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siluetasilueta

Sezonní plody JSou 

ŠťaVnaté, Sladké, trpké, 

kySelé, někdy I hořké. 

SplňuJí tak VŠechna 

chuťoVá očekáVání a co 

Víc, dodáVaJí lIdSkému 

organISmu Velké 

množStVí proSpěŠných 

látek. pokud držíte lInII 

a honí VáS mlSná, Je pro 

VáS letní SklIzeň  

Ideální Volbou. 

pro zdraví i krásu

Více informací o zdravé výživě najdete na 
webových stránkách www.poctivy-nakup.cz

Meloun 
Piel del 

Sapo

Meloun 
Galia

melouny se 
překvapivě řadí 
mezi zeleninu. 
cukrové jsou 
vydatnější, ale 
stejně šťavna-
té jako vodní.

letní pokrmy jsou 
pastvou pro oko. 
chcete-li krásu 
pohárů, koktejlů 
či salátů ještě více 
podtrhnout, ozdobte 
je vybranými kousky 
exotického ovoce.  

Meloun Cantaloupe

Meloun 
červený 

vodní

Karambola

o voce dozrávající v lé-
tě je plné vody a antio-
xidantů, obsahuje pří-

rodní ovocný cukr (fruktózu), 
jež dodá tělu potřebnou ener-
gii a vlákninu pro lepší zažívá-
ní. Je zdrojem vitaminu C, B 
a beta-karotenu, který mimo 
jiné chrání pokožku před slu-
nečními paprsky. Z minerál-
ních látek se v letním ovoci 
nacházejí především hořčík, 
draslík, vápník, železo a fos-

for. Třešně a višně navíc obsa-
hují jód, který je důležitý pro 
správnou funkci štítné žlázy 
a metabolismus živin. Jistě 
potěší i jeho pozitivní vliv na 
kvalitu kůže, vlasů a nehtů.  

Použití v kuchyni
V průběhu celého léta můžete 
využívat lokální nabídky se-
zonních plodů, ať už z vlast-
ní zahrádky či z obchodu. Při 
výběru dbejte na to, aby by-

lo ovoce zralé a mělo pevnou 
a neporušenou slupku. Do-
ma je ihned zpracujte nebo 
uchovejte v chladu a suchu, 
ideálním místem je dolní box 
v chladničce. Ovoce jezte po-
kud možno čerstvé, můžete je 
také přidat do bowle nebo sa-
látů, zmrzlin, palačinek či ko-
láčů. Nebojte se kombinovat 
je s mléčnými produkty, jako 
chuťový doplněk poslouží čer-
stvá máta či meduňka.

Jahody  131 kJ 31 kcal 
Třešně  250 kJ  60 kcal 
Višně   229 kJ  55 kcal 
Meloun vodní 110 kJ  26 kcal 
Maliny  127 kJ 30 kcal 
Ostružiny  200 kJ  48 kcal 
Borůvky 177 kJ  42 kcal
Rybíz   234 kJ  56 kcal 
Angrešt   176 kJ  42 kcal 
Meruňka   201 kJ  41 kcal 
Broskev  180 kJ  43 kcal 
Nektarinka   152 kJ  36 kcal 
Hroznové víno   289 kJ  69 kcal 
Bluma  274 kJ  65 kcal 
Švestka 247 kJ  59 kcal 

Kalorické hodnoty (ve 100 g):

elouny se elouny se 

ti: 

podtrhnout, ozdobte 
je vybranými kousky 

ti: 

Meloun 
žlutý vodní

Physalis
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IngredIence na 1 porcI:
✱ 1 meruňka ✱ 5 piškotů
✱ ½ středně velkého banánu 
✱ 100 g bílého jogurtu

příprava:
Banán oloupeme a na-
krájíme na kolečka. 
Omytou meruňku vy-
peckujeme a  nakrájí-
me na menší kousky. 
Do misky vyskládáme 
piškoty, čerstvé ovo-
ce a  vše zalijeme bí-
lým jogurtem. Dětem 
tuto svačinu podává-
me v pokojové teplotě. 

Přemýšlíte, čím V hOrkých letních 

Dnech POtěšit žaluDek a OSVěžit mySl? 

VSaďte na JeDnODuché 

a chutné recePty 

z letníhO OVOce. 

Jogurt s ovocem a piškoty
Ideální svačinou pro ma-
lé i  velké děti je kombina-
ce sacharidů v podobě čer-
stvého ovoce a  piškotů. 
Později lze přidat cereálie 
a  bílkoviny obsahující pro-
biotické kultury (například 
bílý jogurt). Snažte se vybí-
rat ovoce, které dozrávalo 
na sluníčku – je lépe stra-
vitelné a nutričně plnohod-
notné. Vhodné jsou napří-
klad meruňky: kromě vody 
totiž obsahují beta-karo-
ten, draslík a železo.  

IngredIence na 6 muffInů:
✱ 2 vejce ✱ 30 g třtinového cukru
✱ 1 sáček vanilkového cukru 
✱ kůra z nechemicky ošetřeného citronu
✱ 150 ml mléka ✱ 100 g polohrubé 

mouky ✱ 50 g celozrnné mouky 
✱ ½ sáčku prášku do pečiva bez fosfátů 
✱ 50 ml řepkového oleje ✱ 150 g letního 

ovoce (maliny, borůvky a ostružiny)

příprava:
Vejce rozšleháme s třtinovým a vanil-
kovým cukrem a kůrou z nechemicky 
ošetřeného citronu. Vmícháme mlé-
ko, celozrnnou a polohrubou mouku, 
prášek do pečiva a nakonec řepkový olej. Formy na muf-
finy vymažeme a vysypeme moukou. lžící vkládáme těs-
to ve vrstvách a  průběžně zdobíme omytým ovocem. 
muffiny pečeme v předehřáté troubě na 180 °c dozlato-
va, přibližně 30 minut. 

muffiny lze péct na růz-
né způsoby. V  létě si je 
můžete vychutnat s drob-
ným ovocem, které jim 
dodá lehkost a  slad-
kou chuť. maliny, ostru-
žiny i  borůvky patří me-
zi lesní plody, jež jsou 
plné důležitých antioxi-
dantů. Obsahují vitaminy  
c, e a beta-karoten. Jsou 
zdrojem flavonoidů, an-
tokyanů, organických ky-
selin, manganu a vlákni-
ny. nemají téměř žádnou 
kalorickou hodnotu, po-
máhají posilovat obra-
nyschopnost organismu 
a působí protizánětlivě.

muffiny s letním ovocem
tento 

recept je 
vhodný pro děti 

od 1 roku.

Vhodné 
pro děti od 

ukončeného 
10. měsíce

Sladké 
přírody

Banány

dětské piškoty

Třtinový cukr

maliny

dary
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autorkou receptů je Jana vašáková, certifikovaná 
výživová poradkyně, která spolupracuje s obchodní 
sítí hypermarketů GlOBuS. Více informací najdete 
na: www.poctivy-nakup.cz v sekci experti radí.

IngredIence:
✱ 500 g jahod ✱ šťáva z citronu 
✱ 1 lžička třtinového cukru 
✱ 200 g bílého jogurtu 
✱ lesní plody (maliny, ostružiny, borůvky) 
✱ máta na ozdobu

příprava:

Jahody omyjeme, vložíme 
do mixéru, pokapeme šťá-
vou z  citronu a  rozmixuje-
me nahrubo. Ve větší míse 
smícháme jahodové pyré 
s bílým jogurtem a vkládá-
me do formiček na zmrz-
linu. Vložíme do mrazáku 
a  necháme alespoň 8 ho-
din tuhnout. Poté podá-
váme ozdobené ovocem 
a lístky čerstvé máty nebo 
meduňky. 

domácí jahodová zmrzlina  
Jahody v  kombinaci s mléč-
ným výrobkem osvěží a zasy-
tí zároveň. Plody mají samy 
o sobě dostatek cukru, pro-
to není třeba zmrzlinu dosla-
zovat. Podobně jako ostat-
ní sezonní ovoce obsahují 
vodu, vlákninu, vitaminy a, 
B, c a  e, z  minerálních lá-
tek draslík, fosfor, hořčík, 
síru a vápník. toto oblíbené 
ovoce má jedinou nevýhodu 
– nebezpečí alergie. ta se 
může vyskytnout především 
u  malých dětí do 3 let, ob-
vykle ve formě kožní vyrážky. 

IngredIence na 1 porcI:
✱ 4 větší kousky vodního melounu 
✱ 6 třešní ✱ 4 jahody 
✱ 4 kuličky hroznového vína 
✱ šťáva z limetky 
✱ 1 lžička bezinkového sirupu 
✱ voda a čerstvá máta

příprava:
meloun omyje-
me a  nakrájí-
me na kostič-
ky, v ypecku -
jeme třešně, 
rozpůlíme ja-
hody a hrozno-
vé víno. Přidáme šťávu z limetky 
a bezinkový sirup. zalijeme při-
bližně 300 ml vody a dáme vy-
chladit alespoň na půl hodiny 
do chladničky. Podáváme s čer-
stvou mátou. 

vodní meloun se do recep-
tů obvykle přidává v  kom-
binaci s letním ovocem.
Obsahuje až 91 % vody, 
což uvítají všichni, kdo se 
snaží dodržovat zásady pit-
ného režimu – skvělý je tře-
ba melounový fresh juice.
meloun je zdrojem ovoc-
ného cukru, který dodává 
energii zejména při sportu. 
zároveň má nízkou kaloric-
kou hodnotu – ve 100 g se 
nachází jen 26 kcal. 
Obsahuje vitamin c posilu-
jící obranyschopnost orga-
nismu, beta-karoten, ky-
selinu listovou, vita-
min B1 a B6 a také 
železo a draslík.

Ovocná bowle

Hroznové víno

Příjemné
dietní 

osvěžení

zdravá 
svačinka  
pro děti 

Jahodová zmrzlina 
s letním ovocem

Borůvky

Bílý jogurt

4_5_recepty_K.indd   5 7/3/11   6:10 PM
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Přijďte si do globusu vybrat doPlňky, které vám 

nejen usnadní letní cesty do neznáma, ale také 

zPříjemní domácí Prázdninovou Pohodu. 

Praktičtí
pomocníci

miniatury

tipy

chcete být letním pánem silnic, aniž 
byste po cestě neustále nahlíželi do 
mapy? Pořiďte si navigaci! nabídky 
modelů pravidelně obměňujeme, 
vybere si zaručeně každý.  
navigaci si můžete také pouze 
vypůjčit v oddělení elektro – více 
informací na straně 10.

cesta z města

Vakuová nádoba Vacuvin na marinování
2,50 l s vakuovou pumpou:
✱ pro maso, ryby, drůbež a zeleninu
✱ maso je křehčí během pár minut
✱ ideální pro domácí vaření a grilování
✱ marinování dodává pokrmům delikátní 

chuť a chrání před žárem
✱ snadné používání, šetří čas
  
 

vaření je radost

malá balení kosmetic-
kých výrobků přivítají 
všichni, kdo rádi 
cestují nalehko  
a berou s sebou 
pouze to, co během 
dovolené nutně 
potřebují. 

dovolená pod stanem  
má své romantické kouzlo. 
to však rychle mizí, pokud 
vám na nohy táhne víc,  
než je zdrávo. abyste  
z prázdnin neodjížděli  
s nechtěným předstihem, 
věnujte pečlivou pozornost 
výběru kvalitního spacího 
pytle. 

noci v teple

Spací pytel Glassy, 
-10 °c, husky, globus

Spací pytel Garret, 
-7 °c, husky, globus

dobijte se
Použití dobíjecích 
baterií šetří nejen 
životní prostředí,  
ale i vaši peněženku. 

GP Batteries, 
dobíjecí aa baterie, 
globus

civilizace volá
Pokud ani během volna nechcete 
ztratit stylové spojení se světem, 
vybavte se novým modelem mobilního 
telefonu. 

Mobilní telefon 
S5570 Galaxy 

mini, samsung, 
globus, cena 

3 790 Kč 

Mobilní 
telefon 
S5260, 
samsung, 
globus, 
cena 3 190 Kč

Praktičtí
Na palubu! 

mini balení si můžete 

vzít s sebou  

do letadla.

Na palubu!

Vakuová nádoba, 
vacuvin, globus, 
cena 999 Kč

Navigace Tom Tom,
globus 

Te
xt

: 
e
va

 k
a
rl

a
so

vá
; 

fo
to

: 
a
rc

h
iv

7_tipy_K.indd   7 7/3/11   6:13 PM



Kdo vyhrál

Grilmánii 2011

ČesKo už ví, Který tým Griluje nejlépe! vítězství v celostátní 

soutěži GloBus Grilmánie poprvé v historii oBhájili Kadanští 

redhoti, Kteří se do letošního tuzemsKého Klání vydali zoceleni 

úČastí na mistrovství světa v Grilování v němecKém Gronau. 

do Globus Grilmánie, jedné z nej-
větších akcí pro milovníky kvalitní-
ho grilování, se může přihlásit kaž-

dý, kdo má rád zábavu a dokáže včas sesta-
vit vhodný soutěžní tým. Cesta do finále 
není jednoduchá, každý z přihlášených tý-
mů musí nejprve projít sítem regionálních 
kol. letos se jich pořádalo rovných deset. 

Opakování matka moudrosti
Velké grilovací finále, v němž se utka-
li vítězové regionálních kol, se konalo 
na louce u restaurace loděnice v praž-
ské Troji. A i když divácký zájem pozna-
menala nepřízeň počasí, deset týmů, kte-
ré postoupily z regionálních kol z celé 
republiky, si dobrou náladu tolik potřeb-
nou ke grilování nenechalo ničím zkazit. 
mnozí účastníci byli na Grilmánii už po-
několikáté, a tak dobře věděli, do če-
ho jdou. na grilu se ve finále upravoval 

losos, hovězí, vepřové a krůtí maso, ne-
chyběl ani sladký dezert. Ten se musel 
alespoň z polovičky péci nad ohněm. 
Základní čerstvé suroviny dodal Globus, 
všechny ostatní ingredience si přivezly 
soutěžící týmy. Atmosféru dokreslovaly 
nejrůznější divácké soutěže, vystoupení 
silných dřevorubců a koncert Petra Koláře. 
redhoti z Kadaně s číslem sedm byli už 
od začátku jasnými favority. „Před čtyřmi 
lety jsem viděla leták na soutěž v Globu-
su, tak jsem řekla manželovi, že bychom 
to mohli zkusit,“ vzpomíná sabina Dolen-
ská, jejíž manžel i tatínek jsou spolu s ní 
členy týmu. Přidali se ještě další kolego-
vé, ale jen manžel Jiří je profesionální ku-
chař. „Když na mě zpočátku mluvil těmi 
svými kuchařskými termíny, vůbec jsem 
mu nerozuměla, ale teď už je to v pohodě. 
Příprava na Grilmánii je občas absurdní. 
Jirka mi třeba maluje fixou na talíř, kde 
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✱ Členem sdružení se mů-
že stát právnická nebo fyzic-
ká osoba starší 18 let. prvním 
krokem je vyplnění přihlášky, 
kterou přijímá a následně také 
schvaluje výbor České asocia-
ce grilování. pro přijetí člena je 
potřeba souhlasu všech členů 
výboru sdružení. pokud k  ně-
mu dojde, pak už jen stačí, aby 
zájemce zaplatil níže uvedený 
členský příspěvek.
✱ Roční členské příspěvky 
výše členského příspěvku na 
rok 2011 pro právnické osoby 

je 5 000 Kč, fyzická osoba za-
platí 350 Kč.
✱ Zaplacením ročního příspěv-
ku získává každý člen asociace 
právo na nejrůznější benefity, 
které výbor sdružení sjednává 
se svými partnery. 
✱ Během prvního roku provo-
zu poskytuje Česká asociace 
grilování zejména následující 
výhody:
– Právo na účast v oficiálních 
BBQ soutěžích pořádaných jak 
Českou asociací grilování, tak 
mateřskou asociací světovou. 

– na BBQ soutěžích s  řádně 
uzavřeným členstvím se každé-
mu soutěžícímu týmu zapíšou 
body do hodnotícího žebříčku.
✱ V budoucnu by měl každý 
člen získat následující výhody:
– možnost výhodnějšího náku-
pu v  e-shopu České asociace 
grilování 
– slevu minimálně 5 % 
v partnerských restauracích 
– slevu na předplatné tisku 
– informační e-bulletin České 
asociace grilování v  minimál-
ním počtu 6 x za rok

1.  Redhoti 

2.  Many tým 

3.  MGS Kujebáček 

4.  Sailors  

5.  White Black 

6.  Angus tým 

7.  Hatryk 

8.  Pohoda tým 

9.   Sedláci 
z Moravce 

10.  Kůrovci

Pravidla členství v České asociaci grilováníPravidla členství v České asociaci grilování

White Black 

Pohoda tým 

vítězný tým 
redhoti  

8_9 grilmanie_K_LR.indd   8 7/3/11   6:15 PM
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a jak bude jídlo naservírované. Jak to pak 
umyju, ho nezajímá,“ směje se sympatic-
ká sabina.

Jasný favorit přijel z mistrovství světa
redhoti se už na konci května zúčastni-
li jako loňští vítězové Grilmánie světové-
ho mistrovství v gri-
lování v německu. 
Z 80 týmů byli v jed-
né z disciplín třiatři-
cátí – v té se zjišťova-
lo, jak tým funguje, 
jestli dávají ochutná-
vat divákům, jak si celé grilování užívají. 
V soutěži s názvem „Chuť jídla“ se umísti-
li na 49. místě a pátí byli „v omáčce“. „Da-
né ingredience byly kečup, hořčice a ma-
jonéza. my jsme přidali ještě hrubozrn-
nou hořčici a estragon. To víte, že jsme 
na tohle místo hodně hrdí, ve světě se gri-
luje úplně jinak než u nás. Žádný návrat 
k jednoduchosti, maso se napichuje rych-
losolemi a injekčními stříkačkami se do 
něj pumpuje hotové koření,“ říká sabina. 
A co považoval její tým za svůj „majstr-
štyk“ v Troji? „samozřejmě dezert. bo-
růvkový koláč s drobenkou se celý dě-
lá pod zaklopeným grilem jako v horko-
vzdušné troubě,“ prozradila jediná žena 
v týmu redhotů. ostatně na dezert spo-
léhala většina soutěžících jako na disci-
plínu, ve které mohou získat nejvíc bodů. 

Grilmánie skončila, ale grilujeme dál!
letošní vydařený ročník Grilmánie potvr-
dil, že úroveň grilování u nás stoupá. Je 
to jistě i zásluhou České asociace grilo-

vání. Ta vznikla jako institucionální opo-
ra rychle se rozvíjejícího gastronomického 
oboru, který má stále více příznivců. me-
zi hlavní úkoly asociace patří informová-
ní o novinkách a trendech, právo udělovat 
licenci či záštitu k pořádaným barbecue 
soutěžím, či je přímo organizovat.

Světová inspirace
Založení tuzemské 
asociace předchá-
zela snaha předsta-
vit grilování všem 
zájemcům z řad 

profesionální i široké veřejnosti. sdruže-
ní se stalo oficiálním členem světové aso-
ciace grilování (World barbecue Associa-
tion – „WbQA“). mezi hlavní úkoly tohoto 
nejvyššího orgánu barbecue asociací pat-
ří přidělování licencí pro pořádá-
ní národních a mezinárodních 
šampionátů v grilování – ovšem 
pouze za podmínky, že orga-
nizátoři dodrží jasně stanove-
ná pravidla a dohodnutý systém 
hodnocení. světová asociace 
grilování je sdružení čistě nezis-
kové, jeho provoz je zajišťován 
členskými příspěvky a sponzor-
skými dary. K dnešnímu dni má 
WbQA jedenáct partnerů (států) 
s licencí. Velmi rychle se rozví-
jí a získává stále více fanoušků. 
Právě členství v tomto prestiž-
ním světovém sdružení předsta-
vuje pro Českou asociaci grilo-
vání významnou inspiraci při 
stanovování vlastních cílů. 
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na dezert spoléhala převážná 

většina soutěžících jako na 

disciplínu, ve které mohou získat 

nejvíc bodů.

Stěžejní cíle České asociace grilování:

1. Podpora a propagace grilování ve všech 
aspektech a směrech

2. Rozvoj pojetí grilování jako životního stylu, 
volnočasové aktivity, setkávání se s rodinou a přáteli

3. Udělování licence k pořádání barbecue soutěží

4. Převzetí záštity nad konanými barbecue 
soutěžemi

5. Organizace barbecue akcí a účast na nich

6. Podpora všech příznivců grilování, zejména 
poskytováním informací o novinkách, tipech 
a trendech souvisejících se zdravým životním stylem

7. Zvyšování úrovně „barbecue kultury“

8. Nominace vítěze barbecue soutěží do 
mezinárodních klání, zejména do turnajů 
organizovaných světovou asociací grilování (WBQa) 
či jejími členskými organizacemi

9. Spolupráce s WBQA a plné respektování 
vzájemných dohod

10. Dodržování ústředního motta všech příznivců 
grilování na celém světě: make people happy by 
fire, food and fun! Čiň lidi šťastné, griluj a získávej 
přátele po celém světě!

více informací naleznete na www.cbqa.cz, přihlášku ke 
členství si můžete stáhnout na webových stránkách 
http://www.cbqa.cz/prihlaska.html

vítězný tým  
a odborná 

porota 
Grilmánie 
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Možná bySte chtěli Mít Kouzelného Sluhu, Který by za váS před 

dovolenou „oběhal“ všechny nezbytnoSti... MagicKé triKy v globuSu 

zatíM neovládáMe, ale děláMe MaxiMuM pro to, abySte u náS zařídili 

vše, co potřebujete – rychle, Spolehlivě a pod jednou Střechou. 

novinky z Globusu

Vybírá pro vás...

Marcela 
KrejčíKová, 
manažerka  
marke tingu  
společnosti globuS

koktejl

10 | 

Zaručené tipy 
pro pohodovou 
letní dovolenou

Sbírali jste až doposud vzorečky kosmetiky z časopisů,  
abyste na dovolenou nemuseli vyrážet obtěžkáni arzenálem 
celé koupelny? v globuSu si nyní můžete pořídit oblíbené 
produkty v cestovních velikostech! v menších baleních  
seženete například antiseptickou ústní vodu, zubní pastu,  
sprchový gel, opalovací krémy s ochranným faktorem  
i šampon na vlasy. všechny produkty jsou koncipovány  
tak, aby vystačily na průměrně dlouhou letní rekreaci  
a pohodlně se vešly do jedné kosmetické taštičky.

cestovní balení oblíbených produktů

Přijďte si ji půjčit!
pořízení navigace do auta  
nepatří mezi zanedbatelné  
výdaje. vynaložené peníze by 
mohly mrzet zejména ty, kteří 
potřebují „rádce na cesty do 
neznáma“ jen pár dní v roce. 
právě z těchto důvodů jsme se 
v globuSu rozhodli nabízet její 
zapůjčení. z vybrané nabídky, 
kterou neustále obměňujeme,  
si můžete zvolit model, který 
vám bude vyhovovat nejlépe. 
navigaci si lze půjčit v každém 
hypermarketu globuS v od-
dělení elektra, kde vám naši 

pracovníci rádi vysvětlí její  
ovládání. denní půjčovné je  
40 Kč a minimální výpůjční doba 
je 4 dny. pro vypůjčení je nutné 
složit vratnou zálohu.
pokud se vám navigace zalíbí, 
můžete si ji po návratu hned  
zakoupit. jako bonus vám  
poskytneme slevu ve výši  
půjčovného. 

nechcete kupovat 

navigaci? 

Mini 
balení jsou 
na cesty 

praktická.

GLoBUS MINI 
zíSKaL
ProfeSNí
oceNěNí!

v odborné profesní 
soutěži zlatý středník 
2010, která již podeváté 
hodnotila nejlepší firemní 
tituly, získal globus Čr, 
k. s. za časopis globuS 
Mini zvláštní ocenění za 
distribuci. odborná porota 
mu také udělila ocenění 
kvality rated.

10_11_koktejl_KH.indd   10 7/3/11   6:16 PM
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chcete mít své fotografie z dovolené v papírové for-
mě tak, abyste se s  nimi mohli známým pochlubit 

i  bez přítomnosti techniky? rychlým a pohodlným ře-
šením je fotosběrna globuS. Stačí se pouze registrovat na 
našich webových stránkách a zdarma si stáhnout program, 
který vám pomůže fotky zpracovat. pomocí domácí fotosběr-
ny je pak odešlete ke zpracování. pro své fotografie nebo 
fotodárky si přijdete na vámi vybraný hypermarket, kde záro-
veň provedete úhradu své objednávky.

pokud nechcete na své fotografie čekat, využijte službu 
picture express – foto ihned. tato služba je dostupná na 
všech hypermarketech globuS v  oddělení foto – hodiny  
– klenoty. ve speciálně označeném kiosku si jednu fotku vy-
tisknete během 10 sekund. 

po vložení datového média 
do přístroje se snímky auto-
maticky objeví na dotykové 
obrazovce a  vy můžete vy-
bírat. K dispozici jsou také 
základní úpravy, například 
ořez fotek či odstranění 
červených očí. Kromě to-
ho lze před tiskem přiblížit 
detaily, či naopak snímek 
zvětšit. Možná je také archi-
vace a  vypálení snímků na 
cd. počítačový software je  
velmi jednoduchý a  umož-
ňuje přímý výběr požado-
vaných snímků. nebojte se 
vyzkoušet!

zajistěte chlazeným 
potravinám ideální teplotu

hypermarkety globuS vám nabízejí 
jedinečnou možnost zakoupit zmrazenou 
chladicí náplň, kterou vložíte přímo do 
tašky k vybraným potravinám. tímto jed-
noduchým krokem zajistíte ideální teplotu 
pro zmrzliny a další zakoupené chlazené či 
mražené výrobky. náplň se výborně hodí 
při převozu potravin do bezpečí chladničky, 
ale jistě ji uvítáte také na cestách. pokud 
vás nabídka zaujala, vyzvedněte si náplň 
v našich mrazicích boxech – u pokladny za 
ni zaplatíte 50 Kč.

zakoupenou chladicí náplň si můžete buď 
ponechat, nebo ji při dalším nákupu vrátit 
v našem informačním centru. zde vám 
vyplatíme částku, za kterou jste náplň 
pořídili. v mrazicích boxech si pak vezmete 
novou, ledově vychlazenou.

c
mě tak, abyste se s  nimi mohli známým pochlubit 

i  bez přítomnosti techniky? 
šením je fotosběrna šením je fotosběrna 

novinKa! 
pokud si nyní 

objednáte více než 
100 kusů fotografií, 
vyjde vás 1 snímek 

na 1,99 Kč!

Mobilní telefon je v dnešní době na-
prostou samozřejmostí, bez níž by 
většina lidí jen obtížně organizo-

vala svou každodenní agendu. abys-
te se (nejen) na dovolené neocitli „na suchu“, mysle-

te na dostatek kreditu pro volání či posílání SMS a MMS 
s prázdninovými snímky. Kredit si můžete dobít na každé pokladně 
hypermarketu GLoBUS. Tato služba platí pro všechny mobilní ope-
rátory, tj. Telefónica o2, T-Mobile a vodafone.

jaK PoSTUPovaT?
z regálu u pokladny si vezměte kupon s logem svého operáto-
ra a částkou, o kterou chcete navýšit kredit. pro každé dobití 
lze použít pouze jeden kupon. Kupon předejte pokladní a ta jej 
projede platebním terminálem. poté budete vyzváni k  zadání 
telefonního čísla dobíjeného telefonu, případně čísla, na kte-
ré má přijít SMS zpráva potvrzující úspěšné završení celého 
procesu. Částka za dobití se automaticky namarkuje a vy ji 
naleznete na účtence. Kredit můžete dobít při běžném ná-
kupu, případně si pro něj zajít přímo k pokladně, aniž byste 
si v obchodě museli pořídit cokoli jiného. 

potřebujete dobít kredit?

objednejte si fotografie 
z pohodlí domova

Foto bez čekání 

✱  špičková kvalita 
(sublimační tisk)

✱  snímky 10 x 15, index-
print, pohlednice nebo 
kalendář

✱  snadné ovládání přes 
dotykovou obrazovku

✱   intuitivní uživatelské 
rozhraní ve více jazycích

✱   pro všechny typy pamě-
ťových karet 

✱   cena za jednu fotografii 
je 4,90 Kč

Hlavní přednosti službyHlavní přednosti služby
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12 | www.globus.cz

Te
xt

: 
Ja

na
 V

a
ň
á
tk

o
vá

; 
fo

to
: 

B
a
rb

o
ra

 H
a
vl

íč
ko

vá

LÉTO s...

ak si kluci na sestřičku zvykli 
a jak vy po dvanácti letech zvlá-
dáte starosti kolem miminka? 
Kluci se na Sáru moc těšili a řekla 
bych, že jsme se všichni úžasně 
a rychle sžili. Mají sestru moc rá-
di, věnují se jí a sami říkají, že si 
už vůbec nedovedou představit, 
že bychom ji neměli. My s man-
želem jsme si také zvykli rychle. 
Sára je skvělá, radostná a usmě-
vavá holčička – tedy pokud se 
jí plně věnujeme. Je to náš ma-
lý rozmazlený závisláček (smích).
Všechno se teď točí kolem ní. Sa-
mozřejmě jsem unavená, ale zá-
roveň opravdu moc šťastná.

✱ Když jste se dozvěděla, že 
budete mít holčičku, co vás 
napadlo? Šla jste hned koupit 
něco vyloženě holčičího? 
Když mi doktor poprvé řekl, že to 
vypadá na holčičku, radši jsem 
tomu moc nevěřila. Čekala jsem, 
až to bude podle ultrazvuku sto-
procentní – teprve potom jsem 

se rozhodla koupit první šatičky.  
Nebyla jsem nějak přehnaně 
upnutá na to, že musím mít dce-
ru, ale teď, když ji mám, se moc 
těším na ty typicky ženské staros-
ti, které spolu budeme řešit. A ta-
ky na holčičí filmy! Zatím mě to-

tiž doma vždycky přehlasují a já 
se musím pořád dívat na akční fil-
my (smích).

✱ Máte nějakou zásadní letní 
vzpomínku z dob, kdy jste vy  
sama byla ještě malá?
V létě jsem každý rok jezdila na 
tábor s turistickým oddílem. Byl 
to vlastně ilegální skaut a bylo to 
tam skvělé.

✱ Co plánujete na letošní léto? 
Chystáte se někam vyjet, nebo 
zůstanete raději doma?
Volíme takový program, který by 
bavil kluky a zároveň i Sáru. Za-
tím to vypadá, že se budeme vě-
novat cyklistice. Máme na Sáru 
skvělý vozík za kolo, kde je moc 
spokojená.

✱ Myslíte si, že je vhodné cestovat 
s dětmi už od útlého věku, 
třeba i do exotických končin?
Domnívám se, že je to s určitou 
opatrností možné. Vím, že Sá-

ra je spokojená, když je s námi, 
a je jí v podstatě jedno, kde zrov-
na jsme. Takže se zatím program 
může hodně přizpůsobit potře-
bám kluků. Pro tento rok ale exo-
tiku s velkou pravděpodobností 
odložíme.

✱ Často se objevujete v televizi, 
moderujete různé akce – daří se 
vám skloubit mateřství s prací? 
V pořadu Sama doma mám pau-
zu a Poštu pro tebe točím jeden 
víkend v měsíci, takže se to dá 
zvládnout. Přípravu si dělám do-
ma, když Sára spí, což tedy moc 
často a dlouho není (smích). Když 
točím, doprovází mě nejen Sára, 
ale i můj muž Zdenek. Do hlídá-
ní se nadšeně zapojila také mo-
je maminka. Nesmím se ale ni-
kdy vzdálit na moc dlouho, proto-
že Sára odmítá dudlík i lahvičku, 
takže je problém s odstříkaným 
mlékem. Chce prostě jen originál. 
Nijak mi tenhle „požadavek” neva-
dí. Kdybychom nebyly spolu, stýs-
kalo by se mi.

✱ Diváci vás znají hlavně jako 
moderátorku pořadu Pošta pro 
tebe, kde není nouze o emociálně 
vypjaté situace. Jak je snášíte? 
Samozřejmě, že se mě příběhy 
stále dotýkají. Snažím se udržo-
vat si aspoň trochu odstup, což 
bohužel není nijak snadné. Mám 
však výhodu, že se z toho, co při 
natáčení prožívám, můžu vypoví-
dat. Můj manžel je vždy ochotný 
naslouchat.

✱ Prozradíte nám, který z příběhů 
vás osobně nejvíce zasáhnul?
Takových příběhů je spousta. 
Vzpomínám si, že nás všechny do-
jala malá holčička, která si do po-

PoPulární moderátorku EsTEr JanEČKovou (39) letos čeká oBzVlášť Vydařené léto. V lednu se 

JeJí rodina rozrostla o noVéHo člena – k synům krištofoVi (14) a CyriloVi (12) PřiByla Holčička 

sára, a ta se rázem stala miláčkem VšeCH.

na holčičí starosti
J

odjakživa nejradši odpočívám mezi lidmi. s rodinou, s přáteli. 
naposledy jsme podnikli s dalšími sedmi rodinami přechod Beskyd.

Těším se

krištof  
a Cyril mají ze 

sestřičky radost.

12_13_rozhovor_K.indd   12 7/3/11   6:20 PM
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Známá herečka a moderátorka 
se narodila 15. prosince 1972 
v Praze. Její maminkou je 
bývalá mluvčí Charty 77 
Marie rút Křížková, otcem 
divadelník ota ornest. nejprve 
vystudovala zdravotní školu, 
úspěšně složila zkoušky na 
DaMu na režii, později přešla 
na herectví. od roku 2005 
moderuje pořad ČT Pošta 
pro tebe, vysílání sama 
doma i různé společenské 
akce. s manželem Zdenkem 
Janečkem, který je lékař, má 
tři děti – Krištofa (14), Cyrila 
(12) a sáru (6 měsíců).

VizitkaVizitka

sára je v rodině 
vítanou ženskou posilou.

na holčičí starosti
řadu pozvala mladého muže, aby 
mu poděkovala za záchranu živo-
ta. Daroval jí kostní dřeň a u nás 
ve studiu se poprvé sešli...

✱ Jak jste si zvykla na vzrůstající 
popularitu? nevadí vám zájem  
a pozornost lidí? 
To víte, že je to někdy náročné. 
Občas se mi stýská po pocitu být 
inkognito, neviditelná... Nemůžu 
si ale stěžovat, prostě to k mé prá-
ci patří, s tím musí každý v naší 
profesi počítat. 

✱ Kdy nebo při jaké činnosti 
si nejlépe odpočinete? 
Já odjakživa nejradši odpočívám 
mezi lidmi. S rodinou, s přáteli. 
Naposledy jsme relaxovali při pře-
chodu Beskyd, který jsme podnik-
li s dalšími sedmi rodinami. Ze za-
čátku jsem se té akce trochu bála, 
Sáře byly necelé čtyři měsíce, ale 
dopadlo to bezvadně. Měli jsme ji 
v kolovozíčku, který funguje i ja-
ko terénní kočárek, občas jsme ji 
nesli v šátku – ten si také moc ob-
líbila. Každý den jsme ušli 20 ki-
lometrů, „vylezla” s námi i na Ly-
sou horu.

✱ Máte ještě vůbec čas vyjet si 
někdy s celou rodinou na vašich 
oblíbených kolečkových bruslích? 
Díky našemu kolovozíčku může 
Sára bruslit s námi. Pro mě to má 
tu velkou výhodu, že mám ve vo-
zíku oporu a nepadám.

12_13_rozhovor_K.indd   13 7/3/11   6:20 PM
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Insirace
léto je ideálním obdobím pro všechny,  

kdo se občas rádi sklouznou na vlně 

nevinné sezonní marnivosti.

na vaše cesty

Sluneční brýle, 
american Way 
classic, Globus,  
cena 149 Kč

Náhrdelník, 
ponti, Globus,  
cena 299 Kč

InsiraceInsirace
kdo se občas rádi sklouznou na vlně 

Dámská taška, alpine pro, 
Globus, cena 699 Kč

Dětské sluneční 
brýle, american 
Way, Globus, 
cena 129 Kč

Náušnice, ponti, 
Globus, cena 
149 Kč

Plážová taška, 
různé barvy, aktuální 
cena v hypermarketu 
Globus
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Sluneční brýle,
merican Way 

lobus, 

léto je ideálním obdobím pro všechny, 

na vaše cesty

Dětské sluneční 

styl

Sluneční brýle, 
zoom, Globus, 
cena 199 Kč

Dětské sluneční brýle, dudes & dudettes, 
Globus, cena 129 Kč

Náušnice, ponti, 
Globus,  
cena 89 Kč

Pásek dámský, 
módní letní barvy, 
snadno nastavitelná 
délka, aktuální cena  
v hypermarketu 
Globus

Sluneční brýle, 
american Way 
classic, Globus, 
cena 149 Kč

Dětské sluneční Dětské sluneční 
brýle,brýle, a
Way, Globus
cena 129 Kč

Dětské sluneční 

Náušnice,Náušnice, ponti, 
lobus, 

89 Kč

InsiraceInsiraceInsiracerůzné barvy, aktuální InsiraceInsiracecena v hypermarketu InsiraceInsiraceInsirace

Náušnice,
G
149 Kč149 Kč

14_15_styl_KH.indd   14 7/3/11   6:21 PM
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Dětský batoh, 
alpine pro,
 Globus, 
cena 599 Kč

Náramek, ponti, 
Globus,  
cena 209 Kč

Dokladovka, 
alpine pro, Globus,  
cena 349 Kč 
Dámský batoh, 
alpine pro, Globus,  
cena 999 Kč 
Peněženka, alpine pro, 
Globus, cena  
249 Kč

Náramek, 
ponti, Globus,  
cena 209 Kč

Dámská taška  
na pláž, alpine pro, 
Globus, 
cena 499 Kč

Cestovní kufr 
trolley, 
materiál abs, 
různé druhy  
a velikosti, 
aktuální cena  
v hypermarketu 
Globus

Náušnice, ponti, 
Globus, cena 179 Kč

Náramek, ponti, 
Globus,  
cena 239 Kč

Náhrdelník, 
ponti, Globus,  
cena 299 Kč

Dětský batoh,
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lobus
cena 209 Kč

14_15_styl_KH.indd   15 7/3/11   6:21 PM
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krása
JaKKolI JE dovolEná čaSEm zaSloužEného odpočInKu, můžE SE poJIt 

S tradIčnímI KožnímI nEpříJEmnoStmI. poKud právě vaŠE tělo rEaguJE na 

přESuny a změny podmínEK drobnýmI formamI „trucování“, JE lEpŠí znát 

záSady Správné prEvEncE I pravIdla rychlé pomocI.Unaveni
sluncem

16 | www.globus.cz

Jde o zánětlivou reakci povrchových 
vrstev kůže, jejíž příznaky se objeví  
během několika hodin poté, co byla  
nechráněná pokožka vystavena sluneč-
ním paprskům. Rozsah poškození zá-
leží na vašem fototypu, délce sluneč-
ní expozice, zeměpisné poloze, ročním 
období a denní době. Prvním opatře-
ním při ošetření spáleniny je chlazení 
postiženého místa. Na poškozenou po-
kožku několikrát denně nanášejte pří-
pravek  obsahující aloe vera. Pomohou 
vám také krémy či pěny s pantheno-
lem, který podporuje hojení ran a ob-
novu kůže. Lékařskou pomoc vyhledej-
te, pokud spáleniny doprovází zimnice, 
silné bolesti hlavy, závratě nebo ho-
rečka či pokud se na postižených mís-
tech tvoří velké mokvající puchýře.

Drobné nažloutlé nebo bělavé vřídky  
sice mívají pouze několik milimetrů,  
život však dokáží znepříjemnit s pře-
kvapivou intenzitou. Postihují sliznici 
v ústech včetně jazyka. Poznáte je  
podle pálení, řezání a bolesti během  
jídla a pití či mluvení. Mezi hlavní příči-
ny jejich vzniku patří snížená imunita, 
stresové situace, nedostatek vitaminů, 
hormonální nerovnováha, zvýšená cit-
livost na některé složky zubních past 
a mechanické poškození tkáně (napří-
klad od rovnátek).  
Jste-li vyznavači preventivních opatře-
ní, doplňte potřebné vitaminy a látky 
podporující imunitu, velmi důležitá je 
především psychická rovnováha a pra-
videlná hygiena dutiny ústní. V případě 
výskytu aftů používejte kloktadla  
s dezinfekčními účinky, znecitlivující 
gely či výplachy heřmánkem, šalvějí ne-
bo řepíkem. Lékaře navštivte, máte-li 
v ústech více než čtyři „kousky“, pokud 
aft nemizí ani po dvou týdnech nebo do-
provází-li jeho výsev teplota přes 38 °C.

Afty v ústech

Sluneční spálenina

 Mléko na opalování 
s beta-karotenem, 

nivea, 200 ml,
 globuS

Hydratační 
mléko po 
opalování, 
nivea, 400 ml, 
globuS

Mléko po 
opalování, 
pantenol,
300 ml, 
globuS

Jen málokdo má takové štěstí, že 
se s tímto nevítaným hostem ne-
musel nikdy potýkat. Opary se rá-
dy objevují zejména ve chvílích, 
kdy je organismus oslaben či pře-
tížen. Jejich spouštěčem může být 
kromě stresu a únavy také změ-
na klimatu, hormonální nerovnová-
ha či působení slunečního záření. 
Čeká-li vás náročné období, zkuste 
jako prevenci užívat vitamin B12. 
Tělo příznivě reaguje také na do-
statečný přísun vitaminu C a zin-
ku, které posilují imunitní systém 
a působí antivirově. Pocítíte-li svě-
dění a palčivost na rtu, nejlépe po-
může některá z volně prodejných 
mastí obsahující virostatikum. 
Pokud se již vytvoří puchýřky, bý-
vá účinnější místo pouze vysušovat 
a chránit před bakteriální infekcí. 
Sušení lze provést antiseptickým 
roztokem nebo pastou s ichtamo-
lem, endiaronem případně jiným an-
tiseptikem. V této fázi výborně fun-
guje také olej z tea tree. Puchýřky 
v žádném případě nemačkejte ani 
nepropichujte! Postižená místa utí-
rejte speciálním ručníkem, nejlé-
pe však papírovým ubrouskem na 
jedno použití. Po styku s infikova-
nou partií si pečlivě umyjte ruce. 
Strup v žádném případě nestrhávej-
te, počkejte, až se sám odloupne! 

Opar rtu

Mléko po 
opalování,
p
300 ml, 
globu

16_krasa_K.indd   16 7/3/11   6:22 PM



Persil Active Tabs - Inspirován vámi! 
Přejete si dosáhnout dokonalého odstranění skvrn a přitom hledáte 
to nejsnadnější řešení? Nyní můžete mít obojí! Vůbec poprvé Persil 
Active Tabs nabízí nepřekonatelnou sílu pracích prášků v  snadno 
dávkovatelných tabletách, které se rozpouštějí již do 30 vteřin. 

Globus_Persil_Tabs_200x230.indd   1 17.6.11   13:40



NAJDĚTE PEČUJÍCÍ PŘÍPRAVEK, 
KTERÝ JE PRO VAŠE TĚLO NEJLEPŠÍ

Pro suchou a velmi suchou pokožku
Tělové mléko s hustou konzistencí Fa 
NutriSkin Bambucké máslo & Bílá broskev 
vyvinuté pro suchou pokožku

Pro všechny typy pokožky
Zpevňující tělové mléko Fa NutriSkin 
Kofein & Zelený čaj zvyšuje pružnost 
Vaší pokožky 

Pro normální pokožku
Hydratační tělové mléko Fa 
NutriSkin Aloe Vera & Acai 
vyvinuté pro normální pokožku

 se 7 vyživujícími látkami

48hodinová hydratační péče
Fa                Body Lotion.

Tělová mléka Fa NutriSkin s unikátním komplexem 
7 vyživujících látek poskytují pokožce až 48hodi-
novou hydrataci. Jejich lehké krémové osvěžující 
složení se snadno vstřebává a nezanechává mast-
nou stopu. Nedráždí pokožku.

Globus_Fa_NS_200x230.indd   1 20.6.11   13:38
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Pocení je přirozený fyziologický proces, 
který je pro zdravé fungování těla vel-
mi důležitý. Tvorba potu slouží jako zá-

kladní termoregulace, díky níž se organis-
mus zbytečně nepřehřívá. Aby vše fungovalo 
tak, jak má, nacházejí se na povrchu lidské-
ho těla více než dva miliony potních žláz.  
Tito producenti „slané tekutiny“ jsou umístě-
ny v nejnižší vrstvě kůže a spirálovitými vývo-
dy vylučují pot na povrch epidermu. 

Mohou za to bakterie
Pocení by jistě bylo vnímáno pozitivně-
ji, pokud by se obešlo bez vedlejších či-

chových projevů. Samotný pot však neza-
páchá. Nepříjemný odér způsobují až roz-
kládající se bakterie, které běžně žijí na 
povrchu kůže. Zejména podpaží nabízí  
kvůli nedostatečné možnosti „odvětrávání“  
ideální prostředí pro jejich množení. Kritic-
kou zónu lze alespoň částečně umlčet do-
statečnou hygienou a pomocnými produkty 
sloužími ke kontrole tělesných pachů. Mezi 
nejznámější z nich patří deodoranty a anti-
perspiranty. 

Máte na výběr
První zmiňované prostředky intimní hygie-
ny obsahují antibakteriální látky, které po-
máhají zabraňovat rozkládání potu a zajišťu-

jí příjemnou vůni – na potlačení nadměr-
né vlhkosti však nestačí. Naproti tomu 

antiperspiranty produkci potu redukují.  
Díky přítomnosti aktivních složek způ-
sobují stažení vývodu potních žláz, a tím 

množství vodnatých výměšků snižují.  
Pokud tedy chcete v létě nejen vonět, 
ale také částečně eliminovat mokré 
stopy na oblečení, poohlédněte se 
po šikovném pomocníkovi.  

Podpůrné metody

1.

2.
3.
4.

Upravte jídelníček 
Vyhýbejte se příliš studeným 
a teplým jídlům i nápojům, 
které způsobují okamžitou 
změnu tělesné teploty 
a zvyšují pocení. Organismus 
se zahřívá také při konzuma-
ci kofeinových a alkoholic-
kých nápojů či ostrých jídel.

Zvolte vhodné oblečení 
V prodyšných přírodních 
materiálech (bavlna, len, 
hedvábí) se vašemu tělu 
bude dýchat o poznání lépe 
než v modelech ze syntetic-
kých vláken.

Zkuste šalvěj                   
Nežádoucí pocení (zejména 
noční) pomáhá potlačovat 
pravidelné pití nálevu 
z šalvěje lékařské. Výtažky 
z této byliny se prodávají také 
ve formě tablet. 

Zklidněte se!                     
Potní žlázy citlivě reagují na 
psychické změny a jakékoli 
vybočení z normálu. Snažte 
se tedy alespoň v rámci 
možností pracovat se 
stresem, strachem  
a úzkostnými stavy.

Krocení pocení

Antiperspirant 
ve spreji, 
Black&White 
Clear, Nivea, 
150 ml, GLOBUS

JaKmiLE VyPUKNOU LEtNí hOrKa, JEVí SE ChViLKOVá ztráta čiChU JaKO VELmi VítaNá POmOC,  

zEJméNa V dOPraVNíCh PrOStřEdCíCh. záStUP „PrOdUCENtů“ NEPříJEmNéhO záPaChU aSi 

NEzmENšítE, KONtrOLU Nad VLaStNím POtEm VšaK zíSKat můžEtE. 

Deosprej, 
Extreme Sports, 
right Guard, 
150 ml, GLOBUS

Deosprej, 
NutriSkin, maximum 
Protect, Fa, 150 ml, 
GLOBUS

Deosprej,Deosprej,

ti: 

19_zdravi_K.indd   19 7/3/11   6:23 PM
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kempováníkempování

PoloPrázdná rodinná kasička nemusí nuTně 

znamenaT konec veškerých leTních Plánů. 

vybrané české kemPy nabízejí Příjemnou 

dovolenou za symbolický Peníz. máTe-li 

malý sTan, vyražTe Třeba do bungalovu, 

na nohy vám rozhodně nePoTáhne.Kouzlo

kempy, které 
představujeme, získaly 
nejvíce hlasů v anketě 
o nejoblíbenější český 

kemp roku 2010, kterou 
pořádal on-line průvodce 
www.dokempu.cz. 

20_21_cesty_KH.indd   20 7/3/11   6:24 PM
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✱ oblasT: liberecký kraj
celoročně otevřený auto-
kemp sedmihorky se na-
chází ve středu chráněné 
krajinné oblasti český ráj, 
na jejímž geologicky rozma-
nitém území se rozprostíra-
jí romantická skalní města  
plná unikátních pískovco-
vých útvarů, vyhaslé sopky,  
hluboká romantická údolí, rybníky, louky a lesy. Pro svou výjimečnost 
a  mimořádné přírodovědné hodnoty byla oblast českého ráje v  roce 
2005 vyhlášena evropským geoparkem unesco. 
kdo se dosyta nabaží krás přírody, může se vydat na prohlídku některé-
ho z blízkých hradů, zámků či staveb lidové architektury. čistý a upra-
vený areál autokempu nabízí ubytování v  luxusních chatách, v malých 
chatkách, ve stanech s podsadou, v týpí nebo na karavanových a sta-
nových loukách. součástí kempu je rybník s  písčitou pláží vhodný ke 
koupání i rybolovu, sportovní a dětská hřiště, minigolf, ohniště, nechy-
bí ani farma s domácími zvířaty. k dispozici jsou dvě klubovny, půjčov-
na kol a lodí, stolní tenis a velmi rozmanité spektrum sportovních i tá-
bornických potřeb. 
vedle standardních služeb je možno využít i pestrou nabídku volnoča-
sových aktivit, které se zaměřují především na rodiny s dětmi. v prů-
běhu prázdnin je pro nejmenší každý den připraveno pásmo večerních 
pohádek, během něhož se kromě promítání také zpívá, povídá, hra-
je a soutěží. 
http://www.campsedmihorky.cz/

-
-

chází ve středu chráněné 
eský ráj, 

-
-

jí romantická skalní města 
plná unikátních pískovco-
vých útvarů, vyhaslé sopky, 

Autokemp Sedmihorky
✱ oblasT: Ústecký kraj
lákají-li vás travnaté i  pís-
čité pláže, upravená mo-
la a možnost kvalitního kou-
pání, vydejte se do auto-
kempu kamencové jezero. 
místní vodní plocha je pova-
žována za naprosto výjimeč-
ný a  ve světovém měřítku 
ojedinělý přírodní útvar. je-
zero vzniklo zatopením dolů, v  nichž se před mnoha staletími těžil ka-
menec a síra. složení zdejší vody vylučuje jakýkoli organický život kro-
mě prvoků, lidskému zdraví však velmi prospívá. kemp nabízí ubytování 
ve vybavených 4lůžkových a  2lůžkových chatách. Pokud upřednostňu-
jete karavany a  stanování, jistě si vyberete některé z 250 dostupných 
míst. kemp nabízí mnoho atrakcí pro děti i dospělé, vyzkoušet můžete 
například vodní lyžování nebo využít půjčovnu loděk, šlapadel a kol. Po-
kud zrovna netoužíte po aktivním sportu, máte možnost si v areálu za-
hrát minigolf či se projet na golfových vozících. Pro děti je připravena 
horolezecká stěna, houpačky, katapulty, trampolíny, klouzačky...  
zajímavosti nabízí i okolí areálu. chcete-li si udělat výlet, vy-
dejte se do jirkova na barokní zámek červený hrádek. 
milovníky tajemna jistě nadchnou jirkovské historic-
ké sklepy z pískovce, které vznikaly v druhé polo-
vině 16. století. za návštěvu stojí také státní zá-
mek jezeří či zřícenina hradu hasištejn.  
http://www.kamencovejezero.cz/cs/uby-
tovani/6

-
-
-

amencové jezero. 
-
-

ný a  ve světovém měřítku 
e-

Autokemp Kamencové jezero
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Autokemp Komorník
✱ oblasT: jihočeský kraj
autokemp leží v překrásné lesnaté krajině u ob-
ce strmilov, na břehu rybníka komorník, který je 
proslulý velmi čistou vodou. máte-li malé děti, jistě 
uvítáte pozvolna se svažující písčité pláže, díky nimž 
bude koupání bezstarostným potěšením pro celou rodinu. 
na velké ploše rybníka můžete vyzkoušet windsurfing, projet se 
na kánoích, šlapadlech či lodičkách, které jsou k zapůjčení přímo na pláži.  
kromě koupání a vodních sportů nabízí kemp také ideální podmínky pro 
houbaření a turistiku – strmilovsko je branou do takzvané české kana-
dy, která svými specifickými přírodními podmínkami a charakterem kra-
jiny připomíná vzdálenou divočinu. v okolí kempu můžete navštívit jednu 
z největších hradních zřícenin v české republice landštejn, podívat se 
do města dačice, případně si prohlédnout městskou památkovou rezer-
vaci slavonice s nádherným renesančním náměstím. za výlet stojí také 
města Telč, Třeboň, jindřichův hradec a milovníky romantiky jistě potě-
ší vodní zámek červená lhota. 
kemp nabízí ubytování 
v  chatkách (pouze sedmi-
denní turnusy od soboty do 
soboty), nebo ve vlastních 
stanech a karavanech. 
v  areálu nechybí sportovní 
hřiště, dětský koutek, písko-
viště, houpačky, prolézačky 
a společenská místnost.
http://www.autokempko-
mornik.cz/

✱ oblasT: jihomoravský kraj
autokemp aTc merkur se 
nachází v  krásné oblasti již-
ní moravy na břehu horní no-
vomlýnské nádrže, která je 
ideálním místem pro rodin-
nou rekreaci. autokemp na-
bízí ubytování v  bungalovech, 
obytných buňkách, karava-
nech nebo stanech. v uzavře-
ném areálu naleznete dvě oddělené vodní laguny, které se pyšní travna-
to-písčitými plážemi a pozvolným vstupem do vody. v části jedné z lagun 
je vyhrazený prostor pro příznivce naturismu.
návštěvníci kempu mohou využít restaurace, stánky s  občerstvením, 
sportovními potřebami, textilem a suvenýry. v nabídce je také půjčov-
na jízdních kol, člunů a  vodních šlapadel, dále windsurfing, minigolf,  
beachvolejbal, sportovní trampolíny či tenisové kurty. Pro nejmladší ná-
vštěvníky je připraveno dětské hřiště, tobogán a trampolíny, případné 
chvíle nudy spolehlivě zažene ping-pong nebo vodní fotbálek. 
Přemýšlíte-li o  zajímavé náplni dlouhých večerů, jistě vás potěší mož-
nost venkovního posezení za doprovodu hudby či pestrý program míst-
ního letního kina. okolí autokempu je jako stvořené pro vášnivé cyklis-
ty. Pokud jste však zvyklí spoléhat pouze na vlastní nohy, nevěšte hlavu, 
přímo z areálu můžete po turistické trase dojít například až na Pavlov-
ské vrchy – jeden z nejzajímavějších útvarů této oblasti. během dovole-
né na jižní moravě je pak téměř povinností navštívit některý z přilehlých 
vinných sklípků.  
http://www.pasohlavky.cz/cze/autokemp/

Autokemp Merkur Pasohlávky

stan Tybet 3, 
HI-TEC, GlobuS

stan rodinný, 
pro 3–4 osoby,
GlobuS

hota. 

soboty), nebo ve vlastních 

  areálu nechybí sportovní 
-

viště, houpačky, prolézačky 

-
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✱ zaparkovat vůz na povoleném místě, 

informovat se o datech čištění ulic

✱ uzavřít vodu a plyn

✱ pečlivě zajistit okna, dveře a rolety

✱ odmrazit a vypnout lednici a mrazák 

(případně pouze spotřebovat/

vyhodit potraviny, které by se mohly 

zkazit)

✱  vytáhnout ze zásuvky všechny 

elektrické přístroje 

✱  vynést odpadky, umýt nádobí,  

 zalít květiny

✱ nabít všechny elektronické přístroje, 

které si s sebou chcete vzít 

(zejména mobilní telefon!)

✱ osvěžit si PIN platebních karet

✱ přibalit zásobu léků, které trvale 

užíváte

✱ zkontrolovat, zda máte všechny 

potřebné doklady

22 | www.globus.cz

Celý rok se těŠíte Na zasloužeNý odPočINek, ale těsNě Před odjezdem 

byste NejradějI strčIlI hlavu do Písku? zPomalte! PříPravy Na dovoleNou  

se Nemusejí Nést v duChu totálNí PaNIky. stačí, když sI vŠeChNy  

důležIté PovINNostI včas a PřehledNě rozvrhNete. 

cestovní horečkuVyzrajte na

užitečné informace týkající se platnosti 
a vydávání cestovních dokladů najdete na 
webových stránkách ministerstva vnitra 
české republiky  http://www.mvcr.cz/
clanek/osobni-doklady-642319.aspx.

✱ překontrolovat platnost občanského 
průkazu či cestovního pasu (podle 
požadavků cílové destinace), řidičského 
průkazu a zelené karty

✱ kontaktovat zdravotní pojišťovnu, pod níž 
spadáte, a zjistit vše o službách, které 
poskytuje při pobytech v zahraničí

✱ v případě potřeby zajistit dodatečná 
„připojištění“

✱ zjistit, zda nepotřebujete speciální očkování
✱ oslovit někoho z příbuzných či dobrých 

přátel a požádat je o pravidelnou kontrolu 
bytu/domu spojenou s péčí o rostlinstvo 
(případně zvířectvo) a výběrem poštovní 
schránky

dezinfekci, náplasti, 

sterilní obvazy, elastická  
obinadla, nůžky, pinzetu, sterilní 
jehlu, teploměr
Přípravky řešící:
poštípání hmyzem, popáleniny,
zažívací potíže (průjem, zácpu, 
nadýmání, poruchy trávení), 
bolest, horečku, nevolnost při 
cestování, gynekologické potíže, 
bolesti v krku, alergii
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dovolená

✱ obstarejte si příslušnou cizí měnu.

✱ Pořiďte fotokopie pasu, občanského 

a řidičského průkazu, kartičky pojištěnce 

a dokladů o „připojištění“.

✱ zaplatťe všechny účty.

 ✱ vyrážíte-li vlastním vozem, nechte 

zkontrolovat jeho stav, obstarejte 

potřebné silniční a dálniční známky.

✱ kontaktujte mobilního operátora a ověřte 

si, zda máte aktivován roaming.

✱  vytiskněte si seznam všech potřebných 

adres a telefonních čísel (od místa, 

v němž jste ubytováni, až po nejbližší 

konzulát).

✱ zjistěte, zda není třeba potvrdit rezervaci 

ubytování či provést „on-line check-

in“ (spočívá v zadání osobních údajů 

do internetové databáze a vytištění 

elektronické letenky).

✱ zajistěte si potřebné množství léků, jež 

pravidelně užíváte.

✱ sepište si podrobný seznam věcí, které 

nesmíte nechat doma, a během balení si 

položky odškrtávejte.

„V den D“ 
nezapomeňte... 

Do zavazadla 
si přibalte:

Dovolená v horizontu 
několika dní?

Pokud vám do odjezdu zbývají týdny, měli byste...

22_dovolena_K.indd   22 7/3/11   6:25 PM
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Před významnějším výjezdem za hra-
nice domova se zamyslete především 
nad tím, zda má váš domácí mazlí-

ček k cestování vhodné dispozice, zvládne 
se adaptovat na odlišné podmínky a bude 
v cizím prostředí vítán. „Kočka sama o so-
bě není tvor toužící po exotické dovolené, 
proto bych ji bral jen na chaty a chalupy, 
kde se bude cítit bezpečně a je málo prav-
děpodobné, že se při průzkumu nebo lo-
vu ztratí. Pes je vhodnější adept k delšímu 
cestování, ovšem i zde záleží na jeho osob-
ních vlastnostech a celé řa-
dě dalších faktorů,“ vysvět-
luje MVDr. Jiří Karlík z ve-
terinární ordinace v České 
Třebové. Jedním dechem 
pak dodává, že některá zví-
řata jsou na změny prostředí až překvapivě 
citlivá, a proto bývá lepší nechat je po do-

MátE-lI zvířEcího KaMaráda, Staví váS 

Každá dovolEná PřEd otázKu, jEStlI 

S níM, čI radějI bEz něj. čtyřnohý 

doProvod MůžE být na cEStách vítanýM 

a MIlýM SPolEčníKEM, alE taKé zdrojEM 

Mnoha nEPříjEMných StaroStí.

Zvíře

než vyrazíte

na cestách
bu dovolené u spolehlivých známých, kte-
ří se o ně rádi a dobře postarají. Majitelům 
nesocializovaných a citově frustrovaných 
pejsků, kteří dočasnou adopci neakceptu-
jí, bohužel často nezbývá než na jakoukoli 
„mimodomácí expedici“ úplně rezignovat. 

Každý pes, jiná ves
Máte-li doma relativního pohodáře, nevní-
mejte to jako automatickou záruku cesto-
vatelského úspěchu. Řada plemen může 
trpět kinetózou a za první zatáčkou zvra-

cí, delší cesta se tak snadno 
stává neúnosnou. „Tento pro-
blém lze řešit, ale ne dva dny 
před odjezdem, jak se nám 
v ordinacích často stává,“ 
upozorňuje veterinární lékař, 

který zároveň dodává, že rizika dovolené 
s psím kamarádem jsou stejná, jako když 

vyrážíte na cesty s dítětem. „Pes může být 
nespokojený, otrávený, unavený, nevycho-
vaný nebo protivný. Je třeba myslet na je-
ho základní potřeby, nutné léky a očková-
ní, dostatek tekutin a hraček na zabavení,“ 
vyjmenovává odborník. 

Očkování a pas
Nezapomeňte na platný pas pro psa a apli-
kaci mikročipu, jež je od letošního roku 
povinná, ani na platná očkování proti ne-
mocem, která vyžaduje daná země (dozví-
te se na příslušné státní veterinární správě) 
– většinou se jedná o parvovirózu, psinku, 
leptospirózu a vzteklinu. „Doporučujeme 
kvalitní ošetření ektoparazitikem. Pes by 
měl být odčerven před a po dovolené, pro-
tože si z cest může přivézt i nechtěná zví-
řátka v srsti nebo ve střevě, která ho pak 
nepříjemně potrápí,“ uzavírá doktor Karlík. 

✱ Před odjezdem si nutné formality ověřte 
na webových stránkách Státní veterinár-
ní správy čr v sekci cestování se psy, 
kočkami a fretkami http://www.
svscr.cz/index.php?art=930, všechny 
případné nejasnosti včas konzultujte se 
svým veterinářem.

✱ ujistěte se, že ubytovací zařízení ve vaší 
cílové destinaci patří mezi „pet 
friendly“.

✱ nezapomeňte na spolehlivý fixační 
systém do auta (pás, přepravku či 

přepážku), který zabrání v tom, aby pes 
vyrušoval řidiče. dostatečné zajištění 
zvířete je klíčové také pro případy 
prudkého zastavení.

✱ Při dlouhých cestách jsou nutné časté 
zastávky s osvěžením (zejména v horku 
potřebuje pes hodně tekutin), proběhnu-
tím a vyvenčením.

✱ dobré vodítko a košík by neměly chybět 
v příručním zavazadle žádného pejskaře.

✱ jedete-li za teplem, myslete také na 
vhodné krmivo, které se nekazí (komplet-

ní granulované směsi, nikoli konzervy).

✱ zvíře nikdy nenechávejte v zavřeném 
autě samotné, v parném létě se kabina 
vozu již po několika minutách neúnosně 
rozpálí.

✱ letecký transfer dobře zvažte a jeho 
vhodnost proberte se svým veterinářem. 
Malá zvířata mohou cestovat v přeprav-
ce pod sedadlem, větší však  
musejí být zavřená v zavazadlovém 
prostoru, což může být pro leckterého 
čtyřnožce poměrně stresující zážitek.

rizika dovolené se 

psem jsou stejná jako 

u cestování s dítětem.
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Začneme trochu nepopulárně: dlouhé 
cesty ani změny klimatu malým dě-
tem příliš nesvědčí. „Rodiče to ob-

vykle nechtějí slyšet,“ říká brněnská pe-
diatrička Irena Křesťanová, „ale v prvním 
roce života by kojenci měli cestovat jen mi-
nimálně. Když už je přepravujete, tak na 
kratší trasy třeba k babičkám nebo na cha-
lupu. To, že vídáme v letadlech i několika-
týdenní miminka, není projev světovosti 
rodičů, spíše to vypovídá o jejich egoismu. 
Letět s kojencem k moři jen proto, že se 
tam dospělým chce, opravdu nedoporuču-
ji,“ varuje dětská lékařka.
Důvody? Podle pediatričky čeká malé dítě 
radikální změna prostředí, narušení zaje-
tého režimu, posun časových pásem, jiný 
druh bakterií ve vzduchu i ve vodě. „Kojen-
ci mají ještě velmi křehký imunitní 
systém. I když vše proběhne v re-
lativním poklidu a rodiče se 
vracejí s tím, jak jejich dítě 
přímořský pobyt perfektně 
zvládlo, důsledky se mo-
hou projevit dodatečně po 
návratu. A to v podobě sil-
ného narušení spánkové 
disciplíny, alergií na někte-
rá jídla, neklidu, ale i ato-
pického ekzému. Rodiče 
pak obíhají doktory a ne-

na palubě

Mělo by platit pravidlo, že se na dovo-
lené přizpůsobují ti nejsilnější nejslab-
ším. Tatínek vášnivý cyklista, který po-
važuje trasu pod šedesát kilometrů za 
jemné pošimrání svalstva, by měl ak-
ceptovat, že manželka a pětiletá dcer-
ka mají o sportovních výkonech tro-

chu jinou představu. Ideální dovo-
lená pro malé cestovatele 

je podle psycholožky Ha-
ny Krkoškové vlast-
ně úplně jednodu-
chá. Děti se lidově 
řečeno potřebují  
„vyběhat“ v přírodě 

a k tomu by měly  
dostat pořádnou 
porci dobrého jídla, 
mazlení a spánku.

Nejslabší mají přednost

ku a vy se těšíte na první skutečnou dovo-
lenou? Ani teď však pediatři nedoporuču-
jí dlouhé přesuny. Batoleti je totiž opravdu 
srdečně jedno, jestli si ťape po Toskán-
sku, nebo louce v Jizerských horách, jest-
li si máchá nožičky v Karibiku, nebo v jiho-
českém rybníčku. Spíš než na exkluzivitu 
místa se tedy soustřeďte na zázemí a pro-
gram, který bude vaší ratolesti k dispozici. 
Měl by odpovídat dětské psychice a pohy-
bovým dovednostem. „Dítě v žádném pří-
padě nepotřebuje ‚akci na akci‘,“ konsta-
tuje dětská psycholožka Hana Krkošková. 
„Když je aktivit příliš, docílíte toho, že si 
děti zážitky nevychutnají a místo odpočin-
ku se jen zbytečně vyčerpají.“ 
 
Zvolněný, ale přesto režim
Že se o dovolených v hotelu, na chatě ne-
bo chalupě dodržuje trochu jiný režim než 
v běžném všedním životě, není třeba zdů-
razňovat. Doma ženete dítě do postele po 
Večerníčku, tady je těžko odtrhnete od tá-
borákového dění, které ho dráždí spous-
tou nových vjemů, vůní špekáčků v nose 
počínaje, hrou na kytaru a neznámými tvá-
řemi konče. Ani ve změněných podmín-
kách však na jeho denní režim nerezig-
nujte, dítě jej potřebuje hlavně kvůli psy-
chice. Pravidelně opakující se rituály mu 
totiž dodávají pocity bezpečí a jistoty. Stej-

mohou pochopit, co se to s jejich doposud 
bezproblémovým dítětem děje,“ vys větluje 
pediatrička. 

Máme doma batole
Celý rok jste zvládli sedět za pecí, kojenec 
vám mezitím povyrostl do batolecího vě-

rodina

DopoSuD JSTe SI ceSTovalI 

a oDpočívalI v „DoSpělácKéM režIMu“. 

v MoMeNTě, KDy Se roDINa roZroSTe 

o NovéHo čleNa, počíTeJTe S výraZNýMI 

ZMěNaMI pravIDel.

24_25_rodinaJ_K.indd   24 7/3/11   6:27 PM



| 25 

ně tak by v novém prostředí neměl chybět  
nějaký známý předmět, který malému ces-
tovateli evokuje domov. Bez uspávacích 
hraček ani oblíbeného polštářku nebo  
povlečení raději nikam nevyrážejte.  

Umíte být vůbec spolu?
Do dovolených vkládá spousta rodičů ob-
rovské naděje, ale i tady platí: čím vět-
ší očekávání, tím větší zklamání. Pokud 
je model denního soužití ten, že tatínek  
ráno odkráčí do prá-
ce, večer se unave-
ný vrátí a jeho výcho-
va probíhá stylem 
„o víkendu uspořá-
dám ‚hurá akci‘, ať 
se všichni pořádně 
užijeme“, je společná dovolená spíš zatěž-
kávací zkouškou než radostí. Dítě zbožňu-
je obraz otce, který se s ním sem tam po-
mazlí před spaním a trochu spolu dovádějí 
o víkendu, ale de facto ho nezná. Napro-
ti tomu s maminkou má vytvořený určitý 
fungující a předvídatelný systém soužití pl-
ný společných rituálů, do něhož na začátku  
dovolené vstoupí téměř neznámý aktér. Muž  
navíc obvykle trpí pocitem viny z toho, 
že na potomka nemá v průběhu roku čas 
a chce mu vše během týdne, čtrnácti dnů 
vynahradit. Otcové na dovolené tak ne-
zřídka zahlcují rodinu aktivitami a někteří 
z nich zároveň s jistým úžasem zjišťují, že 
děti vyžadují nezměrnou dávku trpělivosti.  

Třecí plochy
Aby toho nebylo málo, mužům často ne-
připadá úplně logické, jak jejich part-
nerka rodinný život organizuje, a mají 
tendence jí radit a opravovat ji. Svými 
zásahy a (kritickými) připomínkami za-
běhané společné rituály snadno naruší 
a namísto pohody vzniká stres. 
Napětí během rodinné dovolené však 
může stejně dobře vyrábět i žena. Stačí, 
když se začne příliš upínat k vidině úni-
ku z domácího stereotypu a spojí volno 
s nereálnými očekáváními. Touha po od-
počinku od sporáku i věčného pištění pak 
snadno vede ke svalování všech povinnos-
tí na partnera v duchu hesla „ať také ví, co 
je to za šichtu, být od rána do večera v za-
jetí upatlaných ručiček“. Naproti tomu muž 
si na hrudi hřeje pocit, že nyní nastal je-
ho čas odpočinku od náročné role živite-Te
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✱  Bezpečné upoutání do autosedačky 
je základ, nikdy za jízdy nedržte dítě 
na klíně nebo v náručí.

✱  odstraňte všechny ostré či 
nedostatečně upevněné předměty, 
které by mohly dítě během 
prudkého zabrzdění zranit.

✱  S dítětem by měl vzadu sedět jeden 
dospělý, který se zhostí role baviče 
a manažera „krizových situací“ 
v zájmu toho, aby se řidič mohl 
v klidu věnovat vozovce.

✱  Nepřehánějte to s klimatizací, malý 
pasažér by neměl být vystaven 
teplotním šokům.

✱  Naplánujte dostatečné množství 
přestávek.

✱  Nezanedbávejte pitný režim.
✱  Dítě nikdy nenechávejte ve voze 

samotné, ani na několik minut. 

S dítětem v autě

první volno trávené s dítětem 

může pro dospělé představovat 

důležitou lekci tolerance.

Zajímá vás více informací na toto téma? 
Sledujte reportáž na www.globustv.cz

le. „Veselý“ souboj na téma, kdo je na tom 
po celý rok hůř, může začít. Dítě intuitiv-
ně vnímá přítomnost partnerského napětí, 
a o to více zlobí.

Nejezděte odděleně
Skoro by se teď nabízel recept, který tak 
často proklamují dámské časopisy: jeďte 
na dovolenou odděleně. Psycholožka Hana 
Krkošková má na věc odlišný názor. „Kdy 
jindy než o dovolené si mají rodiny vytvořit 

společné zážitky? Kdy 
dítěti, ale i sobě vyro-
bit jedinečné vzpomín-
ky, o které se pak lze 
psychicky opřít v hor-
ších časech? Žijeme 
v zemi, kde se to rozvo-

dy jen hemží a mnoho dětí žije v neúplné 
rodině. Dát potomkovi pocit pospolitosti 
a soudržnosti je z těchto důvodů mnohem 
cennější než kdysi. Doporučuji dospělým, 
aby dítě o tuto zkušenost neobírali – a to 
i za cenu, že si na dovolené zas až tak ne-
odpočinou,“ uzavírá psycho-
ložka. 
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MIMI klub nelení anI v létě. abyste MělI prázdnInové Měsíce 

jeŠtě o něco veselejŠí, přIpravIl pro vás náŠ týM několIk 

soutěží o hodnotné ceny. koMu se nechce pokouŠet Štěstí, 

Může alespoň využít výrazné slevy na celý sortIMent nuk.

klub
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s Mimi klubem

přebalování je radost!
v červenci jsme pro členy Mimi klubu 
připravili soutěž s oblíbenou značkou 
pampers. kdo utratí nejvíce peněz za 
výrobky pampers, získá atraktivní  
hračku. soutěž bude probíhat ve všech 
hypermarketech 
Globus a v kaž-
dém z nich budou 
odměněny první tři 
nejvyšší nákupy. 
výhry si šťastlivci 
vyzvednou ve svém 
hypermarketu. 

prvních 14 dnů v srpnu bude ve spo-
lupráci s  časopisem vlasta probíhat  
fotosoutěž o  nejzajímavější fotografii 
letošního léta. ze zaslaných fotogra-
fií vybereme v  Globusu deset nej-
hezčích miminek, jejichž tváře budou  
posléze uveřejněny v časopise vlasta.
bližší informace a pravidla soutěže  
budou uvedeny na stránkách Mimi klu-
bu www.mimi-klub.cz.
Maminka nejhezčího miminka získá 
voucher na dovolenou od cestovní 
kanceláře blue style. 

... na červenec... na červenec

Užijte si léto 

po prázdninách připravujeme soutěž 
i pro naše členky – maminky! ty, kte-
ré se přihlásí, budou soutěžit o zásadní 
proměnu svého vzhledu. vítězka získá 
možnost strávit den se stylistou, kadeř-
níkem a vizážistou. její proměna bude 
zachycena profesionálním fotografem 
a uveřejněna v časopise vlasta.

... na září... na září

v červenci se mohou  
členové Mimi klubu těšit ta-
ké z 30% slevy na celý sor-
timent nuk. vybírat můžete 
z lahviček, dudlíků, prsních 
pump, dárečků pro nejmen-
ší a mnohého dalšího.

ušetřete

objevte své skryté půvaby

seznamte se 

... na srpen

pokud chcete i  vy využívat výhod 
Mimi klubu a  dostávat informace 
o akcích, které pořádáme, zaregis-
trujte se na www.mimi-klub.cz 
nebo na Informačním centru svého 
hypermarketu GLOBUs.

na výrobcích nuk 

fotografii

volíme nejzajímavější

partnerem 
soutěže je 
časopis vlasta  

a hlavní výhru 
do soutěže 
věnuje cestovní 
kancelář Blue 
style.

členové Mimi klubu těšit ta-
ké z 30% slevy na celý sor-ké z 30% slevy na celý sor-ké z 30% slevy na celý sor

ybírat můžete 
z lahviček, dudlíků, prsních 
pump, dárečků pro nejmen-

nuk

www.globus.cz

ti: 
výrobky nuk 
mají speciální 
ortodontický 

tvar.

s Mimi klubem

Mimi klub založil GLOBUs pro všechny 
nastávající maminky a rodiče dětí do 
tří let. Díky členství v Mimi klubu zís-
káte nárok na výrazné slevy na vybra-
né zboží určené dětem v této věkové 
kategorii. 
registraci lze provést buď elektro-
nicky prostřednictvím registračního 
formuláře, nebo osobně na Oddělení 
informací kteréhokoliv hypermarke-
tu. Kromě vyplněného formuláře je 
třeba předložit také těhotenskou prů-
kazku nebo rodný list dítěte ve věku 
0–3 roky. po registraci obdrží každý 
nový člen Mimi klubu uvítací dárek 
a  identifikační členskou kartu, která 
bude připravena k vyzvednutí nejdříve  
48 hodin a nejpozději 7 dní po regis-
traci. Díky této kartě prezentované 
před nákupem na pokladně získáte 
nárok na zvýhodněnou cenu vybra-
ných produktů. 

Mimi klub založil GLOBUs pro všechny 
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To nejlepší pro 
miminka i maminky

Mimi klub poskytuje slevy na spoustu zboží od plen přes dětskou 

kosmetiku až po výživu pro děti. A k tomu ještě spoustu dalších výhod! 

Registrujte se v Informačním centru Globus nebo 

na www.mimi-klub.cz nebo na infolince 800 241 242

CHCETE I VY VYUŽÍVAT TYTO VÝHODY?
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Čtěte!Čtete? 

Většina babiček dnešních 
předškoláků zažila čer-
nobílou televizi s chudou 

nabídkou. Doma se posloucha-
lo rádio, více se povídalo a dě-
tem se pravidelně četlo. Ve 
chvíli, kdy začal české domác-
nosti okupovat barevný televi-
zor, vystřídalo výměnu názorů 
a příběhů sdílení 
událostí na obra-
zovce. Ti nejmen-
ší z něj byli zpra-
vidla vyloučeni, 
případně začali 
být k televizi posazováni, aby 
„od nich byl na chvilku pokoj“. 
S nástupem videa od nich mo-
hl „být pokoj“ téměř kdykoli. 
A divoký rej barevných posta-
viček na obrazovce byl náhle 
mnohem přitažlivější než rozví-
jení fantazie posloucháním po-
hádek. Nač si přece princeznu 
představovat, když ji televize 
nabízí hotovou v šatech, o ja-
kých se dítěti ani nesní? 
A právě tady je kámen úrazu. 
Fantazie a tvořivost potřebují 
trénink, aby se rozvíjely. A bez 
těchto vlastností se v dospě-
losti nikdo neobejde. I když in-
ternetové vyhledávače během 

Kdy VáŠ předŠKoláK naposledy VyžadoVal, 

abyste mu četlI? nebo jste zVyKlí jaKo sIgnál 

Ke spánKu použíVat VečerníčKa a nemocné dítě 

baVIt pohádKamI na dVd? poKud ano, paK je 

tento text určený práVě Vám.

Více informací najdete na  www.celeceskoctedetem.cz nebo na 
 globus.mojetelevize.cz/kanal/mimi-klub/cteme-detem/

Vztah rodiče  
a dítěte se sdílením 

příběhů posiluje.

několika vteřin zodpoví jakou-
koli otázku, na emoce, vztahy, 
empatii a nalezení těch správ-
ných slov v osobním kontaktu 
jsou krátké. 

Schopnost naslouchat
Pražská dětská psycholožka 
Alena Vávrová potvrzuje, že 

ve své praxi vi-
dí rozdíl mezi 
dětmi, jimž ně-
kdo v rodině čte,  
a těmi, které vy-
růstají jen s tele-

vizí. „Televize plní zcela jinou  
funkci než četba. Všechno je 
v pořádku, pokud obojí kom-
binujete, ale čtení má své 
specifické funkce. Ty lze roz-
dělit na rovinu obsahovou 
a vztahovou. Ta první přiná-
ší setkání se spisovným jazy-
kem, rozšíření slovní zásoby,  
ale především rozvoj fanta-
zie a spoustu podnětů k další-
mu zkoumání.“ Když dítě ně-
čemu nerozumí v televizi, než 
se stihne zeptat, otázku po-
tlačí další děj. Při čtení však 
může rodič pohotově vysvět-
lit vše, co je malému poslucha-
či nejasné. Rozvíjí tak schop-

nost dítěte ptát se, naslouchat  
a chápat sdělené.

Partnerství s rodičem
Ještě důležitější je interak-
tivní neboli vztahová rovina 
předčítání. „Rodič sdílí s dítě-
tem stejný příběh, stává se je-
ho parťákem na cestě, ale zá-
roveň autoritou, která mu svět 

Český špalíček, 
globus

Zvířátko pro  
Dominika: Moje první  
knížka, globus

příběhu přibližuje – umí to-
tiž něco víc než dítě,“ vysvět-
luje psycholožka. „Čtení by 
se mělo stát rituálem. Ty dě-
ti ke svému rozvoji nutně po-
třebují, stejně jako výlučnou 
pozornost, kterou mu dospě-
lý při čtení věnuje, a tím pod-
poruje dětské sebehodnocení. 
Vztah rodiče s dítětem se sdí-
lením příběhů posiluje a spo-
lečné čtení lze přiřadit na úro-
veň výletů a jiných rodinných 
akcí, jen je mnohem dostup-
nější.“ Byla by škoda ošidit dí-
tě i sebe o kouzelný svět fanta-
zie, kde vítězí dobro nad zlem. 
Vždyť i dospělí občas potřebují  
věřit pohádkám.

5minutové 
pohádky před 
spaním, globus 

Hádanky a básničky 
pro kluky a holčičky, 
globus

Český špalíček,
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Čtěte!děti

Pohádky tisíce 
a jedné noci,  

globus
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Přiřaďte obrázky

Zvířátka na malých obrázcích 
najdete i na obrázku velkém. 
Dokážete je pojmenovat 
a správně přiřadit? 

Kdo má jaký stín? 

  

J – Jenda sedí pod Jabloní,
Jablíčka až k němu voní.

Jedno spadlo, hned Je zvedl.
To Je pěkné, Jémine!

JešTě Jedno nedoJedl
a už má chuť na Jiné. 

R – bRum bRum bRučí medvědi,
bRučí, že To nevědí.

nebRuč, malý medvěde,
bRučením nic 

nesvedeš.

Každé barevné zvířatko má 
někde ukrytý svůj menší černý 
stín. Dokážete podle tvaru 
ploutví nebo chapadel přijít 
na to, kdo patří ke komu?

Logopedické

říkanky

29_herna_KH.indd   29 7/3/11   6:32 PM
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Zákulisí

tradice

Cesta  
k čerstvému 

chlebu

Držíme se
Naše babičky dobře vě-

děly, jak upéct chutný 
chléb. Řídíme se jejich 

zkušenostmi a začínáme vý-
běrem dobré mouky. Klasický 
žitný kvas, který umí jako je-
diný zajistit tu správnou chle-
bovou chuť, si vyrábíme sami. 
Pro dosažení nejlepší kvality 
je důležité respektovat všech-
ny fáze přirozeného procesu  
tradiční výroby, a proto ke ky-
nutí používáme chlebové ošat-
ky, v nichž těsto nabývá tvar za 
odpovídající teploty a vlhkosti. 
A jaké zásady se během výro-
by držíme především? Hlavně 
žádné náhražky!

Tady a teď 
Každý hypermarket GLOBUS 
má svou vlastní pekárnu, kte-
rá peče pouze z čerstvého těs-
ta a podle vlastních receptur. 
Výroba se nezastaví po celý 
den, takže ať už do GLOBUSU 
přijdete kdykoliv, máte jistotu, 
že vaše pečivo bude křehké, 
voňavé a úplně čerstvé. Nikdy 

nerozmrazujeme polotovary 
z velkovýrobny, což vaše chu-
ťové buňky jistě ocení! Z pe-
ce to má náš chleba do regálu  
jenom pár metrů. Díky tomu 
můžeme pružně reagovat na 
poptávku, takže máte k dispo-
zici vždy ten druh pečiva, který 
chutná právě vám.

Jak chléb uchovat 
déle čerstvý?

Pavel Meduna, 
vedoucí provozu a prodeje 
pekáren GLOBUS 

Každý hypermarket GLOBUS 
má svou vlastní pekárnu, kte-

čerstvého těs-
podle vlastních receptur. 

Výroba se nezastaví po celý 
LOBUSU

přijdete kdykoliv, máte jistotu, 
že vaše pečivo bude křehké, 

úplně čerstvé. Nikdy 

Použijte „recept“ na-
šich babiček: zabal-
te chléb do plátěné -
ho sáčku nebo lně -
né utěrky. Dejte jej 
do chlebovky (nejlépe 
dře věné), kterou pra-
videlně čistíte a  omý-
váte (ideálně octovou 
vodou). Chlebovka by 
měla být na místě, kde 
je stálá teplota.

Pečeme pouze z čerstvého 

těsta a podle tradičních 

receptur.

Zajímají vás tato témata? 
Sledujte reportáže z vlastní 
výroby na www.globustv.cz

Další tipy a užitečné 
informace naleznete na 
www.poctivy-nakup.cz
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POkUD váS BěheM PráZDNiN  

čaStěji hONí MLSNá, NeChte Se kLiDNě 

Chytit. v NašeM PekařStví NaBíZíMe SPOUStU 

ZákUSků a DOrtů, které jiStě USPOkOjí i ty 

NejNárOčNější ChUtě. 

tečkaSladká

tyto dorty lze zakoupit 
v hypermarketech:

Liberec, jenišov u karlových 
varů, Pardubice, Praha – 

čakovice, Ostrava, Opava, 
Olomouc
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tyto dorty lze zakoupit 
v hypermarketech:

Praha – černý Most, 
Praha – Zličín, Chomutov, 
trmice u Ústí nad Labem, 

Brno, ivanovice, české 
Budějovice, Chotíkov u Plzně

Malinový 
dort

dort ovocný  

tmavý mix

dort 
Schwarzwald

dort 
tvarohový

dort 
Schwarzwald

dort 
Mocca

dort 
Lesní směsdort 

Florida

PO

čaStěji h

Chytit. v N

ZákUSků a 

tečkatečkaSladkátečkaSladkátečka
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deseti úspěšným luštitelům zašleme  
kosmetický balíček natuvell 
správné znění tajenky pošlete do 16. 8. 2011 na adresu Globus, Kostelecká 822/75, 
196 00 Praha 9 a označte je heslem „Globus Mini”. pak už si jen držte palce při losování. 
seznam výherců bude zveřejněn na www.globus.cz. přejeme vám hodně zdaru!

Vyhrajte 
kosmetiku!

Globus_Natuve l l_Logo

Donkey  Des ign  GmbH | We idena l l ee  10b | D -20357 Hamburg

Phone +49(0)40_416 200_0 E -ma i l  a .b randt@donkey.de

donkey

Globus Logo für  Dars te l lungen k le iner  a ls  5  mm Bre i teDatum:  11.06.2010_AB

30 mm

30 mm

deseti úspěšným luštitelům zašleme deseti úspěšným luštitelům zašleme 

křížovka
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Patří mezi nás“ – právě tato zdánlivě 
jednoduchá věta, která je podtitu-
lem Konta BARIÉRY, měla veřejnost 

naučit vnímat lidi s rozdílnými potřeba-
mi. Dosavadní výsledky kontinuální sbír-
ky napovídají tomu, že se tento velký úkol 
daří plnit – za osmnáct let činnosti roz-
dělila nadace více než 247 miliónů korun 
a podpořila tisíce projektů, jejichž hlav-
ním cílem bylo zlepšení života handicapo-
vaných spoluobčanů a jejich zapojení do 
společnosti. 

Jde o plnohodnotný život
Z aktuálních potřeb handicapovaných  
vychází Konto BARIÉRY i při formování 
nových cílů. Stále více se zaměřuje na 
projekty, které souvisejí se vzděláním, 
pracovním uplatněním a plnohodnotným 
životem lidí s handicapem.

Auta bez bariér
Jedním z největších problémů organiza-
cí pečujících o handicapované je nákup  
velkoprostorových automobilů, které svá-
žejí děti do škol, na kroužky, cvičení, ale 
také je vozí na výlety. Právě v této oblasti 
by měl pomáhat projekt AUTA BEZ BARIÉR,  
na němž se již od října 2002 podílejí také  
hypermarkety GLOBUS.

Pomoci můžete taškou 
Chcete-li tuto dobrou věc podpořit, po-
řiďte si v GLOBUSU obyčejnou nákup-
ní tašku. Z každé igelitové tašky, které 
jsou k dostání u pokladen ve všech na-
šich hypermarketech po celé republice, 
je totiž jedna koruna určena pro Kon-
to BARIÉRY – právě z něho jsou poslé-
ze potřebné dopravní prostředky finan-
covány. 

pomáhejte

Konto BARIÉRY, od RoKu 1993 Stěžejní PRojeKt nAdAce chARtY 77, je 

PRvní A doSud jedInou KontInuální SBíRKou, KteRÉ Se jIž oSMnáct let 

účAStní deSetItISíce dáRců. SvýM PRAvIdelnýM MěSíčníM PříSPěvKeM 

PoMáhAjí zlePŠIt žIvot hAndIcAPovAných SPoluoBčAnů.

Pomůžete ve svém okolí

    námi

Fotografie 
z předání 

automobilu 
Integračnímu 

centru
zahrada 
v Praze 

jako zákazníci jednotlivých hypermarketů 
GloBuS si můžete být jisti, že Konto 
BARIÉRY přihlédne k tomu, kde byl 
prodán největší počet kusů tašek. Právě 
do těchto regionů rozdělí nejvíce 
ze získaných prostředků. 

Vyberte si, komu přispějeteVyberte si, komu přispějete

Fotografie 
z předání 

automobilu 
Integračnímu 

centru
ahrada 
v Praze 

Rádi byste pomohli, ale chce-
te mít jasnou představu 
o tom, pro koho jsou vaše pe-
níze určeny? Podívejte se na 
webovou adresu: http://
www.kontobariery.cz/Ko-
mu-pomahame/Komu-muze-
te-pomoci.aspx. Možná vás 
zaujmou osudy lidí, kteří ješ-
tě nedávno žili spokojený ži-
vot. Za každým jménem na-
leznete tvář a příběh. Jednou 

týdně aktualizujeme částky, 
které daný člověk potřebuje 
k tomu, aby mohl vést kvalit-
nější život. Pokud si vybere-
te, komu byste přispěli nejra-
ději, pečlivě vyplňte stanove-
ný variabilní symbol. Na účtu 
777777222/0800 s určeným 
variabilním symbolem se bu-
dou shromažďovat finanční 
prostředky pro konkrétní ža-
datele a každému dárci bude 

vyhotovena darovací smlouva, 
která je zároveň daňovým do-
kladem. Věříme, že se rozhod-
nete pomoci i proto, že Kon-
to BARIÉRY je pro vás garancí 
solidnosti, poctivosti a důvě-
ryhodnosti. Každá vaše ko-
runa, kterou se rozhodnete 
věnovat, putuje přímo k pří-
jemci. Nadace si nic nepone-
chává. Za jakoukoliv pomoc 
děkujeme!
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z letní úrody
ZahraDa potřebuJe LáSKypLnou péči taKé v Létě. raDy 

LuDmiLy DušKové a Jana Kopřivy, expertů Z teLeviZního 

receptáře prima nápaDů, vám napoví, Kterým Směrem 

by Se měLa vaše poZornoSt 

SouStřeDit přeDevším.

Ludmilu Duškovou 
a Jana kopřivu znáte 
z receptáře prima 
nápadů. Dlouhodobě  

se zabývají péčí o rostliny a díky vzdělání  
i mnohaletým zkušenostem se stali  
opravdovými experty ve svém oboru.  
S jejich cennými radami a doporučeními  
se setkáváte i v našem  
baumarktu GLobuS,  
označeny jsou tímto logem:

DuškovouLudmilu 
a Jana 
z 
nápadů. Dlouhodobě 

řízky muškátů, z nichž chcete vypěstovat sazenice pro příští rok, nejúspěšněji zakořeníte do 

konce srpna. Jako řízky nejlépe poslouží krátké postranní výhony – opatrně vylomené „kousky“ 

o délce asi 10 cm zakoření snadno. řízky z hlavních výhonů musíte odříznout ostrým nožem těs-

ně pod listem. Nechte je jeden den zavadnout, aby jim zaschly řezné plochy. po tomto opatření 

nebudou zahnívat a rychleji vytvoří kořeny. poté je po dvou vysázejte do květináčků o průměru 

7–8 cm. ideální je použít písčitou kompostovou zeminu (podíl písku 

by měl být asi čtvrtinový). Zeminu do květináčků pořádně 

přitlačte, jinak by se řízky při zalévání vyvracely. 

Do země je dejte nanejvýš 1 cm hluboko. po zasunutí řízků 

do zeminy substrát znovu pevně přimáčkněte.

rozmnožte muškáty

počátkem srpna odstraňte rajčatům 
vrcholy hlavních výhonů, a to přibliž-
ně za šestým až sedmým vijanem (= 
hrozen rajčat), aby všechny plody do-
zrály. nad posledním dobře vyvinutým vija-
nem přitom ponechte pouze jeden list. v srpnu ta-
ké včas odstraňte všechny postranní výhony, kte-
ré na rajčatech objevíte. tímto zásahem docílíte 
rychlejšího a stejnoměrnějšího zrání plodů.

Zkraťte rajčata

vrcholy hlavních výhonů, a to přibliž

34 | www.globus.cz

Radost

pak se do toho rozhodně 

nepouštějte v  jarním obdo-

bí! v  těchto měsících totiž 

z  každého řezu vytéká vel-

ké množství mízy a strom 

by vaším zásahem takzvaně 

vykrvácel. pokud se rozhod-

nete prořezáním snížit nebo 

změnit korunu, učiňte tak 

během července a srpna. 

chcete řezat

ořešáky?

z letní úrodyz letní úrodyz letní úrody
R
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Abyste si čerstvou pa-

žitku mohli užívat celé 

léto, musíte ji pravidel-

ně sestříhávat  

(asi jednou za  

14 dní), a to už před 

nasazením poupat. 

po každém řezu potře-

buje nejen hodně vody, 

ale také živin.  

po seříznutí proto pou-

žijte hnojivo s vyšším  

obsahem dusíku.  

vynikající výsledky  

vykazuje například  

ledek amonný dopl-

něný stimulátorem 

růstu – Lignohumátem.

vyzrajte

Hořká pihovitost jablek je způsobe-
na nedostatkem vápníku. projevuje 
se vznikem nápadných propadajících 
se hnědých skvrn, kvůli nimž získáva-
jí plody nepříjemně nahořklou chuť. 
Náchylné jsou především odrůdy  
Coxova reneta, Dukát, šampion a Ru-
bín. postižené stromy je třeba pravi-
delně zavlažovat, nepřehnojovat du-
síkem a draslíkem a zajistit optimál-
ní poměr mezi růstem a  plodností. 
od počátku července provádějte ve  
14denních intervalech 4–6 aplikací 
přípravkem Wuxal kalcium.

na hořkou pihovitost

Likvidujte plevely

pokud jste na jaře podcenili prevenci a plevel  
se rozrostl, přicházejí ke slovu herbicidní  
přípravky. chcete-li použít produkt, který  
nezanechává pozůstatky v půdě ani ve spodní  
vodě, vyzkoušejte Gladiátor. Dávka 20–50 ml 
na 1 l vody postačí na ošetření 100 m2. 

vlnatka krvavá je druh mšice, která 
na rostlinách vytváří jemnou vatič-
ku. ideální podmínky má přede-
vším po řezu a  mechanickém 
poškození. proto je třeba všech-
ny rány důkladně ošetřit. Sa-
motný postřik provádějte při prv-
ních výskytech z malé vzdálenosti 
a při větším tlaku a podle potřeby 
jej opakujte. vhodným přípravkem 
je například mospilan 20 Sp, s nímž 
se aplikuje také smáčedlo Silwet. 

nenechte přemnožit vlnatku

všimli jste si, že rostlinám někdy žlout-

ne listová plocha, ačkoli žilnatina zůstá-

vá sytě zelená? Takto se zpravidla pro-

jevuje chloróza neboli žloutenka listů  

způsobená nedostatkem železa, hořčíku 

a síry. Nejčastěji se žluté vybarvení lis-

tů vyskytuje u broskvoní, rododendronů, 

maliníku, jahodníku či okrasných dřevin. 

Tuto fyziologickou poruchu je nutné od-

stranit postřiky na list. ideálně se toho-

to úkolu zhostí přípravky obsahující te-

kuté železo.

vyhněte se chloróze listů

pečujte o pažitku
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Což takhle dát si bio?
✱ Zpracování surovin pro produkty 

Alnatura je prováděno šetrně podle 
přísných předpisů (např. oleje lisované 
zastudena, přímo lisované šťávy). Díky 
těmto postupům zůstávají maximálně 
zachovány nejen všechny látky, ale 
také původní chuť a aroma. Geneticky 
pozměněné organismy jsou pro bio 
zemědělství tabu. Přísné NE platí také 
pro umělé konzervační látky, barvi-
va, aromata a síření. Sladidla jsou  
používána pouze v omezeném 
množství, přednost mají med, 
sacharóza nebo rostlinné sirupy.

✱ Kromě přísné kontroly v průběhu 
výroby podle zákonem stanovených 
směrnic pro ekologické zemědělství 
jsou produkty Alnatura pravidelně  
podrobovány laboratornímu testování. 
Veškerou problematiku týkající se 
kvality produktů, stejně jako i vývoj 
nových receptur, konzultuje společnost 
Alnatura s nezávislými potravinářskými 
a výživovými experty.

✱ Další informace o firmě Alnatura 
naleznete v německém jazyce na 
www.alnatura.de.

Nejvyšší kvalita
RáDi SVému žAluDKu DoPřáVátE jEN to NEjlEPší? PAK 

VáS jiStě NADChNE šiRoKý SoRtimENt VySoCE KVAlitNíCh 

PotRAViN A PRoDuKtů, KtERé byly VyRobENy 

šEtRNě, S ohlEDEm NA mAximálNí

zAChoVáNí PříRoDNíCh zDRojů.

ti: 

Jogurt 
ovocný, 
různé 
druhy, 
Alnatura, 
500 g,  
GlobuS

Krůtí 
maso se 
zeleninovou 
rýží, Alnatura, 
220 g, 
GlobuS

Kuskus, 
Alnatura, 

500 g, GlobuS

  
Žitný chléb, 
Alnatura,
500 g, GlobuS

Ovocná tyčinka, 
jablko-hruška 
pro děti, Alnatura,
25 g, GlobuS

Feta, 
Alnatura, 
180 g
GlobuS Dětský ovocný čaj, 

Alnatura, 20 x 3 g, 
GlobuS

ti: 
biokvalita

Ovocná 
přesnídávka, 

Alnatura, 
190 g, 

GlobuS
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Alnatura – smysluplné pro člověka i Zemi

Alnatura nabízí velký výběr bio produktů – počínaje müsli a těstovinami přes džusy a jogurty až po sladkosti.

Společnost Alnatura založil roku 1984 profesor doktor Götz E. Rehn, který je dodnes jejím ředitelem. Bio produkty byly tenkrát exoticky působící okra-
jovou nabídkou. Ideou Götze Rehna bylo nabídnout moderní sortiment ekologicky vyrobených potravin, a protože existovalo jen minimum biopotravin, 
coby bio průkopník vyvinul vlastní sortiment – vše v bio kvalitě. Během tří desítek let existence společnosti vzniklo široké spektrum biopotravin pod 
značkou Alnatura.

Suroviny pro produkty Alnatura pocházejí z ekologického zemědělství. Těmto surovinám dávají přednost také zemědělská bio sdružení například Bio-
land, Demeter a další. Bio zemědělci hospodaří v souladu s přírodou, a přispívají tak významně k ochraně životního prostředí. Pracují bez syntetických  
či chemických hnojiv a pesticidů. Tento způsob hospodaření šetří energii a produkuje méně škodlivých emisí. Rozličné osevní postupy, používání 
kompostu a hnoje ke zlepšování kvality půdy, stejně tak jako šetrný způsob obdělávání zajišťují půdu, která je bohatá na humus. Taková půda na sebe 
váže CO2, místo aby jej propouštěla do ovzduší. Bio produkty tak důsledně a dlouhodobě garantují šetrný přístup k přírodě. Jsou smysluplné pro člověka 
i Zemi, což je hlavním krédem Alnatury od roku 1984.
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To tu ještě nebylo!
První probiotický jogurt pro děti již od jednoho roku
Jediný produkt na našem trhu obsahující unikátní 
probiotickou kulturu Synbiotec
Účinně pomáhá budovat imunitu u dětí od raného věku
V příchutích banán, mrkev s jablkem a bílý
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