti (pouze v čes-
kých korunách). Vybrat si můžete od jedné koruny až po 
1 500 Kč – platí pro klienty všech bank, jejichž platební kar-
ta tuto službu povoluje.
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Hlavní přednosti služby
� špičková kvalita 

(sublimační tisk)
� snímky 10 x 15 cm, 

indexprint, pohlednice 
nebo kalendář

� snadné ovládání přes 
dotykovou obrazovku

� intuitivní uživatelské 
rozhraní ve více 
jazycích

� pro všechny typy 
paměťových karet 

� cena za jednu 
fotografii je 4,90 Kč

Výběr hotovosti na pokladně 

Na delší cestu byste měli vyrazit s plnou nádrží a umytým vozem. Na 
našich čerpacích stanicích vám proto kromě pohonných hmot nabí-
zíme i služby mycí linky GLOBUS. Využít můžete několik programů. 
Ten nejlevnější, který se skládá z aktivní pěny a sušení, lze pořídit za 
méně než 60 korun. Chcete-li svého plechového miláčka připravit 
na cestu opravdu důkladně, zvolte kompletní mytí, sušení, voskování 
a péči o podvozek za 120 korun. 
Jestliže vám služby naší mycí linky vyhovují a jezdíte k nám častěji, 
bude vás možná zajímat Mycí karta GLOBUS, se kterou ušetříte až 
20 procent původní ceny. Princip je jednoduchý: když si kartu 
nabijete například na 300 Kč, navýšíme váš kredit 
o 20 %, takže budete mít k dispozici 360 Kč. Kartu si 
můžete vyzvednout a nabít na vámi zvolenou částku 
v Informačním centru hypermarketu GLOBUS. Je přenosná 
a lze ji uplatnit v jakékoli mycí lince GLOBUS (neplatí pro 
hypermarkety Chomutov, České Budějovice a Pardubice).

Jestliže vám služby naší mycí linky vyhovují a jezdíte k nám častěji, 
bude vás možná zajímat Mycí karta GLOBUS, se kterou ušetříte až 
20 procent původní ceny. Princip je jednoduchý: když si kartu 

v Informačním centru hypermarketu GLOBUS. Je přenosná 

Vyvolejte si fotografi e
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DĚTI

PRÁZDNINY – DĚTI JE MILUJÍ, ALE PRO ZAMĚSTNANÉ 

RODIČE JSOU ČASTO UŽ OD BŘEZNA NOČNÍ MŮROU. 

V TU DOBU TOTIŽ ZAČÍNAJÍ HLEDAT ODPOVĚĎ NA 

OTÁZKU: KAM S NIMI?

Hravé
prázdniny
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Pokud nemáte prarodiče, případ-
ně ochotné příbuzné na venkově, je 
v podstatě jedinou alternativou tá-

bor. Tábory dnes pořádá celá řada orga-
nizací – skauti, pionýři, domy dětí a mlá-
deže, jazykové školy, ale třeba i komerční 
cestovní kanceláře. Na výběr máte tábo-
ry týdenní až třítýdenní, putovní, vodácké, 
s angličtinou, v koňském sedle, s ubytová-
ním v budovách, v chatkách i ve stanech... 
Pro rodiče menších školáků jsou tu i pří-
městské tábory. Fungují ve větších měs-
tech od pondělí do pátku a zajišťují pro dě-
ti celodenní program a stravování. Ráno 
potomka odvedete na určené místo a ve-
čer si ho zase vyzvednete. Je jen na vás, 
jestli přihlásíte dítě na jeden, dva či více 
dnů, počítejte však s tím, že ze dne na den 
místo pravděpodobně neseženete.

Jak vybrat 
Pokud dítě navštěvuje celoročně něja-
kou organizaci, jež tábor pořádá, je nej-

lepší poslat je na tábor s ní. Během škol-
ního roku jste si mohli ověřit „solidnost“ 
pořadatele a dítě bude mít v kolektivu pár 
kamarádů. Když takovou možnost nemá-
te, poptejte se rodičů spolužáků a kama-
rádů vašeho dítěte. Teprve jako poslední 
variantu volte hledání „naslepo“. Ve všech 
třech případech by vás mělo zajímat přede-
vším následující:

Bezpečnost a hygiena
Vedoucí by měli být náležitě proškoleni 
a tábor nahlášen na příslušné hygienické 
stanici, v nejbližším zdravotnickém zaříze-
ní a na obecním či městském úřadě. V ob-
lasti hygieny se letní tábory řídí vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví. Na každém tábo-
ře musí být kvalifikovaný zdravotník, který 
by měl od vás předem vyžadovat informace 
o zdravotním stavu dítěte, o jeho očková-
ní a o pravidelně užívaných lécích. Právě je-
mu předáte lékařské potvrzení a prohlášení 
o bezinfekčnosti.

Cena
Cena by rozhodně neměla být základním 
kritériem výběru – příliš levný tábor budí 
podezření. Cena má být ideálně nastavena 
tak, že dětem bude s sebou stačit jen ka-
pesné. Proto se vždy ptejte, co všechno je 
v ní zahrnuto (nezapomeňte na pojištění).

Kvalifikace
Žádný předpis nestanovuje, jakou kvalifika-
ci by měli mít vedoucí na táboře. Jediný, 
kdo musí dokládat svou odbornost, je zdra-
votník. Pokud jede dítě na tábor s organiza-
cí, která s dětmi pracuje celoročně, s nej-
větší pravděpodobností budou pracovníci 
proškoleni a budou mít dostatek zkušenos-
tí, ale přece jen se raději zeptejte. 

Důvěryhodnost a informovanost
Čím více informací získáte, tím lépe. Pořa-
datel dobrého tábora sezve rodiče na infor-
mativní schůzku, kde představí všechny ve-
doucí i další pracovníky a přiblíží program. 
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Kratší výlety

Na cesty
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WESTERNOVÁ MĚSTEČKA 
V zábavných městečkách ve 
stylu Divokého západu 
plných indiánů a kovbojů 
s kolty proklatě nízko se 
určitě budete bavit celý den.
� Boskovice, severně 

od Brna
 www.westernovemes-

tecko.cz
� Šiklův Mlýn, Zvole 

u Pernštejna, poblíž 
Žďáru na Sázavou

 www.sikland.cz

LANOVÉ A DŘEVĚNÉ 
PROLÉZAČKY
Malé prolezky najdete 
téměř na každém rohu, ale 
existují i místa, kde budou 
vaše děti přelézat z jedné 
atrakce na druhou 
minimálně půl dne. 
� Šťastná země 
 Radvánovice u Turnova
www.stastnazeme.cz

� Tarzánie
 Trojanovice nedaleko 

Frenštátu pod Radhoštěm
www.tarzanie.cz

� Jungle park
 Brno-Pisárky
www.junglepark.cz

� Zámek Loučeň
 V zámecké zahradě si 

můžete projít (a problou-
dit) celkem 10 bludišť 
a labyrintů.
www.zamekloucen.cz

DINOPARKY
Celkem na třech místech 
v republice se můžete vrátit 
do minulosti a prožít den 
s dinosaury. 
� Plzeň, Vyškov, Ostrava
www.dinopark.cz

MÍSTA, KDE ZVÍŘATA 
NEJSOU JEN ZA PLOTEM
Stále více zoologických 
zahrad umožňuje nejen 
pozorování, ale i kontakt se 
zvířaty. Kromě známého 
Dvora Králové nad Labem 
zkuste některá menší ZOO, 
třeba Ohradu u Hluboké nad 
Vltavou, Ostravu, Liberec či 
Plzeň. V Berouně se zase 
můžete setkat s medvědy 
z populárního Večerníčku 
Václava Chaloupka.

ZA POZNÁNÍM HISTORIE
Když zámek či hrad, tak 
takový, kde nabízejí 

speciální prohlídky pro děti 
– například Sychrov, 
Kašperk, Mníšek pod Brdy, 
Hrubá Skála a určitě 
najdete i další. Předem se 
však informujte, kdy se 
dětská prohlídka koná, 
případně si rezervujte 
místo.
Existují také místa, kde si 
doby minulé mohou děti 
osahat. Vedle skanzenů, 
například v Rožnově pod 
Radhoštěm, Kuřimi či 
Hlinsku, můžete zkusit 
tyto tipy.
� Středověká vesnička
 Ostrá u Lysé nad Labem
 www.botanicus.cz
� Železniční muzeum
 Lužná u Rakovníka
 www.os.cd.cz/

muzeum/

Při delším cestování je náročné děti nějak za-
bavit. Jedete-li autem, lze samozřejmě dělat 
„neplánované“ zastávky: „Jé, tady kousek je 
zámek, kde natáčeli Princeznu ze mlejna, 
Zlatovlásku... Nezastavíme tam ?“ Ale co 
po zbytek cesty?
Přenosný DVD přehrávač
Nejde o nijak vysokou investici. Máte-li dva 
potomky, je dobré koupit přístroj se dvě-
ma obrazovkami. Displeje jsou totiž poměr-
ně malé a na jeden přehrávač se dvě děti se-
dící vedle sebe v autosedačkách mohou dívat 
jen stěží. V každém případě nezapomeňte na 
sluchátka, film tak může sledovat třeba star-
ší z dětí v době, kdy mladší sourozenec bu-
de spát. Navíc děti nebude rušit hluk motoru 
a vy se budete moci vpředu v klidu bavit.
Cestovní verze oblíbených her
V cestovní verzi můžete pořídit nejen obligát-
ní šachy, Človeče, nezlob se! nebo Námoř-
ní bitvu, ale i daleko větší „hitovky“, třeba 
Scrabble, Monopoly, Česko – otázky 
a odpovědi, Ubongo. Jejich ceny začínají na 
100 Kč, ale například za Scrabble zaplatíte 
kolem 600 korun.
Knížky
Pokud vaše dítě netrpí nevolností, může si 
v autě či v letadle číst. Dobrou volbou jsou 
také audioknihy. I tady se vyplatí kvalitní slu-
chátka.

Dobrým znamením je, když vám ukáže fot-
ky či video z předchozích akcí. V písemné 
podobě a s dostatečným předstihem byste 
měli dostat údaje o příjezdu, odjezdu, přes-
ném místu konání, seznam potřebných věcí 
a kontakt na hlavního vedoucího a zdravot-
níka. Vy na oplátku poskytněte pravdivé in-
formace o zdravotním stavu dítěte. Nezapo-
meňte především na alergie.

Program
Tábor není jen odkladiště dětí, měl by jim 
také něco přinést a něco je naučit – mini-
málně samostatnosti. Právě proto poža-
dujte připravený program s celotáborovou 
hrou. Dobrý program dá prostor každému, 
ale zároveň ho učí práci v kolektivu. 

Stravování
Strava 5x denně a pitný režim je samozřej-
mostí. Kuchyně a sklad potravin musí odpo-
vídat příslušným předpisům. Jídelníček by 
měl být předem znám. 

Spaní ve stanu děti 
milují. Rodinný stan, 

rozměry 120 + 150 + 
240 x 250 x 135 cm, 

200 mm vodní 
sloupec, GLOBUS, 

cena 1 690 Kč

Do stanu samozřejmě potřebujete 
spacák. Spací pytel 

Goody vhodný až do -8 °C, 
GLOBUS, cena 649 Kč

Dětem od 6 let 
pořiďte koloběžku 
Brother Hurricane, 
GLOBUS, cena 1 390 Kč
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HERNA

ANTILOPA – BARVIVO – BERAN – DIPLOM – DIVADÉLKO – DROBEK – DRŽÁK – HLEMÝŽĎ – JEHLAN – JEŽEK – KAJUTA – KASTROL – KAŠNA – KLADIVO – KOKTA 
– KOSTEL – KOTVA – KUŽELKA – KYTARA – KYTIČKA – LEDNIČKA – LIŠKA – MAJÁK – MALTA – MUŠKA – NEPOSEDA – OBRÁNCE – OKOUN – PARUKA – PATKA 
– PAVOUK – PECKA – PLOVÁK – PROUŽEK – PUCHÝŘ – RAKETA – SKLADATEL – SKLENĚNKA – SKLEP – SOCHAŘ – SVATBA – ŠVESTKA – TEMPERA – TLAMA 
– TVAROH – ÚRODA – VESNIČAN – VÍČKO – VÝSTAVKA – ZÁVODNÍK

DĚTI, POJĎTE S NÁMI LUŠTIT!
Vezměte si magazín GLOBUS Mini s sebou 
na cesty – třeba na výlet vlakem či na prázd-
niny k babičce – a budete mít o zábavu 
postaráno. Dokážete si poradit se všemi 
úkoly na této stránce?

Doplňovačka

Najdi šest 
rozdílů na 
obrázcích



1. NAUKA O ZEMI 
2. DĚLOBUCH 
3. DRUH UZENINY 
4. SLABÝ ŘETĚZ 
5. PŘÍBĚH PRO DĚTI 
6. VELIKONOČNÍ BOCHÁNEK 
7. PAPÍROVÁ LUCERNA 
8. LETOVÝ LÍSTEK 
9. ZPĚVAČKA  

Osmisměrka

Pro děti
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Miminka v kočárku chraň-
te síťkou, dětem od 6 mě-
síců můžete drobné bod-
nutí či kousnutí namazat 
Fenistil gelem. Po pobytu 
venku děti prohlédněte, 
zdali nemají klíště. Dejte 
pozor i na to, co dítě na 
procházce trhá a jí. 

U bazénu nikdy nene-
chávejte děti bez dozo-
ru. K moři nezapomeňte 
přibalit boty do vody, pří-
padně boty s protiskluzo-
vou podrážkou. Zvláště 
holčičky byste po vykou-
pání měli převléknout 
z mokrých plavek.

KLUB
PROTOŽE SE BLÍŽÍ LÉTO A VY URČITĚ 

VYRAZÍTE S VAŠÍM ANDÍLKEM DO 

PŘÍRODY, PŘINÁŠÍME NA STRÁNCE MIMI 

KLUBU PÁR RAD, NA CO SI DÁT POZOR.

Mimi klub založil GLOBUS pro 
všechny maminky (a tatínky) s dět-
mi do tří let. K hlavním výhodám 
členství patří možnost nakupovat 
vybraný dětský sortiment z oblasti 
kosmetiky, dětské výživy, textilu, 
hraček a podobně s minimálně 
dvacetiprocentní slevou. Nabídka 
je každý měsíc obměňována a za-
hrnuje vždy 100 položek. V hyper-
marketech GLOBUS je toto zboží 
označeno speciálními cenovkami 
se znakem Mimi klubu, seznam 
všech platných slev naleznete též 
na webových stránkách klubu. 
Při placení se musíte prokázat 
klubovou kartou.
Mimi klub však přináší i rady 
a užitečné informace, které vám 
pomohou zvládnout rodičovskou 
roli, a také různé soutěže a akce. 
Rady odborníků i informace o pro-
bíhajících či chystaných akcích si 
můžete přečíst na našem webu.
Členství v Mimi klubu je bezplatné 
a vzniká převzetím členské karty 
Mimi klubu, kterou získáte do sed-
mi dnů po vyplnění registračního 
formuláře. Ten si můžete stáhnout 
z internetu nebo si ho vyzvedněte 
v Informačním centru každého hy-
permarketu GLOBUS. Podmínkou 
pro vydání karty je ověření údajů 
předložením občanského průkazu 
a těhotenského průkazu nebo rod-
ného listu dítěte. Členství v klubu 
je ZDARMA.

letní

Co je Mimi klub

Na teplé letní počasí se maminky ma-
lých dětí obvykle těší. Třeba jen pro-
to, že nebudou muset miminka tolik 

oblékat a vypravit se na procházku bude 
daleko jednodušší. Léto však přináší i řa-
du nástrah. 
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nástrahy

Dětská kůže je velmi citlivá, proto ji 
před každou procházkou namažte 
ochranným přípravkem. Podle klasifi-
kace EU je nejvyšší účinný filtr 50+. 
Pro domácí podnebí je vhodný ochran-
ný faktor 30+, u moře či v horách vol-
te vyšší. Na trhu jsou i speciální pří-
pravky pro děti, které obsahují fyzi-
kální ochranné filtry s oxidy titanu. 
Poznáte je podle toho, že se hůře roz-
tírají a na pokožce zanechávají bělavý 
film. Na rty, kolem rtů, na nos i uši po-
užijte tyčinky na rty s UV filtrem.
Kojence do jednoho roku byste neměli 
přímému slunci vystavovat vůbec, dě-
ti do tří let chraňte oděvem. Nejlepší 
je speciální oblečení nepropustné pro 
UV záření s nanočásticemi oxidu tita-
ničitého. Nezapomínejte na čepičku či 
klobouček, ideální jsou ty s ochranou 
oušek a zátylku. I malé děti byste měli 
naučit nosit brýle proti slunci.

V létě dejte přednost lehčí stravě s dostatkem ovoce 
a zeleniny. Jestliže některé druhy nemáte vyzkoušené, 
postupujte opatrně, dítě na ně může být alergické. 
Když zmrzlinu, tak raději ve formě nanuků či jiných bale-
ní – procházejí ve výrobě přísnou kontrolou. 
Dodržujte pitný režim, převařenou kojeneckou vodu či 
speciální nápoje můžete po lžičkách dávat i kojeným dě-
tem. Větší děti by měly pít jen nesycené vody, nejvhod-
nějším nápojem je vychlazený čaj.

www.mimi-klub.cz 
www.globus.cz

Slunce

U bazénu nikdy nene-

Voda

Jídlo

Miminka v kočárku chraň-

Hmyz a kytičkyVoda

Jídlo

Hmyz a kytičky

Nivea, dětské mléko na 
opalování 30+, 50 ml, běžná 
cena 129 Kč

Garnier, 
opalovací 
mléko pro děti 
s faktorem 
50+ ve spreji, 
200 ml, běžná 
cena 219 Kč

Astrid, dětské 
mléko na 
opalování 
s ochranným 
faktorem 5O+, 
200 ml, běžná 
cena 259 Kč. 
Hrací karty jsou 
součástí balení 
s mlékem Astrid
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GRILMÁNIE

GLOBUS
GRILMÁNIE

GLOBUS A GRILMÁNIE 

K SOBĚ TÉMĚŘ NEODMYSLITELNĚ 

PATŘÍ UŽ ŠESTÝM ROKEM. JDE 

O JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH AKCÍ PRO 

MILOVNÍKY KVALITNÍHO GRILOVÁNÍ 

V REPUBLICE A LETOŠNÍ ROČNÍK 

BUDE V MNOHA SMĚRECH VÝJIMEČNÝ 

– SOUTĚŽÍCÍ I DIVÁCI SE TOTIŽ 

DOČKAJÍ ŘADY ZMĚN...

S outěžní klání GLOBUS Grilmá-
nie je tradiční součástí jarně 
letní grilovací sezony v hyper-

marketech GLOBUS. Přihlásit se do 
něj může každý, pro něhož je grilo-
vání koníčkem. Přihlašovací formu-
lář a podrobné informace najdete na 
www.grilmanie.cz. 
Z jednotlivých regionálních kol postu-
puje vždy jeden, případně dva týmy 

Soutěže se mohou zúčastnit týmy slože-
né z profesionálů, ale i zapálených ama-
térů, které grilování baví. A předchozích 
pět ročníků potvrdilo, že ne vždy musí 
zvítězit odborník. V jednotlivých regionál-
ních kolech se zápolí v disciplínách:
� Uzenina a mleté maso
� Vepřové maso
� Hovězí maso
� Dezert

Pravidla

Vítězný tým United steaks 
s putovním pohárem

V Olomouci je GLOBUS 
Grilmánie velice 
oblíbenou akcí 

Ke GLOBUS Grilmánii patří nejen 
pohoda a dobré jídlo, ale také hodnotné ceny

je tu!
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� Jak se těšíte na GLOBUS Grilmánii?
Jako každý rok i letos se těším moc, pro-
tože už dobře vím, do čeho jdu. A také 
vím, že mi při tom bude dobře. 
� Jak se na moderování připravujete?
Připravuji se tak, jako by to měla být má 
poslední GLOBUS Grilmánie. Petr Marti-
nák je báječný kolega, se kterým úspěš-
ně moderujeme už několikátý ročník. 
Práci s ním mám opravdu rád, protože 
dokáže plynně navázat na vaši myšlen-
ku a ještě ji zúročit ve skvělý vtip. A to je 
opravdu umění, které Petr ovládá měrou 
vrchovatou. Dost často dokáže překvapit 
a rozesmát i mě samotného. Je to člověk 
mnoha tváří a hlasů a myslím, že se bá-
ječně doplňujeme. 
� Co máte na GLOBUS Grilmánii rád?
Otevřenost, přístup k lidem a čerstvost, 
a to rozhodně není fráze nebo nějaké 
pochlebování. Jsem přesvědčen, že čer-
stvost masa nikdy „neokecáte“, a po těch 
letech spolupráce vím, že v tomhle se 
mohu na GLOBUS stoprocentně spoleh-
nout. Myslím, že i návštěvníci GLOBUS 
Grilmánie si uvědomují, že na grilu se 
dá připravit prakticky cokoliv, když máte 
k dispozici kvalitní suroviny. Nakonec si 
to mohou vyzkoušet na vlastní kůži, po-
kud ochutnají výtvory jednotlivých sou-
těžních týmů.
� Změnila se GLOBUS Grilmánie za tu 
dobu, co ji moderujete?
Samozřejmě. Z „obyčejné“ akce jedno-
ho obchodního řetězce se stala špičko-
vá gastronomická soutěž. Velké změny 
prodělalo hodnocení, soutěžní disciplíny 
a obrovským přínosem je i účast profesi-
onálních kuchařů – každý z porotců loň-
ského finále byl kapitánem nebo alespoň 
členem reprezentačních týmů České re-
publiky a držitelem zlaté medaile z mezi-
národních gastronomických soutěží. I to, 
že GLOBUS Grilmánie přiláká každoroč-
ně desetitisíce diváků, o něčem svědčí. 

GLOBUS
Ve finále předvedou soutěžící svoje 
umění v disciplínách:
� Losos
� Vepřové maso – krkovice
� Hovězí steakové maso
� Krůta – prsa
� Dezert

Martin Zounar 
je s GLOBUS 
Grilmánií spojen od 
samého začátku. 
Letos tak bude 
největší grilovací 
soutěž u nás 
moderovat pošesté. 

do velkého finále, které bude stejně 
jako vloni zpestřeno účastí zahranič-
ních týmů. Maso a uzeniny dostanou 
všichni soutěžící z GLOBUSU – je přís-
ně zakázáno používat maso nalože-
né z domova a porušení tohoto záka-
zu se trestá diskvalifikací. Výběr ostat-
ních surovin záleží pouze na účastní-
cích soutěže. 
V porotě zasednou kromě vybraných 
zástupců hypermarketů GLOBUS ta-
ké členové Asociace kuchařů a cukrá-
řů ČR. Hodnotit budou nejen kvalitu 
a chuť pokrmů, ale i celkovou image 
a vystupování týmu.
Již tradičně se soutěží o velké množství 
atraktivních cen – vedle finanční odmě-
ny pro vítězný tým a prestižního velké-
ho putovního poháru jsou to třeba grily 
či zájezd k moři.

Jsme světoví
Jak již bylo řečeno, v loňském roce 
jsme se snažili GLOBUS Grilmánii po-
sunout na mezinárodní úroveň, a pro-
to byla jednou z novinek účast zahra-
ničních týmů ve finálovém kole. Letos 
by mělo být jejich zastoupení ještě vyš-
ší, protože GLOBUS Grilmánie se sta-
la oficiální mezinárodní soutěží – vítě-
zové si z ní odnesou body do světové-
ho žebříčku. 
Na organizaci úzce spolupracuje-
me se Světovou asociací grilování 
– Word Barbecue Association (WBQA). 
Její snahou je vrátit se ke kořenům 
a podstatě grilování a upustit od spe-
cialit mnohdy odpovídajících vysoké 
gastronomii, protože připravit oprav-
du dobrý steak rozhodně není hračka.
Další inovací je snížení počtu regionál-

ních kol. Seznam našich hypermarketů 
se totiž neustále rozrůstá a celá tour se 
tak neúměrně prodlužovala. Proto se 
některá regionální kola spojila, a tím 
pádem se zvýšilo i množství soutěž-
ních týmů. Ve třech případech tak me-
zi sebou bude zápolit 20 týmů, přičemž 
z každého kola postupují do finále dva 
vítězové. 
Všemi koly vás bude provázet osvědče-
ná dvojice moderátorů Martin Zounar 
a Petr Martinák. O hudební doprovod 
se postará skupina ABBA Stars a při fi-
nálovém kole v Praze se můžete těšit 
na Lucii Vondráčkovou.

Soutěžící ve finálových 
kolech rádi připravují 
lososa na mnoho 
způsobů

Členové Asociace 
kuchařů a cukrářů 

berou úlohu porotců 
zodpovědně
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GRILMÁNIE

Grilované ovoce na 

Špíz s kuřecím masem a zeleninou

pohankové palačince
Alfovo vejce

Hovězí grilovaný 

Nejlepší recepty z minulých kol

INGREDIENCE
� ananas, banán � rum � třtinový cukr 
� máslo � mléko � pohanková mouka 
� sůl � vejce � šlehačka 
� mandlové lupínky

PŘÍPRAVA
Palačinkové těsto připravíme smí-
cháním mléka, pohankové mouky, 
soli a vajíčka. Na gril dáme alobalo-
vou misku a v ní upečeme palačin-
ky. Ovoce krátce marinujeme v  ru-
mu s  třtinovým cukrem a máslem. 
Pak ovoce ogrilujeme a vložíme na 
palačinku. Ozdobíme šlehačkou 
a mandlovými lupínky.

INGREDIENCE NA 2 ŠPÍZY
� 1 kuřecí prso � mrkev � menší cuketa � 2 brambory 
� 1 lžíce olivového oleje � špetka bylinkové soli 
� alobal a 2 špejle

PŘÍPRAVA
Kuřecí prso opláchneme a nakrájíme na větší kous-
ky. Oloupeme brambory, očistíme mrkev a spolu 

s cuketou vše nakrájíme na plátky. Postupně 
napichujeme na špejli (je-li mrkev moc tvr-

dá, nožem ji uprostřed nařízneme). Na-
konec zlehka zasypeme bylinkovou 
solí a pokapeme olivovým olejem. 
Zabalíme do alobalu a grilujeme 5 až 
20 minut doměkka.

INGREDIENCE
� 15 velkých brambor � 2 housky � 2 vejce 
� petrželová a celerová nať � pepř, kmín, sůl 
� 500 g mletého hovězího masa GLOBUS  
� 500 g mletého vepřového masa GLOBUS 
� 2 dcl mléka � 2 kapie � 2 stroužky česneku

PŘÍPRAVA
Mleté maso smícháme s dvěma houskami nakráje-
nými a namočenými v mléce, se dvěma žloutky, pa-
prikami, petrželovou a celerovou natí, česnekem, 
sněhem ze dvou bílků, pepřem, kmínem a solí (koře-
níme dle vlastní chuti). Do celých omytých, ale ne-
loupaných brambor podélně vydlabeme otvory o prů-
měru 3 cm. Vzniklé otvory naplníme směsí z mletých 
mas. Brambory namažeme olejem, zabalíme do 
alobalu a zprudka pečeme na grilu asi 25 minut. 
Brambory musí být na omak pěkně měkké. 

INGREDIENCE
� hovězí roštěná GLOBUS � šunka 
GLOBUS � gorgonzola � cibule � sladká 
paprika � sůl, pepř � hořčice � tymián 
a bazalka

PŘÍPRAVA
Tenký plátek hovězí roštěné naklepe-
me, osolíme, opepříme, potřeme hoř-
čicí, poklademe plátkem šunky a sý-
ra, posypeme tymiánem a bazal kou. 
Překlopíme, aby se vytvořila kapsa, 
položíme na alobal, který dobře za-
vřeme, a grilujeme 8 až 14 minut.

Grilujeme s dětmi
Doporučení Jany Vašákové, 
poradkyně pro výživu a maminky 
dvou dětí: 
Protože malé děti špatně tráví tuč-
né maso a uzeniny (párky a špe-
káčky), dáváme přednost libovému, 
pokud možno drůbežímu masu. So-
líme jen zlehka. Při přípravě použí-
váme kvalitní oleje, nejlépe olivový 
nebo řepkový. Maso ani zeleni-
na by neměly přijít do přímé-
ho kontaktu s ohněm ne-
bo kouřem – proto je dává-
me na 2x přeložený alobal 
nebo speciální tácky. 

Prémiový recept � o děti Prémiový recept � o děti 

s cuketou vše nakrájíme na plátky. Postupně 
napichujeme na špejli (je-li mrkev moc tvr-

dá, nožem ji uprostřed nařízneme). Na-
konec zlehka zasypeme bylinkovou 
solí a pokapeme olivovým olejem. 
Zabalíme do alobalu a grilujeme 5 až 
20 minut doměkka.

váme kvalitní oleje, nejlépe olivový 
nebo řepkový. Maso ani zeleni- tip: 

Mezi špízy lze vložit 
hlízu fenyklu a podávat 

s dipem z bílého 
jogurtu a nasekané 

čerstvé pažitky 

talíř Pohoda
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Nejlepší recepty z minulých kol
Generální partner

Partneři

Hlavní partneři

999910345-04-03_inzerce_globus200x230.indd   1 12.4.2010   13:22:16
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ZAHRADA

LETNÍ POČASÍ PLNÉ SLUNCE PŘINÁŠÍ NEJEN ROZESMÁTOU NÁLADU, 

ALE TAKÉ VÁM UMOŽŇUJE PROMĚNIT ZAHRADU V DALŠÍ OBYTNOU 

MÍSTNOST, KDE MŮŽETE TRÁVIT CELÉ DNY A NĚKDY I NOCI. PŘI TOM 

SE OVŠEM NEOBEJDETE BEZ KVALITNÍHO ZAHRADNÍHO NÁBYTKU. 

na zahraděBydlení 

N ejlevnější je nábytek plastový, 
který je i nejméně náročný na 
údržbu, ale moc parády s ním ne-

naděláte. Navíc se v horku rychle rozpá-
lí a za chladných večerů studí. 
Volit lze i vyplétaný nábytek, jehož zá-
kladem je obvykle kovový rám s výple-
tem – nejčastěji z přírodního ratanu či 
umělých koaxiálních vláken. Ty si svým 
vzhledem ani vlastnostmi s ratanem ne-
zadají, a navíc se snadněji udržují.

Vsaďte na dřevo
Nejkrásnější je nábytek dřevěný. Dří-
ve dominující teak postupně nahrazu-

jí nové exotické dřeviny, například ban-
kirai, balau, shorea, bukit či pelawan, 
které se pyšní stejnými vlastnostmi, 
tedy odolností vůči vlhkosti, hnilobě 
i plísním. 
Teprve nedávno se u nás zabydlel ka-
pur – dřevina původem z Malajsie, kte-
rou lze využít nejen na venkovní ná-
bytek, ale třeba i na podlahu na te-
rasu. Jde o odolné a pevné dřevo 
žlutohnědé až hnědočervené barvy 
s drobnými černými skvrnkami. Obsa-
huje tříslovinu tanin, která může být 
zpočátku vyplavována a způsobit zbar-
vení omítky, kamene či konstrukcí.

Péče se vyplatí
I v případě vysoce kvalitního dřeva 
platí, že nebudete-li se o ně starat, 
brzy se vám poškodí. V exteriéru je 
totiž nábytek vystaven povětrnostním 
vlivům, které způsobují „stírání“ oleje. 
Proto byste měli jeho povrch dvakrát 
ročně, na jaře a na podzim, důkladně 
očistit kartáčem a velkým množstvím 
vody a po úplném uschnutí ho natřít 
speciálním olejem na dřevo. 

Teakové oleje 
na ochranu dřeva, 
různé druhy, 
Baumarkt, 
cena od 189 Kč

tip: 
Velký výběr 
zahradního 

nábytku nabízí 
Baumarkt 

Dřevěné křeslo 
skládací, 5 poloh, 

Baumarkt, 
1 690 Kč

Dřevěný stůl, rozměry 
80x80x72 cm, 

Baumarkt, 1 990 Kč
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Pravá chuť moře
é ě ž 1% t k

Pravá chuť moře
s méně než 1% tuku!

y.yyyyyyyyy.yyy.y.yy.y.y.y.y.y.yy.yyyy...yyyy...yyyy..yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Pravá chuť moře
s méně než 1% tuku!

Užijte si letní grilování!
Rádi si vychutnáte dobrý steak nebo zeleninu přímo z grilu?
Zkuste k marinování letos použít ochucené 
extra panenské olivové oleje od Monini. 
Dodají jídlu příjemný šmrnc a nemusíte 
se bát, že přebijí chuť původní suroviny. 
Pokud budete připravovat steak, lehce jej 
okořeňte čerstvě mletým pepřem a marinujte 
v některé z variant olejů Monini podle našich 
tipů. Solte vždy až na talíři, aby vám sůl 
během grilování nevytáhla z masa šťávu!

Svěží příchuť bazalky
Tento olej použijte ve spojení 
s grilovanými sýry jako je 
tofu nebo feta a rozhodně 
na potření typické středozemní 
grilované zeleniny.

Pikantní 
s česnekem a chilli
Skvěle podpoří chuť hově-
zího a vepřového masa – 
jednoduše jej použijte jako 
základ grilovací marinády 
nebo mu dejte prostor 
rovnou na talíři. Spojení 
s pečenými bramborami je 
také dobrou volbou.

Jemný citrónový
Výborně se hodí k marinování 
drůbeže a jehněčího masa. 
Můžete jím také pokapat 
grilovanou rybu nebo mořské 
plody těsně před servírováním.

www.monini.cz
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1      =1
DOPORUČOVANÉ 

PRO BÍLÉ / SVĚTLÉ PRÁDLO.

1      =1
DOPORUČOVANÉ

PRO BAREVNÉ PRÁDLO. 

koncentrovanější síla*

pro odstraňování skvrn

ARIEL GELOVÉ KAPSLE
*NA 1 MILILITR, V POROVNÁNÍ S TEKUTÝM ARIELEM. 

6.1. 4.2.

Ariel. Jednoduše 
čistoskvoucí prádlo.Stačí vzít 

jednu kapsli…

Kapsle se ve vodě 
úplně rozpustí…

…a vložit ji přímo
do bubnu pračky.

JAK JE POUŽÍVAT?
JE TO VELMI SNADNÉ:

5.

2x
…a uvolní silný 2x 

koncentrovanější* gel.

koncentrovanější

* v porovnání s běžným tekutým Arielem.

Pak na kapsli položte 
špinavé prádlo

a zahajte prací cyklus!

3.
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KŘÍŽOVKA
10 POUKÁZEK NA ZBOŽÍ V GLOBUSU V HODNOTĚ 300 KČ 
ČEKÁ NA ÚSPĚŠNÉ LUŠTITELE KŘÍŽOVKY!
Správné znění tajenky pošlete do 15. 6. 2010 na adresu GLOBUS, Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 
a označte je heslem „GLOBUS Mini”. Pak už si jen držte palce při losování. Přejeme hodně štěstí!

Vyhrajte 
nákup

zdarma!



RODINA

ODPUDIVÝ OBRAZ TCHYNĚ VZNIKL NA 

PODOBNÉM PRINCIPU JAKO VEČERNÍ 

ZPRÁVY. TY TAKÉ REFERUJÍ PŘEDEVŠÍM 

O ZEMĚTŘESENÍCH, NEHODÁCH, 

OKRADENÝCH DŮCHODCÍCH ČI 

FOTBALISTECH ŘÁDÍCÍCH S PROSTITUTKAMI. 

LIDÉ SE TOTIŽ VŽDY VÍC VĚNUJÍ 

PROBLÉMŮM A CHYBÁM. A NA TY 

JSOU ŠPATNÉ TCHYNĚ EXPERTI.

TCHYNĚ 
je v tom 

Pokud vaším partnerem 
není oboustraný siro-
tek nebo osoba, která se 

kvůli vám přesunula přes půl 
zeměkoule, do vašeho života 
vstoupili i noví příbuzní. I když 
oba pocházíte z podobného 
prostředí, stejně může bližší 
poznávání vašich rodin připo-
mínat vylodění mimozemšťanů 
u kmene Křováků. 
U vás dejme tomu vládl pevnou 
rukou otec, maminka pečova-
la o domácnost a vám jako je-
dináčkovi věnovala veškerou 
péči. Matka vaší budoucí po-
lovičky je dominantní bytost, 
která při strmé kariéře nezná-
mo jak stihla porodit tři děti, 
zatímco otec z podřízené role 
časem vysublimoval k poddaj-
né milence. Přestože obě ro-
diny volí stejnou stranu, fandí 
Spartě a dávají přednost stře-
domořské kuchyni, matky nej-
spíš nahlížejí na rodinný život 
s nesmiřitelnou rozdílností. 
V jejich případných komentá-
řích k vašemu vztahu už klí-
čí semínka budoucích hádek. 
Mnohé tchyně navíc nezůsta-
nou jen u slov. Pokud dě-
ní u vás doma nesplňuje 
jejich představy, neštítí 
se ani vměšování. Vše 
v dobré víře, že jako 
celá léta předtím bo-
jují za práva svých 
dětí.

Je to láska?
Věřte tomu ne-
bo ne – vše, co 
dělá tchyni tchy-
ní v tom nejhorším 

slova smyslu, se děje ve jmé-
nu lásky. Lidé si pod tímto poj-
mem představují hodně věcí, 
často ho zaměňují se závislos-
tí a sobectvím. „Nesnesitelný-
mi tchyněmi jsou zpravidla so-
becky milující matky, pro které 
je dítě jedinou náplní života,“ 
vysvětluje manželská poradky-
ně Jitka Douchová a pokraču-
je: „Zdánlivě komplikovaněj-
ší v tomto ohledu bývají matky 
synů. Se snachou vlastně boju-
jí o téhož muže, takže se vztah 
ocitá na půdorysu podobném 
manželskému trojúhelníku. 
Čím méně šťastná je tchyně ve 
vlastním životě, tím víc se upí-
ná na syna.“ 
Dalším problémem je, že „mi-
lující“ matka přece nejlépe ví, 
jakou péči její syn potřebuje. 
Rozhodně mu ji nemůže po-
skytnout zmalovaná fuchtle, 
která neumí ani ohřát párek 
a ještě z něj tahá peníze na pa-
rádu. Navíc matka syna poro-
dila, obětovala se a pečovala 
o něj, takže se domnívá, že teď 
je řada na něm, aby jí všechno 

vynahradil. Správnou péči 
o děti mívá mnohá tchy-

ně také v malíčku, její 
poklad je toho přece 

pravým důkazem! 
Zkrátka závislá 

matka se všemi 

�
�
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dila, obětovala se a pečovala 
o něj, takže se domnívá, že teď 
je řada na něm, aby jí všechno 

vynahradil. Správnou péči 
o děti mívá mnohá tchy-

ně také v malíčku, její 
poklad je toho přece 

pravým důkazem! 
Zkrátka závislá 

matka se všemi 

nevinně
Sebelepší test 

nedokáže odpovědět 
na otázku, jak si 

budete rozumět se 
svou nastávající 

tchyní, ale přece jen 
existují určité body, 

podle nichž lze – bez 
záruky – věštit 

budoucnost. Na 
otázky odpovídejte jen 

ano� 
nebo ne�

Test

Jak si budete rozumět?

24 | www.globus.cz
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silami pokouší opakovat svůj 
vlastní život v životě syna.

Mezi dvěma ohni
Záleží samozřejmě na tom, 
s jakou ženou se tchyně o své-
ho syna utká a na jakou stra-
nu se chlapec postaví. „Má-li 
syn submisivní partnerku, ta 
se chováním tchyně trápí, ale 
nic s tím nedělá. Partner často 
nechápe, co manželce vadí. Na 
matčino manipulativní chování 
je zvyklý a čeká, že si ženy své 
spory vyřeší mezi sebou,“ říká 
doktorka Douchová.
Dominantní snacha se pustí 
do boje. Přitom očekává, že se 
muž postaví na její stranu. Po-
kud se to nestane, zpravidla ho 
rychle zařadí do kategorie „ne-
imponující slaboch“. Muž má 
obě ženy rád a nechápe, proč 
si místo příjemné dělby práce 
při péči o něj navzájem nasa-
zují psí hlavu.
Někdy nepomůže ani odchod 
na druhý konec republiky. Ma-
nipulativní tchyně zastane hod-
ně i po telefonu. Stačí trocha 
citového vydírání, naznačová-
ní, že tu se svým nemocným 
srdcem už dlouho nebude, ne-
bo plánování malování přesně 
na dobu, kdy mají mladí zapla-
cený zájezd. I když si je muž 
vědom, že jeho rodina by mě-

la mít přednost, přece jen tváří 
v tvář představě matky umíra-
jící s malířskou štětkou v ruce 
na infarkt (a líčící sousedům, že 
mladí se válejí u moře a nechají 
ji dřít) dost často navzdory hně-
vu vlastní ženy kapituluje. 

Holky jsou na tom líp
Podle zkušeností Jitky Dou-
chové matky dcer většinou ví-
ce respektují partnerské úze-
mí svých ratolestí. Závislejší 
bývají některé dcery. „Spous-
ta dívek není ochotna se ma-
minky vzdát ani v partnerském 
vztahu a cítí potřebu s ní vše 
konzultovat. To muži nesnáše-
jí a cítí se odstrčeni. Nedosta-
tečně odstřižená ‚pupeční šňů-
ra’ mezi matkou a dcerou pak 
koliduje s novou rodinou. Obě 
strany by však měly respekto-
vat, že primárním partnerstvím 
je vztah mladého páru. Rodi-
če v něm mohou už jen uplat-
nit poradní hlas, jsou-li o ra-
du požádáni,“ uzavírá doktor-
ka Douchová. Čím dříve si to 
oba mladí uvědomí a čím rych-
leji (slušně, vlídně, ale nekom-
promisně) ohraničí své území 
proti vměšování, tím lépe pro 
jejich vztah. Je totiž mnohem 
snazší ubránit své pozice proti 
narušitelům, než je pracně do-
bývat nazpátek.

� Váš partner/ka je jedináček. ................................................ano� ne�
� Váš partner/ka byl/a vychován/a velmi přísně. .............ano� ne�
� Váš partner/ka o rodičích stále mluví...............................ano� ne�
� Váš partner/ka se nechá rodiči snadno ovlinit. ............ano� ne�
� Váš partner/ka v době, kdy jste se seznámili, 

ještě bydlel/a s rodiči, i když už dokončil/a školu. .......ano� ne�
� Tchyně žije osaměle. ...............................................................ano� ne�
� Tchyni nebaví její práce, případně žádnou nemá. .........ano� ne�
� Tchyně nemá přátele ani koníčky. ......................................ano� ne�
� Tchyně má rozdílný světonázor či politické názory. ......ano� ne�
� Tchyně má o hodně nižší/vyšší vzdělání než vy, 

případně pochází z jiné sociální skupiny. .........................ano� ne�
� Výchova v rodině vašeho partnera/ky byla 

zcela odlišná od vaší. ..............................................................ano� ne�
� Sdílíte s rodinou partnera/ky společnou domácnost. ..ano� ne�
� Říká se o vás, že jste konfliktní typ. ..................................ano� ne�
� Máte problematické vztahy s vlastními rodiči. ...............ano� ne�
� Špatně vycházíte s autoritami (učitelé, nadřízení). ......ano� ne�

Desatero dobrých vztahů

0–5x ANO 
Buď nevidíte situaci reálně, nebo máte neu-
věřitelné štěstí. I tak je třeba vztah s tchy-
ní kultivovat.

5–10x ANO 
Občasné konflikty jsou všude a u vás je 
pravděpodobnost problémů o to vyšší, pokud 
jste odpověděli kladně na otázky č. 1, 4, 6, 7, 8, 
11, 12, 13 a 14. Pokud jste odpověděli ANO na 
posledních pět otázek, může řada problémů vy-
plývat i z vaší povahy. 

10–15x ANO 
Nejspíš vás čeká krušný život, ale ne-
házejte flintu do žita. Co vás nezabije, to vás 
posílí. Důležité je, abyste sami zbytečně neza-
vdávali příčinu k hádkám, dívali se na situaci 
reálně a naučili se o ní věcně a otevřeně mluvit.
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Prosté označení 
rodinné role se 
pozvolna změnilo 
témeř v nadávku. 
Ale všechny tchyně 
nejsou nesnesitelné 
a život není 
hollywoodský horor, 
v němž se normální 
slušná žena v den 
svatby svého dítěte 
mění v bestii.

Základem jakéhokoli 
harmonického vztahu 
je vědomí, kdo jste, 
odkud přicházíte 
a kam jdete. Proto 
byste si měli alespoň 
rámcově ujasnit, co 
vás štvalo na vaší 
původní rodině, co 
čekáte od života 
a jaký typ konfliktů 
vás nejčastěji potká-
vá. Hodně se můžete 
dozvědět třeba na 
www.jaknavztahy.cz.

Stejné informace 
byste měli získat 
od partnera a být 
ve střehu, pokud 
má s rodičem opač-
ného pohlaví hodně 
neuspokojivé vzta-
hy. Je tu totiž velká 
pravděpodobnost, 
že podobný konflikt 
se časem vyskytne 
i mezi vámi.

Snažte se s tchyní sezná-
mit poněkud formálněji, 
než být přistiženi in fla-
granti v jejím bytě. První 
dojem je důležitý!

Nenechte se uplatit 
sladkým chováním 
a dárky. Může to být 
míněno upřímně a ne-
zištně, ale zároveň to 
může být munice pro 
příští citové vydírání. 
Z pozice samostatnos-
ti nezatížené tím, že 
vám tchyně s tchánem 
přenechali byt a kou-
pili auto, se mnohem 
lépe vyjednává. 

Snažte se nevy-
točit, sdělí-li vám 
tchyně něco, co 
vás popudí. Dřív 
než začnete pěnit, 
zopakujte její sdě-
lení jako otázku, 
zda jste jí správně 
rozuměli.

Více se tchyně 
ptejte, než mluvte, 
protože dobré zma-
pování území partne-
rovy rodiny vám dává 
šanci vyhnout se 
nástrahám.

V případě vleklých 
konfliktů, které 
narušují váš vztah, 
vyhledejte manžel-
ského poradce.

Speciálně pro ženy: 
Chvalte partnera i tchyni 
a vyptávejte se se 
zájmem na to, jak ona 
o svého syna pečuje 
a co má rád.

Speciálně pro muže: 
Buďte galantní, a pokud 
je v rodině tchán, snažte 
se získat jeho přízeň.

Bonus pro ženy: Ve chvíli, kdy porodíte dítě, 
máte vysokou pravděpodobnost, že se jed-
noho dne také stanete tchyní. Tak nedělejte 
druhým to, co nechcete, aby jednou někdo 
dělal vám.
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STYL

Jste sportovní nadšenci? Pak 
oceníte kvalitní ponožky s na-
nočásticemi stříbra, které spo-
lehlivě ochrání vaše nohy pro-
ti plísni, bakteriím a zápachu. 

vstříc
Slunci

Oblečení snadno vyladíte pů-
vabnými šperky – dlouhé ko-
rále jsou nadčasové, a pokud 
k nim přidáte náušnice či ná-
ramek ve stejném dezénu, bu-
de výsledný efekt dokonalý. 
Mužům mohou podob-
nou službu prokázat napří-
klad zajímavé a výrazné ho-
dinky s mnoha funkcemi.

Elegantní šperk 

Čarujte s doplňky

Pozor na puchýře

Šaty od loňska vám ještě dob-
ře poslouží, ale bylo by potře-
ba je trochu oživit. K tomu se 
skvěle hodí lehká dekorativ-
ní šálka nebo nová kabelka. 
V módě zůstávají tašky větších 
rozměrů, které se nosí v ruce. 

Dovolenou si rozveselte barevný-
mi topy s florálními motivy, které 
si skvěle rozumějí s elegantními 
bermudami či lehkou letní sukní. 

Paní móda dnes mužům 
dovoluje nosit krátké kalhoty 
i ve městě. Doplníte-li je ješ-
tě sportovní kšiltovkou, bu-
dete jako z letní škatulky.

Lehounké letní obleče-
ní vyžaduje neviditel-
né prádlo, ideálně bez 
lemů a nepohodlných 
švů a v barvě šatů.

Veselá trička

Pod šatyZaostřeno na muže

Náušnice, cena 69,90 Kč, 
náhrdelník, cena 249 Kč, 
obojí Beadworld, GLOBUS 

Pánské hodinky Casio, 
ocelové pouzdro 
a pásek, budík, stopky, 
podsvícený displej a další 
funkce, GLOBUS, 
cena 1 990 Kč

Dámské 
prádlo Invisible, 
barva bílá, černá, 
tělová, GLOBUS,
cena od 179 Kč

Čepice, Karpet, GLOBUS, 
cena 299 Kč

Pánské bermudy, 
GLOBUS, cena 599 Kč

Dámský top 
v módních 

barvách, materiál 
bavlna, GLOBUS, 

cena 399 Kč

Dámské outdoorové 
pantofle, HI-TEC, 
kendo, GLOBUS, 
cena 799 Kč

Kabelka, Arteddy, GLOBUS, 
cena 599 Kč

Ponožky Silver smile, 
3D pata snižuje pohyb pleteniny 
v obuvi, GLOBUS, cena 59,90 Kč

OBHLÉDNETE-LI PŘED BLÍŽÍCÍM SE LÉTEM SVŮJ ŠATNÍK, URČITĚ 

ZJISTÍTE, ŽE BY ZASLOUŽIL MALOU REVITALIZACI. MOŽNÁ BUDE 

STAČIT JEN PÁR OSVĚŽUJÍCÍCH KOUSKŮ.  

Šátek, H+D, GLOBUS, 
cena 349 Kč
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DOMOV

V ČESKÉ REPUBLICE SE ROČNĚ SPOTŘEBUJE KOLEM 80 000 TUN ČISTICÍCH A PRACÍCH PŘÍPRAVKŮ, 

KTERÉ OBSAHUJÍ NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY. CHCETE-LI PŘÍRODĚ TROCHU ULEVIT, ZKUSTE POUŽÍVAT 

BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ EKOLOGICKÉ PROSTŘEDKY, JEŽ SE VYRÁBĚJÍ NA ROSTLINNÉ A MINERÁLNÍ BÁZI.

Ekologický
úklid

Green force aviváž, 750 ml, neobsahuje 
fosfáty ani barviva, má certifikát organizace 
Vegan society. GLOBUS, cena 64,90 Kč

V čem je problém?
Většina běžných čisticích 
a mycích prostředků škodí ne-
jen přírodě, ale i pokožce. Na-
víc je při práci vdechujete, 
a pokud prádlo či nádobí vel-
mi důkladně nevymácháte či 
neopláchnete, zbytky chemi-
kálií se mohou dostat přímo 
do těla, kde se pomalu hroma-
dí a časem mohou napáchat 
velké neplechy. 
Spolu s pracími prášky s fosfá-
ty se do řek dostávají také du-
sičnany a fosforečnany, které 
způsobují přemnožení řas a si-
nic. Řešením však nejsou ani 
bezfosfátové prostředky, pro-
tože ty pro změnu obsahují ne-
bezpečné zeolity, jež čistírny 
odpadních vod neumějí odbou-
rat. Putují tak do moří a oceá-
nů a po cestě na sebe pomalu 
navazují těžké kovy.

VÝHODY EKOLOGICKÝCH 

PROSTŘEDKŮ

� Neobsahují agresivní 

chemické látky.

� Vhodné pro alergiky, 

atopiky, astmatiky a lidi 

s citlivou pokožkou. 

� Srovnatelně účinné ja-

ko značkové produkty.

� K životnímu prostředí 

jsou šetrné i jejich re-

cyklovatelné obaly.

Te
xt

: 
Le

n
ka

 B
rd

ko
vá

; 
fo

to
: 

is
to

ck
, 

a
rc

h
iv

Ecover prací gel, 
1,5 l. S vynikajícími 
pracími účinky i při 
nízkých teplotách 
se hodí na bílé 
i barevné prádlo. 
GLOBUS, cena 
209 Kč

Ecover čistič WC, 750 ml, 
čistí, odvápňuje a osvěžuje. 
GLOBUS, cena 74,90 Kč

Ecover prací prášek, 1,2 kg, má výborné 
prací účinky i při nízkých teplotách. Je 
vhodný na bílé a barevné prádlo i pro 
ruční praní. GLOBUS, cena 219 Kč

Excel na mytí 
nádobí, 
1 l, je vhodný 
i pro lidi s citlivou 
pokožkou, přitom 
má velmi dobrou 
mycí a odmašťující 
účinnost. Držitel 
značky Ekologicky 
šetrný výrobek. 
GLOBUS, cena 
39,90 Kč

Green force tablety 
do myčky 5 v 1, 25 ks. 
Zabraňují tvorbě vodního 
kamene. Neobsahují 
fosfáty, barviva, geneticky 
modifikované enzymy ani 
formaldehyd a mají 
renomovaný certifikát 
organizace Vegan society. 
GLOBUS, cena 129 Kč
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Rodinná mlékárna již od roku 1887

Meggle přináší na český trh novinku - Bylinkové a Česnekové máslo.

Jeho uplatnění je víc než široké – Meggle Bylinkové máslo se  vždy pomalu rozpustí na Vašem pokrmu
a dodá například masu či zelenině výjimečnou chuť – bude se Vám hodit při přípravě steaků, grilování,

ale i ke zjemnění a ozvláštnění omáček, nebo jen tak na horké těstoviny.
             

Tajemství jedinečné chuti se ukrývá v originální receptuře založené na kombinaci vybraných bylinek
a kvalitního másla.

Čerstvá chuť a čerstvý vzhled  máslových specialit Meggle – bez konzervačních látek, dochucovadel
a jiných umělých přísad.

w
w
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Čerstvá chuť a čerstvý vzhled  máslových specialit Meggle – bez konzervačních látek, dochucovadel
a jiných umělých přísad.
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Bukovanský mlýn, Jižní Morava
www.bukovansky-mlyn.cz
Martinský mlýn, Jižní Čechy
http://martinsky-mlyn.com
Holenský dvůr, Jižní Čechy
www.holenskydvur.cz
Lipno Lake resort, Jižní Čechy
www.lipnolakeresort.nl
Hotel Zámeček, České Švýcarsko
http://hotel-zamecek.cz
Hotel V nebi, Krkonoše
www.vnebi.cz

CESTY

PO LETECH, KDY LETNÍ DOVOLENÁ ZNAMENALA MOŘE A PLÁŽ NEBO 

POZNÁVÁNÍ CIZÍCH ZEMÍ, SE OPĚT ZAČÍNÁME POOHLÍŽET PO ZAJÍMAVÝCH 

MÍSTECH U NÁS DOMA. PŘINÁŠÍME VÁM PÁR TIPŮ, KAM VYRAZIT. 

Další místa, která nezklamou
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Prozkoumejte ČESKO

Tomu, kdo rád osedlá kolo a zároveň mi-
luje poklidnou atmosféru vinicemi pro-
tkané jižní Moravy, bych doporučil vi-
nařské stezky. Ubytovat se můžete ve 
čtyřlůžkových chatkách v Šatově, sta-
robylé vinařské obci při hranicích s Ra-
kouskem, odkud lze podnikat výlety do 
okolí nejen na kole, ale i pěšky. Podí-
vejte se na Kraví horu, do Pavlova, kte-
rý je plný historických viničních sklepů,  
nebo ke Znojemské přehradě a vyhlíd-
ce Králův stolec, zavítejte do nezkroce-
né přírody Národního parku Podyjí – tře-
ba k Sealsfieldovu kameni s vyhlídkou 
do údolí řeky Dyje, k malebné vinici Šo-
bes, na havranické vřesoviště. Své puto-
vání si můžete zpestřit skleničkou vína 
na ochutnávkových stáncích, které jsou 
v létě na trasách otevřeny.  

Vy� rá � o vás...
Bohumil BREJŽEK, 
právník

Vy� rá 

Za vínem na jih MoravyZa vínem na jih Moravy
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Prozkoumejte ČESKO

Rozhodly jste se vyrazit letos na dovo-
lenou s partou kamarádek? Zkuste tří-
hvězdičkový rodinný wellness hotel Pa-
norama v krásném přírodním prostředí 
poblíž Blanska. Mají zde pěkně vyba-
vené wellness centrum, v němž zapo-
menete na všechny starosti a pořádně 
si zařádíte v bazénu se slanou vodou 
s protiproudovým plaváním, relaxovat 
budete ve finské, parní, bylinné nebo 
infra sauně, pohovíte si ve whirlpoolu 
a na solární louce. Během dne tady or-
ganizují cvičení jógy a aerobiku, na ne-
dalekých farmách si můžete zajezdit na 
koních. A večer v příjemném baru pose-
dět u kávičky, u sklenky vína či mícha-
ného koktejlu a probrat vše, na co do-
ma nemáte čas. 
Wellness hotelů s podobnou nabídkou 
je více – třeba Frymburk na břehu Li-
penské přehrady na Šumavě či Grund 
resort v Mladých Bukách v Krkonoších. 

Lenka BRDKOVÁ, 
novinářka

Hana KUBEŠOVÁ, 
Account director

Každý rok vyrážíme s kama-
rády na akci podobnou Apa-
luše z filmu S tebou mě baví 
svět, jen je nás trochu víc... Už 
jsme toho projeli hodně, tak-
že mám srovnání a můžu rodi-
nám s dětmi školního věku do-
poručit kemp v Milovicích u Ho-
řic. Ubytovat se lze v chatkách, 
v areálu je perfektní bazén, kte-
rý se pravidelně čistí, teniso-
vý kurt, pingpongové stoly, mi-
nigolf, několik restaurací a pro 
tatínky třeba koktejlový bar. 
Hlavní ale je, že se odtud dá 
vyrážet na spoustu zajíma-
vých míst. V blízkosti jsou dvě 
rozhledny – tzv. Masarykova 
věž samostatnosti a Hořický 
chlum, hrad Pecka, zámek Hrá-
dek u Nechanic, bojiště, mu-
zeum a naučná stezka u Chlu-
mu, kde byla v roce 1866 za 
prusko-rakouské války svede-
na krvavá bitva. Její rekonstruk-
ce se tu pravidelně koná začát-
kem července. Daleko není ani 
do Dvora Králové s proslulou 
zoologickou zahradou, na Kuks 
s Braunovými sochami ctností 
a neřestí, do pevnostního měs-
ta Josefov nebo do Jaromě-
ře, kde je železniční muzeum.

Kdo někdy četl knížku Proč bychom se 
netopili, aneb vodácký průvodce pro Ofé-
lii, podle níž vznikl i seriál, ten ví, že pu-
tování po řece je prostě úžasné, žůžo, 
perfektní... Tak proč to taky nezkusit?! 
My jsme jeli dokonce s dětmi předškol-
ního věku a zvláště pro ně to bylo oprav -
du nezapomenutelné. I když to chce 
dbát na bezpečnost. Lodě už dneska ne-
ní potřeba vlastnit, dají se vypůjčit té-
měř „na každém rohu“. Půjčovny vám je 
za poplatek dopraví až na místo urče-
ní a zase si je na sjednaném místě vy-
zvednou. Ovšem pádlování, přenáše-
ní a další vodácké radosti už budou na 
vás. Cesta z Vyššího Brodu do České-
ho Krumlova vám zabere nejvýše 4 dny, 
vodáckých kempů s odpovídajícím záze-
mím je kolem řeky dostatek a spaní ve 
stanu – to je pro děti ten pravý adrena-
lin. Cestou můžete zastavit třeba na 
Rožmberku a zajít na zdejší hrad za Bí-
lou paní. A v samotném Krumlově je za-
jímavostí nepočítaně, příkladně grafito-
vý důl, při jehož návštěvě všichni vyfasu-
jí hornické oblečky a helmy s čelovkami.

Vy� rá � o vás...

Vy� rá � o vás...

Jan 
KŘÍŽENECKÝ, 
vedoucí 
distribuce 
vydavatelství

Vy� rá � o vás...

Lodí po Vltavě

Každý rok vyrážíme s kama-

S dětmi za poznáním do Milovic

Lodí po Vltavě

Dámská jízdaDámská jízda

Téměř všechny české lázně nabízejí samoplá-
tecké relaxační a wellness pobyty, při nichž si 
můžete vychutnat třeba péči s různými 
chutěmi. Toužíte po čokoládové masáži? 
Zkuste Velichovky, Vráž u Písku, Bechyni či 
Lázně Libverda. Medovou terapii najdete 
v Mšeném-lázních, Velichovkách, Jeseníkách či 
Lázních Lipová. Vinoterapii nabízejí – jak jinak 
– na jihu Moravy v Lednici. Při relaxačním 
pobytu si můžete užít také brusinek (Lednice, 
Mšené-lázně), citrusů (Mšené-lázně, Libverda), 
zeleného čaje i zelené kávy (Mšené-lázně, 
Libverda), cukrové třtiny (Libverda, Bechyně) 
a dalších voňavých přírodních přísad.

Dovolená v lázních
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DOVOLENÁ

K vínu

Bez mobilu ani ránu?

Během večerního 
posezení s přáteli při 
skleničce dobrého moku 
přijde vhod něco malého 
jen tak pro chuť.

Pokud jste odpově-
děli ano, tak proč si 
před dovolenou neu-
dělat radost a nepoří-
dit si některý z letoš-
ních telefonních hitů. 
Třeba tenounké LG 
či „vychytaný“ Sam-
sung s padesátime-
govou pamětí.

Léto a koupání patří neodmyslitelně k sobě, 
ovšem máte-li malé děti, musíte myslet 
především na jejich bezpečí. To v prvé řadě 
znamená spolehlivé nafukovací pomůcky. 
Výrobci se předhánějí v soutěži o co nejzajíma-
vější a pro děti nejpřitažlivější design, takže je 
z čeho vybírat. 

Co patříCo patřído ku� u
VYRÁŽÍTE NA TÝDEN NA HORY? 

JEDETE NA KRÁTKÝ VÝLET? BUDETE 

TRÁVIT LÉTO NA CHATĚ ČI CHALUPĚ? 

PORADÍME VÁM, CO BYSTE URČITĚ 

NEMĚLI ZAPOMENOUT PŘIBALIT.

Dobrou chuť!

Na večírek!

Vodní hrátkyLTC Wasabi arašídy, 
party mix, cena 
v hypermarketu 
GLOBUS

Alika arašídy, 
s nízkým obsahem 
tuku, cena 
v hypermarketu 
GLOBUS

Kostelecký uherák, 
vakuově baleno, 

GLOBUS, 
cena za 1 kg  

325 Kč

LG GD 510,  
váha 90 g, 
dotykový 
displej, MP3, 
fotoaparát, 
GLOBUS, 
cena 
3 490 Kč

Párty Alias, zábavná společenská 
hra nejen se slovy, GLOBUS, 
cena 399 Kč

Samsung, S3650 Corby, 
dotykový displej, 
fotoaparát, MP3, 

GLOBUS, cena 3 190 Kč

Manner Milch-Haselnuss, 
řezy, 5 ks, cena 

v hypermarketu GLOBUS

Při dlouhých cestách autem či vlakem nebo na výletech 
s dětmi oceníte jednotlivě balené malé sušenky, s nimiž 
potomci příliš nenadrobí. Dávejte přednost pochoutkám 
bez čokolády, která se v horku snadno rozehřeje. Ten, kdo 
ji někdy odstraňoval z autopotahů, by mohl vyprávět...

Hra Párty Alias rozproudí náladu. 
Vysvětlujete při ní spoluhráčům 
význam slov pomocí jiných 
výrazů, předvádíte zvířata či 
povolání, hledáte vhodné rýmy, 
popisujete osobnosti apod. 
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O důležitosti brýlí proti slunci 
už asi nikdo nepochybuje. 
Navíc jde o trendy doplněk, 
který se v případě potřeby 
nosí na temeni hlavy. I letos 
zůstávají v módě větší 
obroučky zakrývající celé oči 
i část obličeje.

Moderní kufry mají často pevnou 
kostru s látkovým potahem, 
kolečka a výsuvnou rukojeť.

Pořizování fotografií nikdy ne-
bylo tak jednoduché jako dnes, 
protože se nemusíte bát po-
kažených snímků. A chystáte-
-li se šnorchlovat nebo dokon-
ce potápět, využijete i jedno-
rázový podvodní fotoaparát.

Pískoviště je spása pro rodiče 
menších dětí. Jen je potřeba mít 
pořádnou výbavu. Klasické bá-
bovičky jsou out, ale co třeba 
krab nebo chobotnice?

Podobně poslouží 
také přenosný DVD 
přehrávač. Ten 
oceníte i v letadle 
při delším letu.

Zajímavá kniha pomůže 
překlenout dny, během nichž 
vám obloha bude ukazovat 
zamračenější tvář. 

Fotodokumentace

Řekni mi, co čteš...

Pozor, slunce!

Hurá na písek!

...a který je tvůj oblíbený fi lm

Marine Fujifilm, 
podvodní aparát, 
GLOBUS, cena 
299 Kč

Olympus FE 4030, digitální 
fotoaparát, různé barvy, 
GLOBUS, cena 3 990 Kč

77 výletů s dětmi 
po Čechách, 
GLOBUS, 
cena 249 Kč

Vandenberg, 
černé sluneční brýle, 
s pouzdrem 
a mikrovláknovou 
utěrkou zdarma, 
GLOBUS, cena 499 Kč

Čtecí brýle se slunečním 
filtrem, GLOBUS, cena 
169 Kč

Vyrovnaný účet, GLOBUS, 
cena 279 Kč

Přenosný DVD 
přehrávač,

ECG DVP 7807 RED, 
otočný displej, 

USB konektor, 
GLOBUS, cena 

1 990 Kč

Pevné zavazadlo

Cestovní kufr 
Trolley, 

materiál Eva 
polyester, 

různé barvy 
a velikosti, 

GLOBUS, cena 
od 499 Kč
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ZDRAVÍ

SE ZVYŠUJÍCÍM SE POČTEM SLUNEČNÝCH DNÍ 

STOUPÁ I MNOŽSTVÍ ÚRAZŮ. LIDÉ TRÁVÍ VÍCE ČASU 

VENKU, PŘI SPORTU A PRÁCI NA ZAHRADĚ. ČASTO 

TAKÉ CESTUJÍ DO NEZNÁMÝCH KONČIN, NEBO SE 

MĚNÍ V DOMÁCÍ KUTILY... 
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Podle statistik pojišťoven jsou 
letní úrazy a zranění spíše 
mužskou záležitostí – mužů, 

kteří utrpí nějaký úraz, je dvakrát 
více než žen. Nejčastějšími neho-

dami jsou zlomeniny zápěstí, lokte 
či klíční kosti, ale i poranění hlavy 
a mozku. Způsobeny jsou obvykle 
pádem z kola, stromů či střech a při 
jízdě na kolečkových bruslích. 

Léto 

Rychlá kola
„Jela jsem na pánském ko-
le, před sebou v sedačce roční-
ho synka. Při brzdění jsem zapo-
mněla, že vezu vzadu na nosi-
či košík s hruškami. Když jsem 
chtěla přehodit nohu a seskočit, 
celé kolo letělo k zemi,“ líčí mla-
dá maminka hrozivý zážitek z loň-
ského léta, který naštěstí skončil 
jen lehkým otřesem mozku dítě-
te. Především díky tomu, že stej-
ně jako ona mělo na hlavě přilbu. 
„Všichni by si společně s kolem 
nebo in-line bruslemi měli koupit 
i přilbu a chrániče. Například cyk-
listické rukavice s výztuží pomo-
hou při pádu zabránit nejen od-
řeninám, ale často i zlomeninám 
zápěstí. Správně nasazená přilba 
ochrání před vážným poraněním 
mozku dokonce až v 95 procen-
tech případů,“ radí MUDr. Jiří Po-
volný z pražského centra AMED. 

Skokani a horolezci 
Asi největší nebezpečí hrozí v létě 
u vody. Každým rokem utonou ne-
bo zůstanou odkázány na invalidní 
vozík desítky lidí. Většinou se jedná 
o mladíky, kteří si skokem do vody 
přivodí těžké zranění páteře. 
U vody však číhají nástrahy hlav-
ně na děti, které by rodiče neměli 
spouštět z očí. K moři nezapomeň-
te přibalit koupací obuv, nezraní-
te se o kameny nebo mořské jež-
ky na dně. Při plavbě na kánoi či na 
jachtě je nezbytností plovací ves-
ta a „šiknou se“ i boty s protisklu-
zovou podrážkou. Pro rodiče malých 
dětí se prodává praktická pomůcka 
– batůžek s řemínkem, který umož-
ní vodit dítě bezpečně na vodítku. 
Velké opatrnosti je zapotřebí na ho-
rách. Není radno chodit až k okra-
jům vyhlídek, kde se může drolit ne-
zpevněná půda, hrozí závrať či pře-
vážení těžkým batohem.

V uctivé vzdálenosti
Bez posezení u táboráku by to nebylo to pravé léto. Před ohněm je však třeba mít se na po-
zoru, jinak se romantický večer může zvrtnout v tragédii. Takže než zapálíte táborák, připo-
meňte dětem i sobě zásady bezpečného zacházení s ohněm. A platí to i při „obyčejném“ gri-
lování, kde kromě žhavých uhlíků hrozí popálení od rozžhavených pomůcek. 
Letní prázdninová obydlí ale skýtají i další nebezpečí. Mohl by o tom vyprávět mnohý chalu-
pář, který se při opravě střechy či natírání fasády zřítil ze žebříku. Těžkými zraněními čas-
to končí i pokusy o řezání uschlých větví nebo sklizeň ovocných plodů v korunách stromů. 
Ani trávník není bezpečné místo, pokud po něm přejíždíte elektrickou sekačkou a nevěnuje-
te práci dostatečnou pozornost. Ta je ostatně bezpodmínečně nutná při jakékoli manipulaci 
s elektrickými přístroji, jako jsou motorové pily, vrtačky, elektrické hoblíky... A že jsme zapo-
mněli na populární cirkulárky? Tak tenhle stroj by prý mnozí chirurgové z traumatologických 
oddělení, kteří každé léto evidují desítky uříznutých prstů, nejraději zakázali.

bez
kolizí

Odřeniny – ránu vydezin-
fikujte, přelepte náplastí 
nebo ovažte obinadlem. 
Krvácení z nosu – pacien-
ta posaďte a silně mu 
stiskněte nosní chřípí.
Silné krvácení z rány – 
prsty obalenými látkou 
stlačte poraněné místo, 
nebo přiložte tlakový 
polštářek a převažte kom-
presním obvazem. 
Popáleniny – uhaste hořící 
oděv tím, že na postižené-
ho hodíte deku. Popálená 
místa sterilně zakryjte. Po-
dávejte chlazené nápoje. 
Tonutí – zahajte resusci-
taci, nezdržujte se vylévá-
ním vody z žaludku. I po 
krátkodobém tonutí se 
postižený musí dopravit 
k lékaři – v plicích dochází 
s časovým odstupem ke 
změnám ohrožujícím život.
Zlomeniny – fixujte 
provizorní dlahou, třeba 
klackem. Při otevřených 
zlomeninách je nutné 
nejprve sterilně překrýt 
ránu.
Otrava – vyvolejte mecha-
nicky zvracení.
Uštknutí – škrtidlo umís-
těte těsně nad ránu, aby 
se omezil průnik jedu do 
krevního oběhu. Mírným 
masírováním se snažte 
vytlačit jed z ranky. 
Poštípání včelou – vy-
táhněte žihadlo, přiložte 
studený obklad. Alergikům 
podejte antihistaminika 
a dopravte je rychle 
k lékaři. 

První pomoc
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Konečně jsou tu vejce od nosnic chovaných 
v jiných než klecových chovech. Na rozdíl od 
klecového chovu zde nejsou nosnice omezovány
klecí. Mohou se  volně pohybovat po hale, hrabat
a popelit se. Tímto jsou nosnice mnohem méně
vystaveny stresu a jsou chovány v prostředí, které
je identické s jejich přirozeným prostředím.

V nabídce jsou:  
BIO vejce z ekologického chovu

Vejce z podestýlkových chovů:
• Gazdovské
• Babičkine
• Slepičí vejce obohacené o OMEGA 3

nenasycené mastné kyseliny
• Cereální

Všechny naše chovy splňují nejnáročnější kritéria
kladená EU na produkci vajec.

ČESKÉ 
BUDĚJOVICE

LIBOTENICE

POHOŘELICE

VEĽKÝ KRTÍŠ

BEGOKON CZ, s.r.o.
Dolní 2547, 370 04  České Budějovice 
Czech Republic
Tel.: +420 602 443 601 
e-mail: skocdopole@begokon.cz
www.begokon.cz

BEGOKON, p.v.o.d.
991 24 Stredné Plachtince 219
Slovakia
Tel.: +421 474 911 987
e-mail: odbyt@begokon.sk
www.begokon.sk
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