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PODZIMNÍ DOBROTY: 
houby, dýně, jablka

Do práce PO MATEŘSKÉ

KOUPELNA jako nová

Rozhovor s KLÁROU 
DOLEŽALOVOU

Slevové 
kupony 

uvnitř čísla

Hurá 
do školy!

Tipy nejen � o � vňáčky

MAGAZÍN HYPERMARKETU PODZIM 2010 ZDARMA



Zvoní na domácí 
                  svačinu.

RAMA JE SOUČÁSTÍ 
PESTRÉ VYVÁŽENÉ

STRAVY A ZDRAVÉHO 
ŽIVOTNÍHO STYLU.

Rama, jako součást pestré vyvážené stravy a zdravého životního stylu, obsahuje esenciální mastné kyseliny, které 
děti potřebují pro správný růst a vývoj. 20 g  margarínu Rama denně (odpovídá přibližně 2 lehce namazaným krajícům 
chleba) dodá významné množství esenciálních mastných kyselin. Denní potřebné množství esenciálních mastných 
kyselin k dosažení jejich příznivého účinku je 2 g kyseliny alfa-linolenové (ALA) a 10 g kyseliny linolové (LA).
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Celé slavnostní menu před rozsvíce-
ním vánočního stromečku může-
te ozvláštnit právě biopotravinami. 

Vždyť slavnostní ráz štědrovečerní večeře 
nemusí být podtržený pouze hojností na-
bízených pokrmů, ale také jejich zvýrazně-
nou chutí a zvýšenou pozorností k vašemu 
zdraví (obsahují víc vitamínů, minerálů a 
antioxidantů). 
V biokoutcích hypermarketů si můžete vy-
bírat ze široké nabídky bio-zeleniny a růz-
ného bio-koření (do rybí polévky), bio-
brambor (na bramborový salát), bio-olejů 
(například cedrový, který dokáže nahra-
dit jakýkoliv jiný rostlinný olej). I kakao ne-
zbytné k pečení vánočního cukroví se vy
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Bergader Edelpilz.
Klasik sýrarského umení.Klasik sýrarského umení.Klasik sýrarského umení.

Tradicní jemný sýr s ušlechtilou modrou plísní. Kvalita z bavorských hor. Tradicní jemný sýr s ušlechtilou modrou plísní. Kvalita z bavorských hor. Tradicní jemný sýr s ušlechtilou modrou plísní. Kvalita z bavorských hor. 

Bergader Privatkäserei GmbH • Weixlerstraße 16 • D-83329 Waging am See • Phone: +49 (8681) 404-0 • Fax: +49 (8681) 404-260 • E-Mail: info@bergader.de
IMCO, s.r.o. • Statenická 1 • 25264 Velké Prílepy • tel: +420 222 745 364 • fax: +420 220 931 055 • imcocz@imco.cz • www.imco.cz
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místo sešitu

USB fl ash disky 
Intenso, různé 
kapacity, GLOBUS, 
cena 199 
až 1 190 Kč

Počítač
Mini netbook, obrazovka 10“, GLOBUS, 

cena 7 790 Kč

Ideální pomocník, 
potřebujete-li přenášet 
větší objem dat mezi 

dvěma počítači.

Hard disk iOmega, 
externí přenosný 
hard disk s kapacitou 
1 TB (1 000 GB), 
GLOBUS, cena 1 990 Kč

All-in-one 
multifunkční PC, obrazovka 

22“, ovládání pomocí dotykového displeje, optická myš i klávesnice, 
GLOBUS, cena 16 690 Kč

Notebook, obrazovka 

15,6'', GLOBUS, 

cena 10 990 Kč

ZATÍMCO DŘÍVE STAČILY ŠKOLÁKŮM UČEBNICE, 

SEŠITY A PERO, DNES SE NEJPOZDĚJI OD 

DRUHÉHO STUPNĚ NEOBEJDOU BEZ POČÍTAČE 

S PŘIPOJENÍM NA INTERNET. NA NĚKTERÝCH 

GYMNÁZIÍCH STUDENTI DOKONCE MÍSTO SEŠITŮ 

POUŽÍVAJÍ NETBOOKY. PROTOŽE V GLOBUSU 

TYTO TRENDY SLEDUJEME, PŘIPRAVILI JSME 

PRO VÁS VÝBĚR TECHNICKÝCH POMOCNÍKŮ.

tip: 
Operační paměť 

by měla být 
alespoň 1 GB.

TREND



RAUT Podzimní
10 porcí
INGREDIENCE
� balíček listového těsta 
� 3 jablka � 1 lžička škrobu
� 5 lžic vody � cukr dle chuti 
� vanilinový cukr na posypání
� máslo

PŘÍPRAVA 

V mikrovlnné troubě podu-
síme na 2 lžících vody na-
strouhaná nebo na malé kousky nakrá-
jená jablka. Jakmile jsou měkká, při-
dáme škrob rozmíchaný ve zbylé vodě 
a ještě krátce povaříme, aby vznikla ka-
še s kousky jablek. Osladíme dle chuti.
Těsto vyválíme na plát o  tloušťce cca 
3 mm a  nakrájíme na čtverce zhruba 
15 x 15 cm (podle velikosti formy 
v  sendvičovači). Lehce potřeme más-
lem. Namazanou stranou dolů polo-
žíme na plát rozehřátého sendvičova-
če, doprostřed dáme lžíci jablečné ka-
še a přikryjeme dalším čtvercem těsta, 
tentokrát namazanou stranou nahoru. 
Zapečeme dozlatova a teplé po-
sypeme vanilinovým cukrem.

Bylinkový chléb s fetou

Marocká čočkovo-dýňová 

polévka

Jablečné taštičky 
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nadělení

Neobvyklá 
kombinace 
s exotickým 

kořením.

Marocké koření: 

směs kmínu, zázvoru, 

šafránu, chilli papričky, 

skořice a mleté papriky.

Ricottu lze 
nahradit 

sýrem Lučina.

4 – 6 porcí
INGREDIENCE
� 2 lžíce olivového oleje � 1 nakrájená cibule 
� 1 rozetřený stroužek česneku � 1 lžíce 
marockého koření � 2 lžičky drceného kmínu 
� 1,5 l zeleninového vývaru � 1 kg dýně, 
oloupané a nakrájené na kostky � 1 velká 
brambora, oloupaná a nakrájená na kostky 
� 250 g červené čočky � sůl � čerstvě mletý 
černý pepř � 1 lžíce čerstvé pažitky nakrájené 
nadrobno

PŘÍPRAVA
Ve větším hrnci rozehřejeme na mírném 
ohni olej. Přidáme cibuli a česnek a restu-
jeme, až cibule změkne. Přimícháme ma-
rocké koření a kmín. Přidáme vývar, dýni, 
bramboru a  čočku. Vše přivedeme k  varu 
a necháme 30 minut mírně vařit, až je dý-
ně měkká.
Polévku rozmixuje -
me a  dochutíme solí 
a pepřem. Rozdělíme 
do misek nebo talí-
řů a posypeme pažit-
kou. Podáváme s křu-
pavým chlebem.

6 – 8 porcí
INGREDIENCE
CHLÉB
� 825 g hladké mouky � 3 lžičky prášku do pečiva 
� 2 lžičky soli � 2 lžičky sušeného rozmarýnu � 2 lžičky 
sušeného tymiánu � 300 ml teplé vody � 2 sáčky 
sušených kvasnic (po 7 g) � 2 lžičky cukru � 1 lžíce 
extra panenského olivového oleje � 125 g rozdrolené fety
OBLOHA
� 4 houby (asi po 60 g) � olivový olej ve spreji
� 200 g ricotty � 2 lžičky oregana � 1 červená chilli 
paprička � 2 lžíce extra panenského olivového oleje

PŘÍPRAVA
Do mísy prosejeme mouku a  prášek do pečiva 
a přidáme sůl, rozmarýn a tymián. V misce smí-
cháme vodu s  kvasnicemi a  cukrem. Necháme 
vykynout. Do  mouky vlijeme nakynuté kvasnice 
a olej a vše vymícháme do hladkého těsta. Vyjme-
me z mísy a hněteme na pomoučené ploše 5 až 
8 minut. Vložíme zpět do mísy, přikryjeme utěrkou 
a necháme 30 až 40 minut kynout.
Po vykynutí těsto nakrojíme, do zářezu vložíme fe-
tu a ještě 2 až 3 minuty hněteme. Takto připrave-
né těsto vložíme do vymazané a pomoučené chle-
bové formy, posypeme rozmarýnem a  tymiánem 
a  necháme ještě 10 minut nakynout. Pečeme 
v troubě při 200 ˚C 35 až 40 minut. Ukrojíme ně-
kolik krajíců chleba a opečeme je v topinkovači.
Houby postříkáme olivovým olejem a pečeme na 
pánvi 3 minuty z  každé strany. Na chléb dáme 

trochu ricotty a houby, posypeme orega-
nem a chilli papričkou a pokapeme oli-
vovým olejem.

Listové těsto

Vanilinový cukr

ZAHRÁDKA SE NEMŮŽE 

DOČKAT, AŽ SE S VÁMI 

PODĚLÍ O PLODY VAŠÍ 

SPOLEČNÉ PRÁCE.  

TAK HURÁ DO VAŘENÍ.

Houby 
s octem

Olivový olej 
ve spreji

Zapečeme dozlatova a teplé po-Zapečeme dozlatova a teplé po-

Pochoutka 
z čerstvých 

jablek.

Olivový olejPažitka



a zelným salátem

Dýňové rizoto
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4 porce
INGREDIENCE
� 4 vepřové řízky
� 1 lžička směsi zahradních bylin
� 1 lžička čerstvých mletých šalvějových 
listů � 2 lžíce olivového oleje � 1 lžíce másla 
� 2 jablka nakrájená na kolečka 
� 125 ml pomerančové šťávy � 2 lžičky 
medu � 4 jarní cibulky nakrájené na kolečka
� 500 g červeného zelí nakrájeného na tenké 
proužky � 500 g kapusty nakrájené na tenké 
proužky � 3 lžičky pražených sezamových 
semínek

PŘÍPRAVA
Řízky posypeme směsí zahradních bylin 
a šalvějí. Ve větší pánvi rozehřejeme lží-
ci oleje a restujeme řízky 3 až 4 minuty 
z každé strany. Poté je vyjmeme z pánve 
a udržujeme v teple.
Rozehřejeme zbývající olej a máslo. Plát-
ky jablek restujeme z obou stran 1 až 2 
minuty, až získají zlatožlutou barvu. Vy-
jmeme z pánve a odložíme.
Ve wok pánvi rozehřejeme 
na středním ohni pomeran-
čovou kůru s  medem. Při-
dáme cibulku, proužky zelí 
a kapusty a opékáme 2 až 
3 minuty, až se objem smě-
si začne zmenšovat.
Řízky podáváme na lůžku 
z jablek, zelí a kapusty, oz-
dobíme sezamovými se-
mínky.

Vepřové maso s jablky 

Základní ovocné pyré 

pro miminko

4 porce
INGREDIENCE
� 500 g dýně, 
oloupané a nakrájené 
na kostky o velikosti 
asi 2 x 2 cm
� 2 lžíce olivového 
oleje � 2 lžičky 
balzamikového octa � sůl 
� čerstvě mletý pepř � 1,25 l zeleninového 
vývaru � 1 nakrájená cibule � 500 g rýže
� 3 rozetřené stroužky česneku � 1 lžička 
sušeného rozmarýnu
� 120 g rozdrobeného kozího sýra � 150 g 
špenátu, přebraného a omytého
� 60 g čerstvé petrželové natě nakrájené 
nadrobno

PŘÍPRAVA
Troubu předehřejeme na 220 °C. Smícháme 
dýni s 1 lžicí olivového oleje, balzamikovým 
octem, solí a pepřem a vložíme do pekáče 
s nepřilnavou vrstvou. Pečeme 20 až 25 mi-
nut, až dýně zezlátne.
Mezitím přivedeme k varu zeleninový vývar. 
Ve větším hrnci rozehřejeme na středním 
ohni zbývající olej a 2 až 3 minuty restujeme 
cibuli a  česnek. Za stálého míchání přidá-
me ještě neuvařenou rýži a krátce povaříme.
Postupně přiléváme vývar a přidáme rozma-
rýn. Mícháme a přivedeme k varu. Rýži mír-
ně vaříme, až se do ní vývar vsákne. Do hrn-
ce postupně vlijeme všechen vývar, dokud 
rýže nezměkne.
Přimícháme dýni, kozí sýr, špenát a petrže-
lovou nať a dochutíme. Ještě krátce ohřeje-
me, až je špenát hotový. Ihned podáváme.

Recepty na této dvoustraně 
jsou převzaté z publikací 
Veselé vaření s dětmi 
z edice Vaříme s chutí a Velká 
kniha vaření & pečení, obě 
z nakladatelství REBO.
www.rebo.cz

1 porce
INGREDIENCE
� 2 jablka

PŘÍPRAVA
Jablka umyjeme, peč-
livě oloupeme a  zbavíme jádřince. Na-
krájíme na zhruba centimetrové kous-
ky a s několika lžícemi vody dusíme pod 
pokličkou do úplného změknutí.
Jakmile jsou jablka dostatečně měkká, 
dohladka je rozmixujeme s  vodou, v  níž 
se dusila. Pro větší děti můžeme py-
ré nastavit další přidanou vodou, přisla-
dit cukrem nebo medem a zahustit. Jed-
nu lžičku škrobu dobře rozmícháme ve 
100 ml studené vody a přilijeme do pyré. 
Za stálého míchání necháme projít varem.

Kozí 
sýr dodá 
výraznou 

chuť.

1 lžička čerstvých mletých šalvějových 

Vepřové maso s jablky 

Sladko-slaná 
kombinace.

Maso z našeho 
řeznictví

Jablka Red 
Prince

Rýže 
GLOBUS Balsamico

Sezamová 
semínka



6 | www.globus.cz

Te
xt

: 
M

a
rc

e
la

 K
re

jč
ík

o
vá

; 
fo

to
: 

a
rc

h
iv

 f
ir

e
m

, 
iS

to
ck

ZÁKULISÍ

UŽ VÍCE NEŽ PŮL ROKU SE V REGÁLECH NAŠICH 

HYPERMARKETŮ SETKÁVÁTE S NAŠÍ PRIVÁTNÍ 

ZNAČKOU GLOBUS. NYNÍ VÁM JI CHCEME BLÍŽE 

PŘEDSTAVIT.

Vlastní značka 

timentu a značkového zboží 
je nenajdete. Vynikají kvali-
tou nebo užitnou hodnotou 

pro zákazníka.

� Jak se vybírají jejich výrobci?
Oslovíme škálu dodavatelů a ne-

cháme si od nich podle předem de-
finované specifikace vyrobit a zaslat 

produkt. Po obdržení vzorků přichází fáze 
ochutnávek a zkoušek, při nichž se sejdou 
pracovníci několika oddělení a na základě vý-
sledků vyberou dodavatele. Vybraný výrobek 
pak posíláme na rozbory, abychom si ověřili, 
zda splňuje všechny požadavky a je v souladu 
s aktuální legislativou (českou i evropskou).

� Proč některé z nich pocházejí z Německa?
Jde o výrobky převzaté z naší mateřské sí-
tě. Jsou to produkty vyzkoušené a osvědče-
né, které se u našich sousedů prodávají už 
téměř dva roky. Nicméně ne všechny výrob-
ky nabízené v rámci vlastní značky v Němec-
ku se podařilo zalistovat u nás. Důvodů je ně-
kolik, například příchutě neobvyklé pro čes-
ký trh či vysoká cena. Proto se snažíme najít 
tuzemské dodavatele, kteří by je pro nás při-
pravili. Povedlo se nám to třeba u smetany do 
kávy, šlehačky, okurek, plátkových sýrů nebo 
paštik. Aktuálním příkladem je nedávno za-
vedená novinka – dvouvrstvý a třívrstvý toa-
letní papír. 
Nicméně abychom vám usnadnili orientaci, 
začínáme právě v těchto dnech používat ví-
cejazyčné obaly. Jako první se objeví u pa-
pírových kapesníků, kávy, džusů a nekta-

rů, následovat budou krmivo 
pro domácí mazlíčky a mraže-
né pizzy. Postupem času bude-
me do vícejazyčných obalů ba-
lit všechny výrobky dovážené 
z Německa. 

� Jsou tyto produkty 
skutečně kvalitní?
Na všech výrobcích je logo na-
ší společnosti, což je jasný dů-
kaz toho, že jsme si stopro-
centně jisti jejich kvalitou. Kro-
mě loga je zde i pečeť kvality 
GLOBUS a také podpis majite-
le společnosti pana Brucha. Je-
ho signatura dokládá, že rodin-
ná firma GLOBUS, existující již 
více než 180 let, si zakládá na 
kvalitě a tradici.

� Jakou mají tyto 
výrobky záruku?
Všichni zákazníci, kteří si kou-
pí produkt s logem GLOBUS 
a nebudou s ním spokojeni, ho 
mohou vrátit na informacích 
každého hypermarketu. Je 
možné dokonce přinést i ote-
vřené balení, jedinou podmín-
kou je předložení účtenky. Vý-
robky lze vracet jen před uply-
nutím data použitelnosti nebo 
data minimální trvanlivosti, 
v množství obvyklém pro do-
mácnost. Při vrácení vás po-

v otázkách a  odpovědích 

Co se skrývá pod pojmem privát-
ní značka?
Je to značka, kterou nese celá 
řada produktů od různých vý-
robců – od potravin přes úkli-
dové prostředky po toaletní po-
třeby. Společné mají to, že jsou 
vyrobeny pouze pro jeden ob-
chodní řetězec. Nikde jinde se 
s touto značkou a s tímto oba-
lem nesetkáte. Kromě pojmu 
privátní značka lze používat 
i název vlastní značka.

� V čem spočívají její 
výhody pro zákazníka?
Výrobky vlastní značky nabíze-
jí kvalitu srovnatelnou se znač-
kovými produkty a v některých 
případech i lepší, a to za nižší 
cenu. Mnohdy se dokonce jed-
ná o výrobky, které jsou jedi-
nečné a v rámci běžného sor-

Domácí těstoviny 
GLOBUS
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výrovky 

Kvalita, která si zaslouží naše jméno

žádáme o vyplnění krátkého 
dotazníku, v němž nás budou 
zajímat důvody vaší nespoko-
jenosti. Tato informace bu-
de použita ke zlepšení kvality 
produktů.

� Kolik výrobků značky 
GLOBUS existuje?
Výrobky pod značkou GLOBUS 
jsme do prodeje začali zavádět 
v říjnu 2009, tehdy jsme jich 
nabízeli na 60 druhů. Momen-
tálně jich můžete v našich hy-
permarketech nalézt více než 
100 a neustále pracujeme na 
zvýšení jejich počtu.

� Proč by měl zákazník 
tyto výrobky vyzkoušet?
Protože dostane špičkovou 
kvalitu za nízkou cenu. Společ-
nost GLOBUS by nikdy neumís-
tila své logo na produkt, o je-
hož kvalitě by nebyla přesvěd-
čena. A navíc – v případě, že 
vám výrobek nebude chutnat, 
máte možnost dostat své pení-
ze zpět.

� Jak je lze v hypermarketu 
nalézt?
Výrobky GLOBUS najdete vel-
mi snadno, poznáte je podle 
speciální oranžové etikety se 
symbolem lupy.

výrovky výrovky výrovky výrovky výrovky výrovky výrovky 
Výrobky naší 
vlastní značky 
poznáte podle 
loga GLOBUSU.

Kvalitní suroviny 
jsou pro nás 
naprostou 
samozřejmostí.

Kvalitu zaručuje 
tradice rodiny 
Bruchových, která 
trvá už 182 let.

Důležité informace 
o výrobku najdete 
rychle a bez 
dlouhého hledání.

Pečeť kvality 
GLOBUS je pro 
vás spolehlivou 
zárukou. Pokud by 
vám zakoupený 
výrobek nechutnal, 
můžete ho vrátit. 

Zkuste ochutnat například Čokoládu na vaření GLOBUS, obsahuje 50 % kakaové sušiny 
a svou jemně hořkou chutí si vás jistě získá. A nehodí se zdaleka jen na vaření a pečení.

v otázkách a  odpovědích 
Vanilková 
zmrzlina GLOBUS
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MLÉČNÉ VÝROBKY JSOU PRO 

ČLOVĚKA NEPOSTRADATELNÉ. 

OBSAHUJÍ TOTIŽ VÁPNÍK A TAKÉ 

DŮLEŽITÉ VITAMINY. V GLOBUSU SI 

MŮŽETE VYBRAT Z ŠIROKÉ PALETY 

NÍZKOTUČNÝCH, POLOTUČNÝCH 

I PLNOTUČNÝCH DRUHŮ. 

V mléce jsou vitaminy A 
a B. Vitamin A se roz-
pouští v tucích, v nízko-

tučných výrobcích je ho tedy 
méně. Důležitejší jsou ovšem 
vitaminy skupiny B rozpustné 
ve vodě. Jejich obsah je stejný 
v nízkotučných, polotučných 
i plnotučných výrobcích. 
Podobné je to i s vápníkem. Ten 
je vázán na bílkovinnou složku 
mléka a nikoli na tuk, a je tedy 
ve stejném množství obsažen 
ve všech druzích. Čím je výro-
bek koncentrovanější, tím je 
obsah vápníku vyšší, takže jo-
gurt má více vápníku než mléko 
a tvaroh více než jogurt. 
Podle odborníků na výživu je 
nejlépe držet se polotučných vý-
robků. Nízkotučné jsou vhodné 
tehdy, když potřebujete zhub-

KOLIK PORCÍ ZA DEN?
Děti 2–4 roky 2–3 porce

Děti nad 4 roky, 

dospívající 3–4 porce

Dospělí 3 porce

1 porce = 150 ml mléka nebo 
jogurtu, 40 g sýra (cca 2 plátky)

nout nebo snížit hladinu chole-
sterolu. Za nízkotučné se pova-
žují jogurty s maximálně 2 % 
tuku, sýry s méně než 30 % tu-
ku v sušině a odstředěné mléko 
s maximálně 0,5 % tuku.

Dětem
Pro děti nejsou nízkotučné vý-
robky příliš vhodné a to ani 

Jogurt Florian,
150 g, různé 
příchutě, GLOBUS

Zakysaná 
smetana Kunín, 
190 g, různé 
příchutě, GLOBUS

Olma bio kefírové 
mléko, 1 l, 180 kJ 
ve 100 g, 1,5 % 
tuku, GLOBUS

Yoghurt 
drink 
Florian,
400 g, různé 
příchutě, 
GLOBUS

v případě, že mají nadváhu. 
Pro růst a vývoj potřebují velké 
množství energie a tuků. Proto 
by měly dostávat spíše polotuč-
né výrobky – jogurty s 2 až 5 % 
tuku, sýry do 45 % tuku v su-
šině. Mělo by jít o sýry tvrdé 
a nikoli tavené. Ty totiž obsa-
hují tavicí soli s fosforečnany, 
které dětem škodí.

Obsahuje   
důležité 

probiotické 
kultury

Novépříchutě
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Mléčné
dobroty

Mléčná krupice 
nebo mléčná 
rýže Kunín, 
150 g, různé 
příchutě, 
GLOBUS

Pudinková 
pochoutka 
Rumba, 
150 g, různé 
příchutě, 
GLOBUS

Silueta light jogurt, 
150 g, natur 180 kJ ve 100 g, 
0,1 % tuku; s příchutí 177 kJ 
ve 100 g, 0,1 % tuku, GLOBUS

SILUETA
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SPORT

VŠICHNI VÍME, ŽE POHYB JE TĚLU 

PROSPĚŠNÝ. VĚTŠINA Z NÁS VŠAK TÁPE, 

JAKÉ CVIČENÍ ZVOLIT, ABYCHOM SPRÁVNĚ 

KOMPENZOVALI ZÁTĚŽ ZE ZAMĚSTNÁNÍ. 

Pravidelný pohyb potřebují nejen ti, 
kteří tráví celé dny u počítače. Sport 
všeho druhu nejenže formuje tělo, 

spaluje tuky a zlepšuje kondici, ale také na-
vozuje dobrou náladu a poskytuje odpoči-
nek od duševní i fyzické práce. Proto by si 
každý měl najít aktivitu, která mu přinese 
radost a potřebné odreagování.  

Máte rádi soukromí?
Zatímco někdo chodí do fitness centra, ji-
ný upřednostňuje kolektivní hry s kama-
rády, další volí třeba kolo či jiné venkovní 
radovánky. A pak existuje velké množství 
sportovců, kteří dávají ať už z důvodů ča-
sových či společenských přednost soukro-
mí svého domova. 

Cvičte u televize
Jestliže patříte právě k této skupině, pro-
studujte si nabídku, kterou jsme pro vás 
v GLOBUSU připravili. Jde o jednoduché 
pomůcky, s nimiž efektivně zapracujete na 
své postavě. Stačí je umístit před televizi 
a při cvičení sledovat třeba zprávy. 
Sportovní aktivitě je třeba se vě-
novat alespoň 3x týdně, a po-
kud chcete postavu nejen 
tvarovat, ale také se zbavit 
přebytečných tuků, mu-
sí vaše cvičení obsaho-
vat minimálně 30 minut 
aerobního pohybu, při 
němž se zadýcháte – 
například na ministepe-
ru nebo step můstku. Na 
konci cvičení se nezapo-
meňte protáhnout, aby se 
vám nezkracovaly svaly. Te
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Domácí 
tělocvična Podložka na cvičení, vhodná 

pro všechny druhy cvičení, 
omyvatelný, hladký povrch 
s antibakteriální ochranou, 
rozměry 180 x 60 cm, 
GLOBUS, cena 199 Kč

Step můstek, ideální pro 
tvarování a posilování svalů hýždí 
a dolních končetin, protiskluzový 
povrch tlumí nárazy, materiál 
plast, dvě výšky 10 a 15 cm, 
GLOBUS, cena 599 Kč

Rotační disk, 
střídavým 
vytáčením boků 
posilujete hýžďové, 
stehenní a šikmé 
břišní svaly, 
GLOBUS, 
cena 89,90 Kč

Ministeper, 
posilovací stroj 
s počítadlem 
a expanderem 
umožňuje 
současně 
posilovat dolní 
i horní končetiny, 
zádové i břišní 
svalstvo, 
GLOBUS, 
cena 899 Kč
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Maso a uzeniny online
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LÉTO JE SICE ČASEM DOVOLENÝCH, ALE HYPERMARKETY GLOBUS PŘES 

PRÁZDNINY NEZAHÁLELY A PŘIPRAVILY PRO VÁS ŘADU NOVINEK. 

novinky z GLOBUSU

Vy� rá � o vás...

Marcela 
KREJČÍKOVÁ, 
manažerka 
marke tingu 
společnosti GLOBUS

KOKTEJL

12 | 

Chcete si pochutnat a ušetřit 
čas? Čeká vás větší společen-
ská akce a nechcete se zdržo-
vat dlouhými nákupy?
Objednejte si výrobky z na-
ší řeznické a uzenářské dílny 
GLOBUS z domova! V součas-
né době je v nabídce zhruba 
50 druhů masa a více než 
50 druhů uzenin.

Užijte si pohodové 
a slunné ba�  léto 
s hy� rmarketem 
Globus.

JAK NA TO?
� Otevřete si stránky www.globus.cz.
� Na pravé straně klikněte na „objednávka 

masných výrobků“.
� Vyberte si maso a uzeniny (nejméně 2 kg).
� Od 24 hodin po odeslání objednávky 

(ne dříve) si můžete připravený 
balíček vyzvednout ve vámi zvoleném 
hypermarketu GLOBUS – na označeném 
místě u samoobslužného pultu v našem 
řeznictví. Přesnou dobu si můžete určit 
sami.

� Hotový balíček pak už jen zaplatíte 
na pokladně.

O projektu Dobrej Flek jsme již 
psali, ale s blížícím se začátkem 
nového školního roku je toto téma 
opět na pořadu dne. Projekt je 
určen žákům středních odborných 
škol a učilišť, kteří do našich hypermarketů při-
jdou v rámci odborného výcviku, mají chuť se učit 
a projeví zájem budovat svou kariéru v GLOBUSU. 
Pro naši společnost je totiž prioritou spokojený 
zákazník, a proto klademe důraz na přípravu 
pracovníků, kteří nám s dosažením tohoto cíle 
pomohou. 

Pokud se rozhodnete přijít k nám, získáte řadu 
zajímavých benefitů:

� měsíční stipendium (mimo odměnu 
za produktivní práci)

� kvalitní pracovní oblečení
� potřebné profesní nářadí
� zvýhodněné stravování při odborném výcviku
� nenávratnou finanční půjčku při splnění daných 

podmínek (ukončení studia, pracovní poměr 
v GLOBUSU)

� účast ve vzdělávacím programu GLOBUS
� příjemné prostředí ve stabilní společnosti

Partnerské školy a spoustu dalších užitečných 
informací najdete na www.dobrejflek.cz

Znáte naši 

Dobrej Flek
webovou televizi?

Na www.globustv.cz naj de-
te spoustu rad, triků a  ti-
pů, receptů, reportáží ze 
zákulisí... Studio GLOBUS 
přináší každý měsíc novin-
ky z  našich hypermarketů. 
Sledovat můžete i  pravidel-
ně aktualizované reportáže 
v  rubrikách Vždy čerstvé, 
O  GLOBUSU, Recepty, Mimi 
klub, Grilmánie nebo speciál-
ní seriál o víně.
Sledujte www.globustv.cz! 
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Výrobky Fair Trade: chutnají a pomáhají

Unavují vás nákupy, které musíte absolvovat s dětmi? V GLOBUSU 
to máte zase o něco jednodušší: od června můžete u všech hyper-
marketů zaparkovat na speciálních rozšířených parkovacích stá-
ních pro rodiny s dětmi. Stání jsou koncipována tak, abyste moh-
li z auta snáze vyndat autosedačku i s dítětem či celý kočárek. Po-
znáte je podle této značky: 

| 13 

Skvělá chuť, čistě přírodní suroviny 
a velká pomoc pro rodiny v rozvojo-
vých zemích. To všechno se spojuje ve 
výrobcích Fair Trade, tedy „spravedlivého 
obchodu“. 

Fair Trade je způsob obchodování s drob-
nými pěstiteli kávy, kakaa, rýže, ovoce, ko-
ření a dalších surovin z nejchudších oblastí 
Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Jeho cílem 
je dát lidem z těchto regionů šanci dostat 
se důstojně a vlastními silami z chudoby. 
Obchodování v rámci Fair Trade je „férověj-
ší“ vůči producentům a  výrobcům, klade 
důraz na dodržování základních norem pra-
covního práva a ochrany životního prostře-
dí. Farmáři jsou od Fair Trade organizací za-
placeni lépe než v normálním obchodě, aby 
mohli pro svoje rodiny zajistit životní pod-
mínky, které nám připadají samozřejmé – 
dostatek jídla, nezávadnou vodu, lékařskou 
péči a základní vzdělání pro děti. Díky vyš-
ším příjmům nemusí pěstitelé zaměstnávat 
děti a mohou rozvíjet ekologicky šetrné vý-
robní postupy a lepší kvalitu. Proto jsou Fair 
Trade výrobky velmi často také BIO. 
V nabídce GLOBUSU najdete například 70% 
čokoládu s pomerančovým olejem, mléčnou 
čokotyčinku s mandlemi a medem, jihoafric-
ké červené víno Shiraz Moonlight, mexickou 
kávu Organico a  další Fair Trade výrobky. 
Chcete-li je vyzkoušet, vydejte se do bio-
koutku v kterémkoli GLOBUSU. Zakoupením 
těchto výrobků můžete změnit život konkrét-
ních lidí. 

Začátkem prázdnin se 
zlepšila nabídka na-
šich čerpacích stanic. 
Dva nové produkty Ul-
traDiesel a Ultra 95 na-
hradily značky Speciál 
a Natural 91. 
Co nás k této změ-
ně vedlo? Především snaha nabíd-

nout vám kvalitnější produkty. UltraDiesel obsahuje přísadu 
s mnoha pozitivními vlivy na motor auta i na samotnou jízdu. 
Oproti běžné naftě má lepší detergentní (čisticí) účinky, lep-
ší mazivost a protikorozní vlastnosti a snižuje tvorbu emulzí 
a usazenin. Díky tomu chrání motor před opotřebením a sni-
žuje jeho hlučnost. 
Bezolovnatý benzin Ultra 95 je prémiové palivo s vlastnost-
mi, jež kladně ovlivňují chod motoru. Obsahuje přísadu 
chránící proti tvorbě usazenin a proti korozi. Chrání nejen 
motor, ale i palivový systém. Zajišťuje čistotu vstřikovačů, 
sacích ventilů a sacích kanálů a u starších motorů „umí” od-
stranit také již vzniklé usazeniny.

Nové pohonné hmoty 

na našich stanicích 

V nabídce GLOBUSU najdete například 70% 
čokoládu s pomerančovým olejem, mléčnou 
čokotyčinku s mandlemi a medem, jihoafric-
ké červené víno Shiraz Moonlight, mexickou 
kávu Organico a  další Fair Trade výrobky. 
Chcete-li je vyzkoušet, vydejte se do bio-
koutku v kterémkoli GLOBUSU. Zakoupením 
těchto výrobků můžete změnit život konkrét-

JAK JE 
POZNÁTE
Hledejte při 
nakupování 
výrobky ozna-
čené touto 
známkou: 

Nezávislá 
známka Fair 
Trade doklá-
dá, že výrobek 
byl certifi-
kován podle 
mezinárodních 
standardů Fair 
Trade. 

Parkovací místa pro rodiny s dětmi

PEČEŤ 
KVALITY
Čerpací 
stanice 
GLOBUS 
jsou 

držitelem pečeti kva-
lity. Jde o ochrannou 
známku, která infor-
muje zákazníka o tom, 
že zde natankuje pou-
ze kvalitní pohonné 
hmoty. Jejich složení 
je pravidelně kontro-
lováno nezávislou, 
celosvětově uznáva-
nou společností SGS 
a je dlouhodobě ve 
shodě s evropskými 
normami. 

znáte je podle této značky: 



Pečeme pro Vás...

GOLDFEIN CZ s.r.o. P.O. BOX A1, 530 01 Pardubice
fax: 466 303 638, e-mail: info@goldfein.cz, www.goldfein.cz
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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 6. 9. 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. Seznam výherců bude zveřejněn 
na www.globus.cz. Přejeme vám hodně štěstí!

Vyhrajte 
nákup

zdarma!
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I KDYŽ DEMOGRAFOVÉ TVRDÍ, ŽE BABY BOOM UŽ MÁME POMALU ZA SEBOU, PORODNICE 

JSOU POŘÁD PLNÉ A MIMINEK PŘIBÝVÁ. POKUD I VY BUDETE BRZY MAMINKOU (ČI TATÍNKEM) 

NEBO UŽ SVÉ ZLATÍČKO DOMA MÁTE, PROČ NEVSTOUPIT DO MIMI KLUBU GLOBUS?

KLUB

1. Na internetových stránkách 
www.mimi-klub.cz najde-
te zajímavé informace z pera 
pediatrů, odborníků na výživu, 

dětských psychologů a dalších. Při každé 
návštěvě zde zcela určitě narazíte na ně-
jakou novinku, protože je pravidelně aktu-
alizujeme. A jelikož si vážíme i vašich ná-
zorů, máte možnost zapojit se do disku-
ze a pomoci ostatním maminkám radou 
či zkušeností.
Každý měsíc je zasvěcen jednomu hlav-
nímu tématu, jež je vždy doplněno atrak-
tivní videoreportáží. Máme i rubriku pro 
maminky, které čekají svého prvního 
potomka. Právě ony by měly kliknout 
na „Co a jak“.

2. Pro naše členy pořá-
dáme pravidelně řa-
du soutěží. V minu-
losti se například 

hrálo o nejhezčí fotku vašich 
dětí s tématem Já a můj kama-
rád, Já a voda nebo Já a mo-
je dárky.  Nezajímají nás však 
jen fotky, soutěžili jsme ta-

Registraci lze provést elek-
tronicky prostřednictvím re-
gistračního formuláře nebo 
osobně na Oddělení informa-
cí kteréhokoli hypermarketu 
GLOBUS. Kromě vyplněného 
formuláře je třeba předložit 
těhotenskou průkazku nebo 
rodný list dítěte ve věku do tří 
let. Po registraci obdrží každý 
nový člen uvítací dárek a člen-
skou kartu, která bude připra-
vena k vyzvednutí nejdříve 48 
hodin a nejdéle 7 dní po regis-
traci. Díky této kartě získáte 
nárok na zvýhodněnou cenu 
vybraných produktů. Stačí ji 
předložit pokladní předtím, 
než začne markovat. Karta je 
nepřenosná a automaticky po-
zbývá platnosti v měsíci, kdy 
dítě oslaví své 3. narozeniny.
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Mimi klub pomáhá a radí

ké o nejlepší recept na dětské jídlo. Vítěz-
né recepty najdete na našem webu.  

3. Díky členství v Mimi klubu 
získáte nárok na výrazné sle-
vy na vybrané výrobky urče-
né dětem do tří let. Jde pře-

devším o dětskou kosmetiku, potraviny, 
oblečení a další dětské zboží. V hypermar-

registrovat

Jak a kde se 

Prsní vložky 
Johnson’s 
baby, 30 ks, 
běžná cena 
75,90 Kč

Sunarka, 250 g, různé druhy, 
běžná cena 69,90 Kč

ketech jsou zvýhodněné produkty označe-
ny symbolem Mimi klubu. Jejich přehled 
najdete na webu, kde můžete využít i služ-
by Nákupní seznam. Ta vám umožní vytvo-
řit a vytisknout seznam, podle něhož pak 
snadno nakoupíte. Každý měsíc pro vás vy-
bíráme 80 až 100 položek zboží v různých 
kategoriích, které si můžete koupit za zvý-
hodněnou cenu. 

Klub je určen nastávajícím maminkám a rodičům dětí do tří let. Jeho činnost se soustřeďuje na tři oblasti: 

60,72 Kč
Platí pro členy 

Mimi klubu do 31. 8.

55,92 Kč
 Platí pro členy 

Mimi klubu do 31. 8.
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Popletené stíny

Pod každou postavičkou je jeden stín. Ale jsou nějak 

zpřeházené. Najdi odpovídající stíny a pospojuj je 

s postavičkami, ke kterým opravdu patří.

POJĎTE S NÁMI LUŠTIT!
Asi z toho nemáte velkou radost, ale prázdni-
ny se kvapem chýlí ke konci. Proto si s námi 
a s našimi hrami pro jistotu procvičte mozko-
vé závity.

Pro děti
HERNA

Ve sborovně svačí pět učitelů. Určete, 
které předměty učí a co kdo z nich jí.

� Učitelka Morávková, která učí 
tělocvik, svačí dia sušenky.

� Tihlar učí český jazyk a nemá 
rád jablka a buchty.

� Novák neučí matematiku ani 
dějepis a svačí chleba.

� Jablka jí vyučující dějepisu, 
který se nejmenuje Vykoukal.

� Sedláčková neučí 
matematiku.

� Vykoukal nejí rohlík. 

� Jeden z vyučujících 
je zeměpisář.

Vyřešte tuto zebru 3 šifry ze světa fi lmu?

??
?
?
?
?

?????????Zdroj: Fořtík, Fořtíková: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností

Vyškrtáním některých písmen odhalíš 
název filmového hitu a dva populární 
hrdiny. Důležitý je i směr čtení.

O B N C W D E E S F L G Y HAR

N B A C FAG
E D F L GAD

A NÁA
T AAV
A ÍSV
MAÍ

?
?

?



DĚTI

MÍT DOMA PRVŇÁKA NENÍ JEDNODUCHÉ. POVINNOSTI TOTIŽ 

ZAČNOU 1. ZÁŘÍ NEJEN JEMU, ALE I VÁM. A NENÍ JICH MÁLO.

správnou
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Řada škol dnes pořádá přípravné 
kurzy pro budoucí žáky. Během 
nich se děti poznají se svou učitel-

kou, seznámí se mezi sebou, zorientují 
se v budově, po které se budou muset 
od září samostatně pohybovat... Prostě 
si vyzkouší, co je čeká. Jestliže vaše zá-
kladka kurzy nedělá, nezoufejte. Všech-
ny děti budou na stejné startovací čáře 
a vy jste nic nezmeškali. 

V dnešní době neexistují jednotná pra-
vidla a každá škola má jiný systém, pře-
sto byste nejpozději týden před 1. zá-
řím měli mít informace o organizaci 
prvního školního dne a o tom, co váš 
prvňák bude do školy potřebovat. Po-
kud jste před koncem minulého školní-
ho roku neměli třídní schůzku, kde jste 
tyto informace dostali, pátrejte na we-
bu školy. 

Vykročte 

nohou
Dítě nastupující do první třídy by mělo:
� být schopné se přiměřeně 

orientovat ve světě kolem sebe
� být samostatné a soběstačné, 

umět se obléknout, obout, najíst 
a zvládnout základní osobní 
hygienu

� znát své jméno, příjmení, adresu, 
datum narození, povolání rodičů

� poznat základní barvy a pojmeno-
vat základní geometrické tvary

� znát běžná zvířata, rostliny, 
povolání, věci denní potřeby

� chápat pojmy větší-menší, první-
poslední, nahoře-dole, nad-pod

� vyjmenovat číselnou řadu 
alespoň do pěti

� dodržovat pravidla chování, 
podřídit se pokynům

� správně vyslovovat a mít přiměře-
nou aktivní i pasivní slovní zásobu

bu školy. bu školy. 

Jaké znalosti má mít prvňáček

18 | www.globus.cz
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Alespoň některé z těchto čin-
ností lze předem natréno-
vat. Zahrajte si doma na školu 
a soutěžte, kdo dokáže rychle-
ji nastrkat pastelky do penálu, 
kdo se rychleji převlékne do 
věcí na cvičení, jak uložit cvi-
čební úbor do sáčku či jak na-
skládat sešity a papíry do škol-
ních desek, aniž by se zmačka-
ly a měly „oslí“ uši.
I když to někdy trvá poněkud 
déle, nechte dítě, aby se samo 
obléklo, připravilo si batůžek 
do školky a později i školní ak-
tovku. Svěřte dětem zodpověd-
nost za konkrétní a pravidelné 
úkoly v domácnosti, např. od-
nos odpadků, čištění bot, úklid 
vlastního pokoje atd. Až za-
čnou docházet do školy, budou 
se jim tyto zkušenosti hodit. 

Naučte svého potomka, že kaž-
dá věc má své místo a že po 
skončení jakékoli činnosti je 
potřeba uklidit. Například po-
kud skončil s vybarvováním 
omalovánek, musí všechny 
pastelky vrátit zpět do krabice 
a tu uložit tam, kam patří.

Na první pohled banální věc, 
která se ale může v řadě rodin 
změnit ve skutečný horor. Až 
na pár vzácných výjimek totiž 
dělá vstávání kolem půl sedmé 
problémy každému. Naše ško-
ly bohužel už od dob Rakous-
ka-Uherska začínají v osm ho-
din. Pro vás to znamená být ve 
třídě nejpozději v 7.50, aby si 
dítě stihlo vše připravit. Větši-
ně rodičů se osvědčuje navy-
kat děti na ranní vstávání již 
poslední týden prázdnin.

Pokud potomek neumí při 
vstupu do školy vyslovit někte-
ré hlásky (především R a Ř), 
netřeba dělat paniku, proto-
že to není úplně neobvyklé. 
U spousty dětí je to dáno jen 
motorickou neobratností a dů-
ležité je, aby hlásky uměly roz-
lišit sluchem. Nicméně pokud 
dosud k logopedovi nechodíte 
a s nápravou jste nezačali, má-
te nejvyšší čas, zvláště děla-
jí-li dítěti potíže i další hlásky 
(L, sykavky).

K psaní budou děti potřebovat 
jemnou motoriku, která však 
s tou hrubou souvisí víc, než 
se může zdát. Trénujte házení 
a chytání míče, skákání po jed-
né noze, chůzi po rovné čáře... 
Samozřejmě je dobré cvičit 
i motoriku ruky – už byste měli 
mít jasno, je-li dítě levák nebo 
pravák. Existují celé sady uvol-
ňovacích cviků, přičemž k těm 
základním patří obligátní kres-
lení klubíček, vlnek či spojo-
vání dvou bodů. Samozřejmě 
vše formou hry. Na trhu najde-
te řadu pracovních sešitů, na-
příklad z nakladatelství Frag-
ment, Portál či Svojtka, ovšem 
ne všechny jsou stejně dobré. 
Než nějaký koupíte, raději ho 
zběžně prolistujte – moc leh-
ké, ale i moc těžké úkoly dítě 
zpravidla odradí. Klidně mů-
žete koupit i první díl písanky. 
Obvykle jsou v ní jen příprav-
ná cvičení – vlnovky, smyčky, 
různě dlouhé čárky se správ-
ným sklonem. Při každé ta-
kové činnosti nezapomeňte 
dbát na správné držení tužky 
a uvolněné zápěstí!Te
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Co můžete do 1. září udělat Do začátku školy zbývá ještě pár dní, 

které byste měli věnovat přípravě.

Dítě by rozhodně mělo mít jas-
no v tom, která ruka (noha, 
oko) je levá a která pravá. Mělo 
by chápat, že se čte a píše zle-
va doprava. I k tomu vám po-
mohou výše zmíněné pracovní 
sešity. Jednoduchým cvičením 
je také vyprávění podle obráz-
ků, kde děj probíhá zleva do-
prava.

Možná největší oříšek. Dnešní 
děti totiž mají kolem sebe da-
leko více podnětů, než jsme 
v jejich věku měli my. Zákoni-
tě jsou tudíž také roztěkaněj-
ší a soustředěná práce, byť 
jen v délce několika minut, bý-
vá často nad jejich síly. Zkuste 
přimět dítě k jakékoli činnosti 

na dobu 5 až 10 minut, ale mu-
sí jít skutečně o intenzivní prá-
ci. Pokud je tento interval pří-
liš dlouhý, zkraťte jej. Začně-
te s oblíbenou činností, kterou 
později může vystřídat i ta, kte-
ré vaše dítě zrovna příliš nehol-
duje. Dobré je odstranit z oko-
lí pracujícího potomka všechny 
rozptylující prvky.

Nezapomeňte, že vaše dítě bu-
de ve škole bez vás, a tudíž mu-
sí řadu věcí zvládnout samo. 
Uložit si po skončení vyučová-
ní věci do batohu či do lavice, 
najít v šatně své oblečení a bo-
ty, převléknout se na tělocvik 
a zase zpět, dojít si s tácem pro 
oběd či objednat si pomocí či-
pu nebo magnetické karty jídlo 
na druhý den... 

1. výslovnost

4. soustředění, koncentrace

2. motorika

6. pořádek

3. pravolevá orientace

7. ranní vstávání 

5. samostatnost
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AŤ UŽ MÁTE DOMA BUDOUCÍHO PRVŇÁKA NEBO ZKUŠENÉHO 

ŠKOLNÍHO HARCOVNÍKA, JE POTŘEBA PROVÉST KE KONCI 

PRÁZDNIN REVIZI A NÁKUP NEZBYTNÝCH POMŮCEK. BEZ 

ČEHO SE DÍTĚ ŠKOLOU POVINNÉ URČITĚ NEOBEJDE?

Školákova VÝBAVA

Penál a psací potřeby
Prvňákovi a druhákovi stačí jedno-
duchý penál s jednou chlopní nebo 
i bez ní, starším dětem kupte větší.
Počítejte s tím, že dítě každou chví-
li něco ztratí – zvláště tužek a gum 
je dobré mít doma pár do zásoby. 
Co se týče pera, prvňák ho nebu-
de na začátku roku potřebovat. Pro 
starší školáky je však naprostou 
nezbytností. Děti dnes nejčastě-
ji píšou perem Tornádo, které sto-
jí kolem 20 korun a je velmi prak-
tické (nelze v něm měnit náplň, po 
vypsání se vyhazuje), osvědčenou 
vychytávkou je gumovací pero (co 
dítě chybně napíše, lze opačným 
koncem vygumovat a znovu na to-
též místo psát), které stojí kolem 
70 korun a má vyměnitelnou ná-
plň. Nezapomeňte na nůžky.

CO DO PENÁLU:

� 2 až 3 různé tužky

� pero 
� nůžky
� gumu
� sadu pastelek

Pero Tornádo 
a zmizík, různé barvy, 
jednorázové, GLOBUS

Mikrotužka Stabilo, trojboký 
anatomický úchop, navrženo  
speciálně pro praváky i pro 
leváky, různé barvy, GLOBUS

Penál Fishbone, jednoduchý 
s jednou chlopní, plná výbava, GLOBUS 

Kuličkové pero Frixion, 
vyměnitelná náplň, 
gumovatelné, GLOBUS

Kružítko 
Maped Study, 
včetně pryže, 
šroubováku, 
balení tuh   
a ořezávátka, 
GLOBUS

VÝBAVAVÝBAVAVÝBAVAVÝBAVA

Penál a psací potřeby
Prvňákovi a druhákovi stačí jedno-
duchý penál s jednou chlopní nebo 
i bez ní, starším dětem kupte větší.
Počítejte s tím, že dítě každou chví-
li něco ztratí – zvláště tužek a gum 
je dobré mít doma pár do zásoby. 

Pero Tornádo 
různé barvy, 

jednorázové, GLOBUS
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Desky a obaly
Do batohu bude žáček 
potřebovat pevné des-
ky na sešity a učebnice 
– většinou totiž bude 
používat pracovní se-
šity bez pevné vazby, 
které se lehce poničí. 
Obaly na učebnice 
a sešity kupujte až po-
té, co je vaše dítě přine-
se domů. Co nakladatel, 
to jiný formát a někdy se  
obal v odpovídajícím roz-
měru shání hůře. V tako-
vém případě je na trhu 
záchrana – nastavitelné 
obaly, které lze upravo-
vat na šířku.

Kufřík na výtvarné potřeby
Pokud koupíte dražší se zpevněnými ro-
hy, máte šanci, že přežije déle než jeden 
školní rok. Pozor – před koupí se pokus-
te zjistit, kam si jej děti budou ve ško-
le ukládat, protože některé běžně pro-
dávané kufříky se na výšku nevejdou do 
školní lavice. Podrobný seznam, co by 
v něm mělo být, vám sdělí ve škole, zde 
uvádíme obvyklé minimum.

Pytel s oblečením 
na tělocvik 

Některé školy požadují obuv 
s bílou podrážkou – důvo-
dem je choulostivý povrch 
v tělocvičně, který by mohly 
barevné boty poškodit.

uvádíme obvyklé minimum.

CO DO KUFŘÍKU:
� vodovky
� temperky
� 2 až 3 různé štětce

� sada pastelek (12 barev)

� sada fixů (12 barev)

� sada voskovek (stačí 6 barev)

� větší kelímek na vodu

� misky na míchání barev

� plastelína
� tvrdá podložka na modelování A4

� hadřík
� lepidlo
� plastový ubrus (stačí koupit jako metráž 

a přes rohy přišít prádlovou gumu)

Školní atlas světa, 
Shocart, GLOBUS

Sešity, atraktivní potisky, 
různé druhy a formáty, GLOBUS 

Tempery 
Faber –
Castell, 
12 barev, 
GLOBUS

Školní batoh Hello Kitty, 
2 komory, kapsa na svačinu, 
2 boční kapsy, nastavitelné popruhy, 
ergonomická záda, GLOBUS

DALŠÍ POTŘEBNÉ 
POMŮCKY
� ručník
� box na svačinu
� láhev na pití 

s uzávěrem
� plášť nebo zástěrka

Správné školní zavazadlo má mít pevná, anatomic-
ky tvarovaná záda, pevné dno, široké nastavitelné 
popruhy a odrazky. Vhodná je samostatná vnější 
kapsa na láhev s pitím a šikovným doplňkem je také 
speciální pláštěnka na batoh. 
Velikost batohu záleží na věku vašeho „studenta“. 
Pro prvňáka a druháka stačí jednokomorový s men-
ší kapsou na box se svačinou. Zhruba od třetí třídy 
budete potřebovat větší.

Školní batoh nebo taška

tip: 
Touží-li váš potomek 

po školní výbavě s oblíbeným 
filmovým či televizním hrdinou, 
zvolte spíše menší a levnější 
věci – například desky a obaly 
na sešity či box na svačinu. Ty 

snáze vyměníte, až se vkus 
dítěte za pár měsíců změní. 

Katalog 
do školy

Začátek školního roku 
se kvapem blíží, a tak 
jsme pro vás připravili 

speciální katalog, 
v němž objevíte vše, co váš 
malý i větší školák bude 
potřebovat při výuce i při 
volnočasových aktivitách. 
Tak neváhejte a přijďte se 
inspirovat naší širokou 
nabídkou!
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PŘESTÁVKA

PŘIPRAVIT DĚTEM VHODNOU SVAČINU JE NA PRVNÍ POHLED 

VELMI SNADNÝ ÚKOL, ALE KDYŽ SI UVĚDOMÍTE, ŽE ŠKOLNÍ 

ROK MÁ ZHRUBA 180 DNÍ, UŽ TO TAK JEDNODUŠE NEVYPADÁ.
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Vydatné školní
svačiny

Pečivo: 

S pomazánkou, tvrdým sýrem, šunkou – domino-
vat by mělo celozrnné pečivo či chléb, ale dává-li 
dítě přednost bílému, není třeba je nutit. 

Neexistuje přesný návod, jak 
by měl vypadat dětský jídel-
níček. A i kdyby existoval, 

stejně byste se jím nejspíše nemoh-
li přesně řídit. Každé dítě je jiné 
a má jiné chutě. Ty se navíc mohou 
velmi rychle měnit. Nesouvisí to jen 
s věkem, ale i s reklamními kampa-
němi výrobců potravin. A věřte, že 
budete-li dítěti dávat k svačině jíd-
lo, které nechce, nejspíše skončí 

Mléčné výrobky: 

Jogurty, pribiňáky, tvarohové 
dezerty. Nezapomeňte 
přibalit lžičku.

Sýrové pochoutky: 
Tavený sýr s křupavými 
tyčinkami v jednom balení, 
Kidiboo, sýr na tyčce, 
který vypadá jako lízátko, 
Mini Babybel – polotvrdé 
sýry v atraktivním kulatém 
balení.

Salát: 
Zeleninový, ovocný 
či těstovinový se 
hodí zvláště 
v teplých měsících.

v koši a potomek si v automatu kou-
pí pytlík bonbonů.

Existují však jisté zásady, které se vy-
platí dodržovat: 
� Dopolední (i odpolední) svačina by 

měla představovat zhruba 1/10 
celodenního energetického příjmu.

� Její součástí má být ovoce 
či zelenina. 

� Správná svačina má jiné složení 
než snídaně a oběd.

� Každý den v týdnu by měla být jiná. 
� Přidejte malou sladkost.

Dnes je zcela běžné, že si děti do 
školy nosí láhve s nápoji. Nejjed-
nodušší a taky nejlevnější je voda 
se šťávou, v létě je ideální stude-
ný čaj, džus by měl být pouze ře-
děný v poměru 1:1. Rozhodně bys-
te se měli vyhýbat kolovým a syce-
ným nápojům.  

Dobroty k svačině

Maty, mléčná pochoutka s lístkovými 
oříšky, 4 x 120 g, GLOBUS

Maso Jerky, 
50 g, sušené 
maso, 
GLOBUS

Tip pro 
dospělé
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INGREDIENCE:
� 1 sterilovaná kukuřice (150 g) 
� 1 velká vanička Lučiny (cca 250 g) 
� 1 velké balení smetanového taveného 
sýra bez příchutě (150 g) � 5 až 6 lžic 
majonézy � sůl, pepř � 1 stroužek česneku (pro větší děti)

POSTUP: 
Lučinu, sýr a majonézu utřeme dohladka, z kukuřice 
slijeme nálev a zrnka přidáme do utřené hmoty. Osolí-
me, opepříme, případně přidáme prolisovaný česnek.

INGREDIENCE:
� 1,5 hrnku cukru
� 4 hrnky polohrubé 
mouky � 1 Hera
� 2 prášky do pečiva 
� 2 hrnky mléka
� 4 vejce 
� drobné ovoce – rybíz, borůvky, jahody, 
maliny, lze i nakombinovat

POSTUP:
1,5 hrnku cukru smícháme v misce 
s  2 hrnky polohrubé mouky, přidá-
me tuk a uděláme žmolenku. Stra-
nou odsypeme 2 hrnky a  do mis-
ky přidáme zbytek mouky a  ostat-
ní ingredience. Pečlivě promícháme 
a  vylejeme na vymazaný a  vysypa-
ný plech. Hustě posypeme ovocem, 
navrch nasypeme žmolenku, kterou 
jsme předtím dali stranou. Pečeme 
20 až 30 minut při 180 °C.

Sladkosti: 
Dávejte jen občas či jako 
doplněk k jiné, zdravější 
svačince, nejvhodnější jsou 
cereální či müsli tyčinky.

Ovoce či zelenina: 
Mrkev, okurka, kedluben, jablko nakrájené na 
kousky, jahody, meruňky, švestky. Méně vhodné 
jsou broskve, pomeranče, kiwi, grep – jejich 
konzumace je poněkud komplikovanější.

Rychlá hrnková buchta 

Kukuřičná pomazánka

s ovocem
INGREDIENCE:
� 100 g jahod � 2 až 3 meruňky 
nebo jeden banán � 2 kiwi 
� 40 g eidamu

POSTUP: 
Kiwi a meruňky (banán) nakrájíme na kousky, 
jahody omyjeme a překrojíme na půlky. Sýr na 
kostičky. Střídavě napícháme na špejli. Může-
te použít i jiné ovoce.
Zdroj: Stop obezitě

Ovocný špíz

Jahody

Dětská sladká 
kukuřice

Rychlá hrnková buchta Rychlá hrnková buchta 

1 hrnek 
= 150 g

Banány

Čokoláda Geisha, 
různé příchutě, 100 g, 
GLOBUS

Nestlé Cini Minis, 
cereální tyčinka, 50 g, 
GLOBUS

Pravé hořické 
trubičky, 
50 g, GLOBUS

Big Corny,
50 g, různé 
příchutě, 
GLOBUS

ZOO mini 
sušenky, 100 g, 

GLOBUS
Nestlé Chocapic, s cereálními 
kuličkami, 50 g, GLOBUS

Koláče, buchty: 
Obvykle se setká 
s úspěchem to, co 
sami doma upečete.

Čokoláda 
Toblerone, 
100 g, GLOBUS

Čokoládová 
tyčinka Papita, 

33 g, různé 
příchutě, GLOBUS

Recepty 
na domácí 
rychlovky

Sladké jen 
výjimečně
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VE ŠKOLE s...

J

Užíváme si  prázdnin,
dokud to jde

ak děti změnily váš život?
První dcerku jsem měla v nece-
lých devětadvaceti letech, a to už 
jsem věděla, co chci a co mateř-
ství obnáší. Proto jsem tu změnu 
přijala s nadšením. Nevadila mi 
omezení, třeba že nelze jít kdyko-
li s kamarádkami na kafe a že se 
nemohu věnovat jen sobě. Měla 
jsem pocit, že zvládnu všechno, 
a tak jsem se dost brzy vrátila do 
práce. Nejprve do divadla a pak 
i do televize.

✱ a nelitovala jste?
Trochu ano, protože to bylo br-
zy a bylo toho moc. Cítila jsem 
strašnou únavu.

✱ a s druhou dcerkou, Miou?
To je úplně jiné. Čekala jsem na 
ni dlouho, proto jsem rozhodnu-
tá zůstat s ní doma co nejdéle. 
Mateřství si opravdu vychutná-
vám, mnohem víc než poprvé. 
Nemám zbytečné obavy, netrpím 

Klára doležalová se narodila roku 1973, je vdaná, má 
dvě dcery – 8letou natalii a roční Miu. Vystudovala 
Gymnázium jana nerudy a poté Vyšší odbornou školu 
hereckou, hostovala v mnoha divadlech, jako je 
například středočeské divadlo v Kladně, divadlo bez 
zábradlí, divadlo u hasičů, divadlo skelet. Ve známost 
ji uvedlo účinkování v pořadu o poklad anežky české po 
boku Marka ebena, sedm let byla programovou hlasatel-
kou české televize, tři roky moderovala snídani s novou. 
natočila Cd pro děti říkadla a písničky pro nejmenší 
dětičky, v současnosti uvádí reportáže v pořadu rady 
ptáka loskutáka a je na mateřské dovolené.

VizitkaVizitka
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Užíváme si  prázdnin,
ModerátorKa a herečKa Klára Doležalová se na léto 

přesunula K Moři do ChorVatsKa. ChCe, aby její děti 

dýChaly MořsKý VzduCh Co Možná nejdéle, a do prahy 

se VraCí až Ke KonCi srpna. do šKolního roKu tedy sKočí 

roVnýMa nohaMa a bez VelKýCh přípraV. proč ne, Vždyť 

se starší dCera natalia Chystá už do druhé třídy. 

sice mluví česky, ale v češtině zdatný není. Po-
máhá jí spíše s matematickými testy a úkoly.

✱ Kdy se začnete připravovat 
na další školní rok?
Užíváme si prázdnin, dokud to jde. Jak pra-
vil náš pan ředitel – prázdniny jsou od toho, 
aby děti měly pusy od borůvek a pořádně si 
užily rodiče, kteří jsou přes rok v práci. My 
jsme pokaždé až do posledních chvil u moře 
a na přípravu tedy asi moc času mít nebude-
me. Chci, aby holky dýchaly mořský vzduch 
a zotavovaly se ze zimních viróz.
 
✱ Jak na školu vzpomínáte vy?
Základní škola mě bavila a myslím, že mi uče-
ní docela šlo. Nepamatuji se, že bych se mu-
sela doma nějak zvlášť učit. Na gymnáziu to 
bylo těžší. Podle mne nás zbytečně stresovali 
a strašili, ale byla jiná doba. Přesto na ně ne-
vzpomínám špatně. Potkala jsem tam spous-
tu zajímavých lidí.

✱ Jaké byly vaše oblíbené 
a neoblíbené předměty?
Oblíbené byly samozřejmě ty, co mi šly. Ba-
vila mne čeština, jazyky, hudební výchova 
i všechny humanitní vědy, takže věci, které 
souvisí s mou profesí. Horší bylo prokousat se 
matematikou a vyloženě mne nebavila fyzika.

✱ Měla jste ve škole nějakou dětskou lásku?
No jistě, to asi každý, ne? Ale jméno nepro-
zradím.
 
✱ Spoustě lidí uvízne v paměti jediná 
paní učitelka. Máte taky nějakou 
takovou nezapomenutelnou?
Pamatuji si snad všechny své učitele a spous-
ta z nich je nezapomenutelná – ať už v dob-
rém, či špatném slova smyslu. Někteří nám 

dokázali svůj obor skvěle přiblí-
žit a naučili nás ho milovat. Jiní 
byli frustrovaní. Ale nevyčítám 
jim to, profese učitele je náročná 
a já k ní mám respekt. 

✱ Škola, kam chodí vaše dcera, 
a škola, kterou jste navštěvovala 
vy – to jsou asi velké rozdíly, že?
To rozhodně. Je jich ve třídě 
méně, mají jiný čas výuky, mo-
derně vybavené třídy i úplně ji-
nak psané učebnice, tedy spíše 
skripta, aby nenosily těžké kni-
hy. Učitel intenzivně komunikuje 
s rodičem, je tam kladen obrov-
ský důraz na individualitu – dě-
ti se učí mít svůj názor a vyjád-
řit ho. Výuka je protkána mnoha 
přednáškami, návštěvami kniho-
ven či divadel. V pozdějších roč-
nících děti navštěvují školy v ji-
ných zemích. Dá se tohle srovnat 
se školstvím v dobách totality?  

nejistotou. Jsem zkušená máma, 
a to je znát i na miminku. Je po-
hodové, usměvavé a veselé.
 
✱ Natalia chodí na soukromou 
základní školu Nový Porg. 
Proč zrovna tam?
Chodila jsem po školách v oko-
lí a rozhlížela se. Ptala jsem se 
přátel, kteří mají děti, a pročíta-
la webové stránky různých škol. 
Chtěla jsem, aby to měla blízko, 
nemusela brzy vstávat a já nemu-
sela taxikařit v ranní zácpě přes 
celé město. Také pro mě bylo dů-
ležité, aby se jazyk učil už od prv-
ní třídy. Když jsem se dozvěděla, 
že gymnázium Nový Porg, které 
mé představy splňovalo, otevírá 
i základní školu, bylo rozhodnu-
to. Neberou ale každého, dcera 
musela projít přijímacím řízením. 
Naštěstí jsme uspěli.

✱ Jak se dcera se školou 
a s novými povinnostmi sžila?
Úplně v pohodě. Hned si zvykla 
a baví ji to. To já měla mnohem 
větší nervy. A vlastně je mám po-
řád. Je to výběrová a náročná 
škola a moc si přeju, aby ji Na-
tálka celou zvládla. Hlavičku na 
to má, jen ještě potřebuje pocho-
pit smysl slova povinnost. Ale dě-
lá mi radost, na konci první třídy 
přinesla samé jedničky.
 
✱ S úkoly pomáháte vy 
nebo manžel?
Většinu úkolů s ní dělám já, už 
kvůli jazyku. Manžel je Srb, který 

Klára se starší  
dcerou natalií, 
která se letos 
chystá do  
druhé třídy.
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STYL
Náhrdelník a náramek, 
Beadworld, info o ceně 
v GLOBUSU

PŘED NÁMI JE BABÍ LÉTO, A PROTO 

NEZAPOMEŇTE NA DOPLŇKY PRO OŽIVENÍ 

SMYSLNÉHO LETNÍHO OUTFITU. PRO PRVNÍ 

ŠKOLNÍ DNY SE ALE URČITĚ BUDE HODIT 

I PÁR TEPLEJŠÍCH KOUSKŮ, TŘEBA 

V TRENDY RŮŽOVÉ. 

S kapucou i bez

Kouzlení s doplňky

Nesmrtelné džíny

Veselá čapka

NEZAPOMEŇTE NA DOPLŇKY PRO OŽIVENÍ 

SMYSLNÉHO LETNÍHO OUTFITU. PRO PRVNÍ 

ŠKOLNÍ DNY SE ALE URČITĚ BUDE HODIT 

Móda v českých ulicích je barevně poněkud 
fádní a je na čase to změnit. Netroufnete-li 
si na výrazně barevné oblečení, zkuste ales-
poň doplňky, třeba v trendy růžové, která si 
skvěle rozumí s oblíbenou černou.

Už vás někdy napadlo, co byste nosili, kdyby 
neexistovaly rifle? Blue jeans jsou prostě 
klasika, bez níž si neumíme život představit. 
Střihů a odstínů je nepřeberné množství, stačí 
jen zvolit ty pravé dle typu postavy a vkusu.

V chladnějším počasí oceníte dět-
ské čepice HUGO z lehčího bavlně-
ného materiálu. V zimě je můžete 
nahradit akrylovými či fleecovými.

Teplé mikiny, trika s dlouhým ruká-
vem či lehké bundičky jsou za chlad-
ných večerů k nezaplacení. S kapucou 
i bez, v různých barvách a s praktický-
mi detaily, třeba s kapsičkou na mobil.

www.globus.cz | 27 

Pánská mikina, 
Blue Seven, s potiskem 
a aplikací, 100% bavlna, 
více barev, GLOBUS, 
cena 599 Kč

Hodinky, 
Silic.cz, 
GLOBUS, 
cena 429 Kč 

Šátek, Punto 
Chiaro, Karpet, 
GLOBUS, 
cena 319 Kč

Pánské džíny, 
Collaudo, 100% 
bavlna, GLOBUS, 
cena 699 Kč

Dětská čepice, Karpet, různé druhy 
a barvy, GLOBUS, cena od 149 Kč

Pánské triko, Blue 
Seven, 100% bavlna, 
více barev, GLOBUS, 
cena 299 Kč

Dámská bunda, 
Hi-Tec, materiál soft 
shell chrání před 
větrem a deštěm, 
dvě barvy, GLOBUS, 
cena 1 999 Kč

Kabela, 
GLOBUS, 
cena 999 Kč 

je UNISEX

Velké tašky jsou praktické 
– pohodlně se do nich ve-
jde vše potřebné. Možná 
právě to je důvod, proč se 
na módním výsluní drží již 
několikátou sezonu.

Obří kabely

Růžová
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KRÁSA

Ba�  léto 
přeje kráse

Podobné ošetření jako pleť v obličeji 
si žádá pokožka celého těla. Existu-
je množství tělových peelingů, k od-
stranění odumřelých kožních buněk 
lze použít i  lufa žínku. Po skonče-
ní naneste na tělo vyživující tělový 
krém nebo mléko. Nezapomeňte 
na chodidla, která jistě dostala bě-
hem léta pořádně zabrat. Odstraňte 
ztvrdlou kůži a ošetřete je k tomu ur-
čeným krémem. I po zbytek léta na-
dále používejte krém s  ochranným 
faktorem.

TěloTělo

Nejlepší je svěřit se do péče kadeř-
nice, která vám rovnou zastřihne roz-
třepené konečky či oživí sluncem vy-
šisovanou barvu. Pokud se do toho 
chcete pustit sami, aplikujte vlaso-
vou kúru. Než se pro nějakou rozhod-
nete, prostudujte její složení – výži-
vu dodá olivový nebo mandlový olej, 
vlhkost a  pružnost pomůže obno-
vit kolagen, mořské řasy nebo med. 
Heřmánek, alantoin a panthenol ma-
jí zklidňující a protizánětlivé účinky.

VlasyVlasy

Po létě je pleť obvykle vysušená, 
může se odlupovat a někdy se na ní 
objeví pigmentové skvrny či červe-
né žilky. Dopřejte jí důkladnou očis-
tu pomocí peelingu a dodejte jí živiny 
pomocí hydratačních a zklidňujících 
přípravků s D-panthenolem, sele-
nem a vitaminy C a E. Ideální je vý-
živná či regenerační maska. 

ObličejObličej

RÁNO:
Očistěte pleť pomocí pleťového 
mléka a pleťové vody. Pokud 
spěcháte, použijte alespoň čisticí 
(odličovací) ubrousky. Naneste denní 
hydratační krém – jeho složení záleží 
na věku a typu pleti. Rozhodně by měl 
obsahovat ochranný faktor SPF. 
VEČER:
Odlíčení a odstranění nečistot by 
mělo být důkladnější – nejprve 
aplikujte speciální odličovač na 
oči, pak pleťové mléko nebo gel 
a nakonec dočistěte pleťovou vodou. 
Kolem očí naneste speciální oční 
krém. Obličeji dopřejte regenerační 
noční krém. Po osprchování natřete 
tělovým mlékem či krémem celé tělo 
a před spaním si nezapomeňte 
ošetřujícím krémem namazat i ruce.

LÉTO SE POMALU CHÝLÍ KE KONCI, A TAK JE NAČASE ZKONTROLOVAT, JAK 

SE SLUNÍČKO A SLANÁ ČI CHLOROVANÁ VODA PODEPSALY NA VAŠÍ PLETI.

L'Oréal, 
Pure Zone, 
hloubkově čisticí 
gel, 150 ml, 
GLOBUS, 
cena 159 Kč

Neutrogena, 
intenzivní 
regenerační tělové 
mléko pro velmi 
suchou pokožku,
250 ml, GLOBUS, 
cena 139 Kč

Clean&Clear, 
peeling proti 
černým tečkám, 
150 ml, 
GLOBUS, 
cena 109 Kč

tip: 
Pro 

problémovou 
pleť

Garnier Fructis, 
posilující 2-fázová 
vlasová kúra 
pro blond vlasy 
a melíry, 100 ml, 
GLOBUS, cena 
109 Kč

Denní kosmetické 

„minimum“
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V srpnu si majitelé menších zahrádek 
mohou vytáhnout lehátka a sluneční-
ky a užívat si klidu. Samozřejmě je 

třeba stále pečovat o trávník, zalévat, čas 
od času dát plevelu co proto a bedlivě sle-
dovat, zda se na vašem pozemku nezačíná 
roztahovat nějaký škůdce.
Ve volných chvílích lze obhlížet zrající ovo-
ce a probírat ostružiny, které zvláště za 
vlhka rychle podléhají plísni. S plody své-
ho snažení se potěšíte i na zeleninovém 
záhonku – prostě srpen je doba, kdy rado-
vánky převládají nad dřinou. 
Růže už přestaňte hnojit a nezapomeňte 
jim odstřihávat odkvetlé květy, aby netvo-
řily šípky. Odstraňujte také květy odkvet-
lých letniček, s výjimkou těch, od nichž  
chcete získat semena. Posbíraná semín-
ka nechte dokonale vyschnout, pak je pře-
sypte do sáčku či skleničky a okamžitě 
označte jmenovkou. Na jaře byste už nej-
spíš netušili, co vám z nich vyroste.
Zároveň nezapomeňte vysévat či sázet 
dvouletky, aby vám příští rok kvetly. K nej-
známějším patří náprstník, maceška, chu-
dobka, divizna či hvozdík bradatý.

Do školy a do země
Jakmile děti nastupují do školy, jarní cibu-
loviny by měly jít do země. Označte je kla-
cíkem a visačkou, abyste je na jaře v zá-
palu sázení nových přírůstků nepoškodi-

li. Když se zpozdíte, nic se neděje, ale 
každopádně by všechny cibulky mě-
ly být v zemi alespoň měsíc před prv-

Zahrádkářův podzim

Přizvěte si pomocníky

Rotační sekačka 
Texas XT 50 TR, 

Baumarkt, 
GLOBUS
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S PODZIMEM VSTUPUJE ZAHRÁDKA DO TŘETÍ TŘETINY VEGETAČNÍ 

AKTIVITY. STÁLE NESMÍTE POLEVIT V BOJI S PLEVELEM, ŠKŮDCI 

A PŘÍPADNÝM SUCHEM. TAKÉ JE TŘEBA MYSLET NA „TRÉNINK DOROSTU“ 

PRO DALŠÍ SEZONU A KONCEM ŘÍJNA ZAČÍT PŘEMÝŠLET, JAK SVŮJ 

ZELENÝ „MANČAFT“ CO NEJLÉPE PŘIPRAVIT NA ODDECHOVÝ ČAS. 
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Zahrádkářův podzim
ními mrazy. Od konce září až do půlky říj-
na je také čas na založení nového trávníku 
a dosetí případných lysin. Jinak v září sklí-
zejte švestky, jablka, hrušky, zkrátka vše, 
co podzimní zahrada nabízí. 

Uspávanka pro zahrádku
V říjnu se barevný krasohled květin zvol-
na dotáčí a zahrada jeví známky únavy. 
Je potřeba ji připravit k zimnímu spánku. 
Předtím jí však dopřejte pořádnou očistu, 
aby se na jaře probudila v plné kráse. Peč-
livý podzimní úklid sice nepatří mezi příliš 
populární činnosti, ale ušetří vám spous-
tu zdržování na jaře. Zkuste si tuto práci 
představit jako investici, kdy svou energii 
ukládáte na účet s výborným úročením. 
Popadněte hrábě, rýče, zahradní nůžky, 
ale i sázecí kolíky a dejte se do díla. 
Než spadne listí ze stromů, měli byste ješ-
tě naposledy posekat trávu. Listí se vám 
z ní bude mnohem lépe vyhrabovat. Ne-
nechávejte si celou nadílku najednou, ale 
shrabujte listí postupně, je to méně prac-
né než odklízení těžkých promoklých vrs-
tev. Máte-li prostor, nechte z listové hmo-
ty uzrát kvalitní zeminu zvanou listovka. 
Zodpovědný majitel trávník na podzim ta-
ké pořádně učeše vertikutátorem. Odstra-
ní tak zplstěné zbytky trávy a ke kořenům 
se dostane více vláhy a živin.
Zeleninové záhonky stejně jako záhonky 
s odkvetlými letničkami vyčistěte od zbyt-
ků rostlin, hluboce zryjte a přihnojte vy-
zrálým kompostem. Půda bude 

připravená na další sázení a setí, pokud 
možno jiných druhů, než v ní rostly letos.
Podzim ovšem není jen synonymem skliz-
ně a přípravy na zimu, ale i tím nejlepším 
obdobím k sázení a k přesazování stromů 
a jiných dřevin. Kupujete-li nové sazenič-
ky, vždy si představte, do jaké výšky vy-
rostou. Nadšení zahrádkáři, kteří nemys-
lí do budoucna, totiž snadno vytvoří poze-
mek přecpaný živořícími dřevinami. 

Kdo potřebuje peřinu?
Koncem října je nejvyšší čas si ujasnit, 
které choulostivé rostliny potřebují na zi-
mu zakrýt, aby nevymrzly. K tomu se skvě-
le hodí větve jehličnanů, což ovšem není 
návod k nekontrolovanému plenění blízké-
ho lesa, lepší je domluvit se s lesníkem. 
Použít se dá také zdravé listí ze stromů.
I růže mají své „rituály před spaním“. Po 
odkvětu je ořežte, ale ne příliš do hloub-
ky, hluboký řez si nechte na jaro. Ke kmín-
kům přihrňte zeminu tak, abyste zakryli 
místo očkování růže. 
Ze záhonů opatrně vyjměte všechny hlí-
zy a cibule rostlin, jako jsou mečíky, jiřiny 
a begonie, jež by v českých podmín-
kách zimu nepřežily. Očištěné cibulky 
označte jménem a uložte na temném 
chladném místě, kde nehrozí mráz.
Pak už zbývá jen uklidit očištěné nářa-
dí a těšit se na jaro, i když 
zahrádka bude i v zimě po-
třebovat vaši občasnou asi-
stenci. Ale o tom až příště.

� Máte-li dost prostoru 

(případně zájemce o sa-

zenice) a netrváte na vy-

soce designové podobě 

zahrady, můžete ořezané 

větvičky růží zbavené květu zapích-

nout do země do hloubky alespoň 

dvou oček a přikrýt zavařovací skle-

nicí. Do odborného postupu při říz-

kování má tato laická metoda da-

leko, ale úspěšnost bývá i více než 

padesátiprocentní.

� Pošmournější den vy-

užijte k dokonalé očis-

tě sklepa, abyste připravili 

místo na uskladnění pozdějších 

odrůd jablek a hrušek.

� Pokud jste bojovali 

s padlím či černou skvrni-

tostí, snažte se zlikvidovat 

všechny napadené listy. 

Choroby by na nich totiž po-

hodlně přezimovaly a na jaře znovu 

zaútočily. Všechny napadené části 

rostlin patří do popelnice, do kom-

postu mají vstup přísně zakázán. 

� Některé rostliny jsou jedno-

leté jen v nepříznivých stře-

doevropských podmínkách. 

Patří k nim třeba mušká-

ty nebo pařížská kopretina. 

Muškáty z oken potřebují pře-

zimovat na světle a v chladu, kop-

retinu můžete ořezat a přenést na 

chladnější místo u okna v bytě. Oře-

zané větvičky ve váze často zakoření.

Křovinořez
Texas BCX 320 Euro II, 

Baumarkt, 
GLOBUS

Rotavátor 
Texas Hobby 370 
TG, Baumarkt, 
GLOBUS

Řetězová pila Texas EK 2000-40, 
Baumarkt, GLOBUS

tip: 
na 

SRPEN

�

užijte k dokonalé očis-

tě sklepa, abyste připravili 

místo na uskladnění pozdějších místo na uskladnění pozdějších 

tip: 
na 

   ZÁŘÍ

� Některé rostliny jsou jedno-

leté jen v nepříznivých stře-

doevropských podmínkách. 

Patří k nim třeba mušká-

ty nebo pařížská kopretina. 

Muškáty z oken potřebují pře-

zimovat na světle a v chladu, kop-

tip: 
na 

LISTOPAD

Choroby by na nich totiž po-

tip: 
na 

ŘÍJEN
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Koupelna jakoKoupelnaKoupelnajakoKoupelnajakoKoupelnanová

ODPOČINEK V PARNÍM BOXU
Jste zavaleni prací a nevíte, „kde 
vám hlava stojí“? Potřebujete se 
odreagovat? Vyzkoušejte parní 
lázeň! Je to malá kabinka, v níž 
se budete při teplotě kolem 
40 °C potit, ale vysoká vlhkost 
nedovolí, aby se pot odpařoval 
a tělo se ochlazovalo. Tělo se tak 

bude prohřívat – každý stupeň 
tělesné teploty navíc má za 
následek zrychlení metabolismu 
zhruba o 15 procent. Parní lázeň 
udělá dobře každému, běžně se 
užívá při léčbě astmatu, zánětech 
průdušek, revmatismu, chrapotu, 
přetížení svalů a poruchách 
prokrvení. Na rozdíl od sauny se 

jedná o vlhké teplo, jehož účinky 
můžete zvýšit vhodně zvolenou 
vonnou esencí.
Parní box si mohou dopřát i maji-
telé malých panelákových koupe-
len – jednou z dostupných variant 
je totiž sprchový box s parním ge-
nerátorem. Slouží k běžné hygieně 
a zároveň jako parní lázeň.

PARNÍ LÁZEŇ
� stimuluje některé 

životní funkce
� zmírňuje projevy 

akné, celulitidy 
a dalších kožních 

onemocnění
� očišťuje pokožku 

od mrtvých buněk, 

vyplavuje z ní 
nečistoty

� posiluje krevní oběh

� v kombinaci se 
studenou sprchou 

umožňuje maximální 

relaxaci

PARNÍ LÁZEŇ
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ZA POSLEDNÍCH DVACET LET SE KROMĚ JINÉHO ZMĚNILY I NAŠE DOMY A BYTY. ASI NEJVÝRAZNĚJI SE TATO 

METAMORFÓZA PROJEVILA V KOUPELNÁCH, KTERÉ STÁLE ČASTĚJI SLOUŽÍ NEJEN JAKO MÍSTO PRO OČISTU, 

ALE I JAKO PRIVÁTNÍ LÁZNĚ, V NICHŽ JE MOŽNÉ SI UŽÍVAT ŘADU MODERNÍCH VYMOŽENOSTÍ.  

Hydromasážní vany využívají tepel-
né a kinetické energie vodního proudu 
k masírování lidského těla. Velkou roli 
hraje tvar vany a množství a rozmístění 
speciálních trysek s dostatečnou inten-
zitou vodního proudu.
Perličková koupel pracuje na principu 
probublávání ohřátého vzduchu přes 
speciální vzduchové trysky rozmístěné 
na dně vany. Bublinky stoupají ode dna 
vzhůru a přitom jemně masírují pokož-
ku. Lázeň má vliv na činnost lymfatic-
kého systému, na krevní tlak a působí 
jako sedativum.
Podhladinové halogenové osvětlení 
vykouzlí příjemnou atmosféru. Pokud 
toužíte po větším barevném spektru, 
doobjednejte si systém pro chromote-
rapii. Vany s chromoterapií obvykle vy-
užívají čtyř základních barev – červené, 
žluté, zelené a modré. Na trhu však na-
jdete i varianty s kompletní barevnou 
škálou. Léčebných účinků se dosahu-
je střídáním a prolínáním barev. Světla 
jsou umístěna pod vodou.

Zelená navodí duševní pohodu, 
sníží tlak a těm, kteří trpí 
nespavostí, pomůže s usínáním.
Modrá podporuje kreativitu, tlumí 
chuť k jídlu, tiší bolest, uklidňuje 
a pomůže vám s koncentrací. 
Žlutá odráží velké množství světla, 
a tak povzbuzuje nejen oči, ale 
i mysl. Dodá vám energii a dobrou 
náladu, proto je skvělá v boji 
s podzimní depresí. 
Červená osvěží a rozproudí krev, 
urychluje látkovou výměnu, může 
pomoci při dýchacích potížích 
a astmatu.
Oranžová je nejveselejší, je lékem 
na smutek a pesimismus, pomáhá 
při křečích, zácpě a ledvinových 
problémech.

Chromoterapie aneb jak působí barvy

Co umí hydromasážní vany

AROMATERAPIE  
Přidáte-li do lázně 
aromatické esence, 
například meduňku, 
dosáhnete lepšího 
uvolnění.

Vana je základ
Vany Roltechnik se vyrábějí z čisté-
ho akrylátu PMMA, na nějž vám vý-
robce poskytne desetiletou záruku. 
Kromě toho se pyšní neotřelým de-
signem a anatomickým tvarem. 
K přednostem vany Greensir patří 
originální způsob vyztužení pomo-
cí koncentrovaného nástřiku plas-
tem z rodiny polyuretanů. Ten je od-
borníky často považován za mate-
riál budoucnosti, při jeho výrobě se 
totiž neuvolňují polyesterové výpa-
ry zatěžující životní prostředí, kte-
ré jsou běžné při  klasických postu-
pech. Vany vyztužené technologií 
Greensir se vyznačují robustností, 
mají lepší tepelnou a zvukovou izo-
laci, jsou hladké a především jsou 
plně recyklovatelné! 

Chromoterapie ve sprše: spolu 
s vodou na vás „padá“ i barevné 
světlo, jež umí změnit náladu.

Hydromasážní vana Activa ve 
3 velikostech s 12 tryskami, GLOBUS

Sprchový kout s parním generátorem má dvě masážní 
zádové trysky, ruční a hlavovou sprchu. Můžete si v něm 
užít nejen parní lázeň, ale i chromoterapii a přitom 
poslouchat oblíbenou hudbu. K dostání v GLOBUSU.

Vany mohou mít řadu technických vychytávek, které vám usnadní 
údržbu. V prvé řadě je to vzduchový ozonizátor, který využívá ozonu 
k čištění a dezinfekci vody. Automatický ohřev vody vám zajistí 
maximální komfort, protože udržuje během koupele stálou teplotu.
Čištění vany rozhodně nepatří k oblíbeným činnostem – u té hydroma-
sážní se můžete této práci vyhnout, pokud si pořídíte automatický 
dezinfekční proplach. Jedná se o dezinfekční systém s proplachem 
rozvodů potrubí, který vyniká jednoduchým ovládáním a nízkou 
spotřebou vody – při maximálním čisticím účinku se spotřeba 
pohybuje mezi 15 – 25 l. Systém je napojen přímo do hadicových 
rozvodů vodní masáže a spouští se stiskem jediného tlačítka.

Technika pomůže

Tyto a další 
produkty GLOBUS 
si můžete objednat 
z našeho katalogu 
přímo v hypermar-
ketech v oddělení 

sanity.



RODINA

AŤ UŽ SE VRACÍTE DO ZAMĚSTNÁNÍ 

PO TŘECH LETECH RODIČOVSKÉ 

DOVOLENÉ NEBO UŽ PO PÁR 

MĚSÍCÍCH, JE TO VŽDYCKY VELKÁ 

ZMĚNA A VÝRAZNÝ ZÁSAH 

DO RODINNÉHO CYKLU. POKUD 

SE ALE ŘÁDNĚ PŘIPRAVÍTE, MŮŽE 

TENTO PŘECHOD PROBĚHNOUT 

ÚPLNĚ HLADCE. 
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Do práce
Umístit dítě do mateřské 

školy dnes není jednodu-
ché. Smůlu mají přede-

vším ty maminky, které chtějí 
dát dítě do školky třeba od pro-
since či ledna, tedy v průběhu 
školního roku. Školky totiž ne-
mají pro takové případy žádná 

Pokud se vracíte do svého původního za-

městnání, máte před sebou jeden pohovor, 

budete-li hledat novou práci, je jich před 

vámi více. Otázky, jak budete řešit nemo-

ci dětí, kdo vám pomůže v  případě práce 

přes čas apod., jsou při pohovoru nezákon-

né, nicméně se na řešení takových situací 

připravte – nabídněte například, že může-

te v době nemoci dítěte pracovat z domova 

nebo že budete alespoň na telefonu.

Před pohovorem si zjistěte co nejvíce informací o firmě, u níž 

se o práci ucházíte. Pokud má předepsaný dress code, měla 

byste ho při pohovoru respektovat. Pozorně si přečtěte své CV 

a svůj motivační dopis, který jste do firmy posílala. Připravte 

si i všechna vysvědčení, diplomy, výuční list a osvědčení o ab-

solvovaných školeních.

Nebuďte při pohovoru pasivní a ptejte se. A nezapomeňte na 

sebevědomí. To často dokáže více než vaše vzdělání či zku-

šenosti. To, co znáte, musíte totiž především „umět prodat“.

mateřské
po

volná místa a mohou vždy od 
září přijmout jen tolik dětí, ko-
lik jich odejde do základní ško-
ly. Pokud patříte k těm šťast-
ným, čeká vás i vaše dítě již 
za pár týdnů velký zlom. Od-
hlédněme teď od zaškolková-
ní a soustřeďme se jen na vás.
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1.
CO CHCI A CO OČEKÁVÁM
Ať už uvažujete o návratu ke svému původnímu zaměstnavateli či hledáte nové mís-
to, měla byste si předem ujasnit pár věcí. Pomohou vám k tomu následující otázky:

2.

3.

4.

Kolik hodin chcete pracovat a kolik času 
vám zabere péče o rodinu?
Pokud to budete vy, kdo dítě odvádí do 
školky a odpoledne je zase vyzvedává, 
jen těžko tuto činnost skloubíte s osmi-
hodinovou pracovní dobou. Ideální by 
byla práce na zkrácený úvazek, kterou 
však čeští zaměstnavatelé dosud umož-
ňují jen zřídka. V takovém případě vám 
nezbyde nic jiného než zapojit také ta-
tínka – jeden z vás bude mít „ranní“ 
směnu, to znamená, že zajistí veškerý 
ranní servis a odvede potomka do za-
řízení, druhý „odpolední“. Skvělá je ba-
bička či dědeček, zvážit můžete i výpo-
moc v podobě paní na hlídání, myslete 
však na to, že dítě bude chtít být po ná-
vratu domů hlavně s vámi, protože až 
dosud tak trávilo převážnou část svého 
života.

Co můžete zaměstnavateli nabídnout? 
Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
Většina maminek se obává, že po ná-
vratu do práce jim budou chybět zna-
losti z oboru, který při pobytu doma ne-
měly čas sledovat. Vaším hendikepem 
bude nejspíše také menší časová flexi-
bilita. Na druhou stranu během pobytu 
doma jste se určitě naučila řadu věcí, 
které současní zaměstnavatelé požadu-
jí: umíte si zorganizovat svůj čas, do-
kážete se soustředit na práci i za ztíže-
ných podmínek, naučila jste se rychle 
se rozhodovat. Jinými slovy máte orga-

nizační schopnosti, vysokou koncentra-
ci i vysoké pracovní nasazení. 
Samozřejmě je tu vaše kvalifikace, spo-
lehlivost, loajálnost... Otevřeně si však 
přiznejte i své slabé stránky. 

Jakou práci hledáte?
Vracíte-li se na své původní místo, mů-
žete tento bod vynechat. Hledáte-li no-
vé zaměstnání, předem si ujasněte, ja-
ká by měla být jeho náplň. Pomůže vám 
to při pročítání inzerátů či při hledání 
na internetu. Někdy je práce jednoznač-
ná, například učitelka v MŠ, jindy lze 
hledanou pozici vymezit šířeji. Proda-
vačka může nastoupit do malých potra-
vin, do supermarketu i do železářství. 
Ještě širší výběr máte třeba v manažer-
ských pozicích.

Jaký příjem očekáváte?
Předem si stanovte rozmezí od-do. Po-
kud budete pracovat na zkrácený úva-
zek, bude tomu samozřejmě odpoví-
dat i výše mzdy. Rozhodně se nepodce-
ňujte, ale buďte realistka. Skutečnost 
je bohužel taková, že vaše pozice na 
trhu práce není nejsilnější – ženy po ro-
dičovské dovolené patří ke skupinám 
velmi ohroženým nezaměstnaností. To-
mu odpovídá i jejich finanční ohodnoce-
ní. Zákony vám v tomto směru příliš ne-
pomohou, legislativa stanovuje pouze 
tzv. minimální mzdu, která je při osmi-
hodinové denní pracovní době 8 000 Kč.

Statistika
Ze statistik vyplývá, že většina maminek se 
do práce vrací, když je jejich potomkovi tři 
a  čtvrt roku. Délku pobytu doma ovlivňuje 
především vzdělání a  výše příjmů ženy a  jejího 
partnera. Nejrychleji se do práce vracejí ženy s vyso-
koškolským vzděláním, téměř třetina z nich tak činí do 
dvou a půl roku dítěte. Jen asi 5 procent vysokoškola-
ček je doma déle než čtyři roky. Na rodičovské dovo-
lené je zhruba jedno procento otců.

Zdroj: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Co říká legislativa

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ 
Trvá 28 týdnů a nastupuje se na 
ni 6 týdnů před předpokládaným datem 
porodu. Matka při ní pobírá stejné 
peníze jako v případě nemocenské. 
Vracíte-li se k původnímu zaměstnavate-
li skutečně po mateřské dovolené, tedy 
zhruba v době, kdy je vašemu děťátku 
půl roku, máte nárok na své původní 
místo. Pokud bylo pracoviště nebo místo 
zrušeno, musíte dostat práci, která 
odpovídá vaší pracovní smlouvě. 

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ 
Může trvat až do 4 let věku dítěte, záleží 
na vás, jakou variantu jste zvolili. 
Pobíráte při ní tzv. rodičovský příspěvek 
na péči o dítě. Ovšem pozor, příspěvek 
sice můžete brát až do 4 let věku dítěte, 
pro zaměstnavatele ale stále platí ona 
hranice 3 let. Zákoník práce totiž zná 
jen tříletou rodičovskou dovolenou. 
Takže budete-li se vracet ve třech letech 
věku dítěte, měl by vás váš zaměstnava-
tel zařadit dle vaší pracovní smlouvy. 
Pokud chcete být doma až do čtyř let, 
musíte se na tom se zaměstnavatelem 
dohodnout. Také můžete požádat 
o poskytnutí ročního neplaceného 
volna. Zaměstnavatel nemusí vaší 
žádosti vyhovět a v krajním případě to 
může vést až k rozvázání pracovního 
poměru. 

ODMÍTNUTÍ NABÍZENÉ PRÁCE
Pokud vaše pracovní místo bylo zrušeno 
(v případě mateřské dovolené), nebo 
pokud je obsazeno (v případě rodičov-
ské dovolené), musí vám zaměstnavatel 
nabídnout jinou práci odpovídající vaší 
smlouvě, případně vaší kvalifikaci. Máte 
právo toto místo odmítnout (třeba kvůli 
nevyhovující pracovní době), a tím se 
stáváte nadbytečnou. Pracovní poměr 
pak bude ukončen a vám náleží 
odstupné ve výši tří platů.

Zdroj: MPSV



Tajemství jedinečné chuti sušenek
a oplatek Bahlsen spočívá
v unikátnosti receptur, které se v rodinné
firmě Bahlsen předávají z generace na generaci
j iž přes 120 let.
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