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RAUT

chutě
INGREDIENCE 
� 2 menší pstruzi � 2 lžíce másla
� 4 snítky čerstvého tymiánu nebo půl 
lžičky sušeného � polovina citronu
� ½ lžičky soli

PŘÍPRAVA
Troubu předehřejeme na 200 °C, 
ale horkovzdušný oběh nezapíná-
me. Plech vyložíme papírem na pe-
čení. Očištěné, vyvržené a omyté ry-
by zvenčí i zevnitř lehce nasolíme a necháme odpočí-
vat na připraveném plechu, než se trouba dostatečně 
nahřeje. Z citronu nakrájíme čtyři plátky a do břišní 
dutiny každé ryby dáme po dvou z nich. Dovnitř ryb ta-
ké rozdělíme tymián a téměř všechno máslo, zbytek 
pak nakrájíme na malé kousky a poklademe jimi hor-
ní část obou ryb. Plech s rybami zasuneme do vyhřá-
té trouby a 15 minut pečeme. Vyndáme a necháme  
2 minuty odpočinout na plechu. 

Domácí vaječný 
koňak
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INGREDIENCE
� 3 – 4 žloutky
� 80 g moučkového 
cukru � 250 ml smetany 
ke šlehání
� 250 ml bourbonu 
(například Jima Beama) 
� 2 lžíce tmavého 
karibského rumu 
(nemáte-li jej, 
přidejte ještě 
bourbon) 
� 2 lžíce brandy nebo koňaku 
(platí totéž co u rumu)

PO ODLEŽENÍ:
� 3 – 4 čerstvé bílky
� 100 ml smetany ke šlehání
� muškátový oříšek

PŘÍPRAVA
Do čisté půllitrové lahve na-
lijeme vroucí vodu a nechá-
me 10 minut stát, totéž 
provedeme s  víčkem. Vo-
du vylijeme, necháme lahev 
okapat a  částečně vychlad-
nout. Žloutky s  cukrem roz-
mícháme metličkou na hlad-
kou kaši. Přidáme smetanu 
a  alkohol, krátce promíchá-
me a přelijeme do vychladlé 
připravené lahve. Dobře za-
vřeme a uložíme na tři týdny 
do lednice. 
Před podáváním zvlášť ušle-
háme bílky, zvlášť šlehačku 
a pak vše smícháme dohro-
mady s koňakem. Rozlije-
me do skleniček, podá-
váme s ledem a špetkou 
čerstvě nastrouhaného 
muškátového oříšku. 

VÁNOCE JSOU IDEÁLNÍM ČASEM PRO 

USPOKOJOVÁNÍ CHUTÍ, KTERÉ 

BĚHEM ROKU NEPŘIJDOU 

KE SLOVU. STAČÍ SE ZAHŘÁT  

DOMÁCÍM KOŇAKEM A PUSTIT 

SE DO KULINÁŘSKÝCH 

EXPERIMENTŮ.

Sváteční

a pak vše smícháme dohro-
mady s koňakem. Rozlije-

Při výrobě 
je nutné dbát 
na sterilitu.  

Smetana 
ke šlehání

Moučkový 
cukr

Citrony

Skvělá 
alternativa pro 
všechny členy 
anti-kapřího 
fanklubu. 

Čerstvý tymián

Pstruh pečený na másle

Tipy na rychlé občerstveníTipy na rychlé občerstvení Utopenci, 
Viva, 670 g, 
GLOBUS

Paštika Pekelníkovy tousty, 
Viva, 120 g, GLOBUS

Křen 
pochoutkový, 

Viva, 200 g, 
GLOBUS

Bramborový 
Eurosnack, 
Bag, 125 g, 

GLOBUS
Brusinkový 

kompot, 
Kand,  

190 g, 
GLOBUS

chutě
250 ml smetany 

(například Jima Beama) (například Jima Beama) 

2 lžíce brandy nebo koňaku 2 lžíce brandy nebo koňaku 

VÁNOCE JSOU IDEÁLNÍM ČASEM PRO VÁNOCE JSOU IDEÁLNÍM ČASEM PRO VÁNOCE JSOU IDEÁLNÍM ČASEM PRO 

USPOKOJOVÁNÍ CHUTÍ, KTERÉ USPOKOJOVÁNÍ CHUTÍ, KTERÉ 

BĚHEM ROKU NEPŘIJDOU BĚHEM ROKU NEPŘIJDOU 

KE SLOVU. STAČÍ SE ZAHŘÁT  KE SLOVU. STAČÍ SE ZAHŘÁT  KE SLOVU. STAČÍ SE ZAHŘÁT  

DOMÁCÍM KOŇAKEM A PUSTIT DOMÁCÍM KOŇAKEM A PUSTIT 

SE DO KULINÁŘSKÝCH 



Te
xt

: 
S

m
a
rt

 P
re

ss
; 

fo
to

: 
S

m
a
rt

 P
re

ss
, 

iS
to

ck
, 

sh
u
tt

e
rs

to
ck

, 
a
rc

h
iv

 f
ir

e
m

| 3 

INGREDIENCE
� 1 hrnek malých krup � 30 g sušených 
hub � 2 lžíce sádla � 2 cibule
� 1 lžíce sušené majoránky � 2 i více 
stroužků česneku � asi 2 lžičky soli

PŘÍPRAVA
Krupky dobře propereme pod stude-
nou tekoucí vodou v cedníku, nasy-
peme do hrnce, zalijeme vodou tak, 
aby je asi o  dva centimetry přesahovala, a  necháme 
zhruba hodinu stát. Poté slijeme, zalijeme novou vo-
dou, osolíme lžičkou soli, přivedeme k  varu a  vaříme 
téměř doměkka (asi 20 minut). Necháme stát zakryté.
Houby zalijeme necelým litrem vody, přivedeme k varu, 
odstavíme a necháme pozvolna vychládat a měknout.
Jakmile máme krupky uvařené, oloupeme cibuli a na-
krájíme ji nadrobno. Ve větší pánvi rozpustíme sádlo, 
přidáme cibuli a mícháme, dokud nezměkne a nezačne 
zlehka hnědnout. Odstavíme z plamene. Částí tohoto 
teplého sádla vymažeme malý pekáček. K cibuli v pánvi 
přidáme rozemnutou majoránku a krupky, z nichž před-
tím slijeme vodu. Totéž uděláme s houbami – ale tento-
krát zachováme asi 100 ml vody, v níž byly namočené, 
a přidáme ji k ostatním surovinám. Oloupeme česnek, 
prolisujeme ho a všechno společně v pánvi promíchá-
me. Směs z pánve rozložíme do pekáčku, vložíme do 
trouby předehřáté na 180 °C a půl hodiny zapékáme. 
Krupky na povrchu postupně zezlátnou. S  časem za-
pékání to raději příliš nepřeháníme a obsah pekáčku 
občas promícháme. Podáváme s kyselými okurkami. 

INGREDIENCE
� 4 pomeranče (ideálně s chemicky 
neošetřenou kůrou nebo v bio kvalitě)
� 800 g pískového cukru
� 100 g kvalitní hořké čokolády

PŘÍPRAVA
Cukr nasypeme 
do širokého kast-
rolu, zalijeme jed-
ním litrem vody 
a  zahřejeme. Po 
rozpuštění přive-
deme k  varu. Po-
meranče opláchneme a nakrájíme na 
plátky silné necelý centimetr. Nakrá-
jené kousky přidáme do vroucího cuk-

rového roztoku a velmi mírně 5 minut povaříme. Příliš nemíchá-
me. Odstavíme a necháme ovoce v roztoku přes noc rozležet. 

Pomeranče opatrně vyndáme a necháme okapat v  cedníku. 
Troubu předehřejeme na 70 °C. Ovoce rozložíme na rošt nebo na mřížku 
a dáme do trouby. Pod ně zastrčíme plech. Dvířka trouby necháme pootev-
řená a pomeranče sušíme zhruba 
3 – 4 hodiny, dokud nezískají kon-
zistenci pryže na gumování. Vyn-
dáme a necháme zchladnout. Na-
konec polovinu každého kousku 
namočíme do rozpuštěné čokolá-
dy a necháme na papíru na peče-
ní ztuhnout. 

INGREDIENCE
� 70 g smetany ke šlehání 
� 100 g másla
� 60 g cukru (může 
být i méně) � 200 g 
kvalitní čokolády
� 2 lžíce likéru dle 
vlastní volby
� kakaový prášek 
na obalení (zhruba 
3 lžíce)

PŘÍPRAVA
Do malého kas-
trolu odvážíme 
smetanu, máslo 

a cukr. Za stálého míchání zahříváme na středně silném ohni, avšak jen do 
okamžiku, než se cukr i máslo rozpustí. Pak ihned odstavíme, přidáme najed-
nou všechnu nalámanou čokoládu a vařečkou mícháme, dokud dobře nerozta-
je. Směs uložíme do druhého dne do chladu, aby ztuhla. 
Rozložíme na sebe dva nebo tři obyčejné papírové ubrousky a na ně 
doprostřed prosijeme kakaový prášek. Lžičkou odkrajujeme z dobře 
ztuhlé lanýžové hmoty menší kousky, bleskově je zaoblujeme ko-
nečky prstů a vzápětí obalíme v kakau. Poté je oklepeme a přendá-
me do malých papírových košíčků. Uchováváme v chladu.  

Čokoládové lanýže

rového roztoku a velmi mírně 5 minut povaříme. Příliš nemíchá-
me. Odstavíme a necháme ovoce v roztoku přes noc rozležet. 

Pomeranče opatrně vyndáme a necháme okapat v  cedníku. 
Troubu předehřejeme na 70 °C. Ovoce rozložíme na rošt nebo na mřížku 

Krásně 
voní a ještě 

lépe chutnají. 

Houbový kuba

Rozložíme na sebe dva nebo tři obyčejné papírové ubrousky a na ně Rozložíme na sebe dva nebo tři obyčejné papírové ubrousky a na ně Rozložíme na sebe dva nebo tři obyčejné papírové ubrousky a na ně 
doprostřed prosijeme kakaový prášek. Lžičkou odkrajujeme z dobře Příprava 

lanýžů 
je rychlá 

a snadná. 

Kavárenský pomeranč

Recepty na této 
dvoustraně jsou převzaté 
z publikace Vánoční 
kuchařka pro dceru 
z nakladatelství Smart 
Press, s. r. o.
www.smartpress.cz

Ideální chuť 
vznikne přilitím 

šťávy nebo 
vývaru z masa.

Cibule

Sádlo

Máslo

Pomeranče

Čokoláda 
na vaření
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ZÁKULISÍ

V GLOBUSU JE ČERSTVOST A KVALITA SUROVIN 

HLAVNÍ PRIORITOU. POJĎME SE PODÍVAT, CO 

VŠECHNO SE MUSÍ ODEHRÁT, NEŽ SE DOKONALÝ 

KOUSEK MASA ČI PEČIVA DOSTANE NA VÁŠ STŮL. 

Vysoký standard

Příběh 
špekáčku Te
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Hovězí a vepřové maso 
nakupujeme každý den 
u ověřených českých 

a moravských dodavatelů. Zná-
me je osobně a často je navště-
vujeme, abychom měli jisto-
tu, že je vše, jak má být. Každý 
náš hypermarket má svoji bou-
rárnu, kde se maso připravu-
je k prodeji, a díky tomu je pro 
nás absolutní čerstvost snadno 

PEČLIVĚ ZPRACUJEME
Plníme do přírodních hovězích střívek a ručně 
vážeme klasickým motouzem. Potom se udí. 
Používáme kouř z dubových špalků nebo štěpků.

A IHNED NABÍZÍME
Z výrobny je to na pult prodejny jenom pět 
metrů. Díky tomu si naši zákazníci mohou 
koupit lahodné a voňavé špekáčky vždy čerstvé 
(vyrábíme je několikrát denně podle poptávky).

6.35 8.01

Žádné převážení přes půl republiky v chladicích 
boxech, každý hypermarket si dělá špekáčky 
sám! Přijďte do Globusu ochutnat a poznáte 
ten rozdíl!

Tady je svět 
ještě v pořádku.

4406_GLOBUS_pribeh_spekacku_217x60_Vlasta.indd   2 15.10.2010   14:51:58

Nahlédnutí   „pod pokličku“ahlédnutí   „pod pokličku“

Vepřovou krkovičku s kostí (nebo bok) osolíme, ope-
příme a  ozázvorujeme. V  pekáčku podlijeme 
přibližně 2 dcl vody. Pečeme při teplotě 180 °C 
a občas podlijeme výpekem. V polovině pečení 

přidáme nahrubo nakrájenou cibuli. Když je maso 
měkké a  jde lehce od kosti, vyjmeme je z  pekáčku 
a necháme asi 10 minut „odpočinout“, až poté krájí-
me jednotlivé porce (to je velmi důležité pro zachování 
křehkosti a šťavnatosti masa). Mezitím zredukujeme 
výpek, aby měl správnou barvu a hustotu.
Dobrou chuť!

Pavel HOLEČEK, 
vedoucí odboru masa 
a masné výroby GLOBUS

splnitelnou samozřejmostí. To-
též platí o dodržování mimo-
řádně vysokých hygienických 
standardů. Přesvědčit se snad-
no můžete na vlastní oči – po 
předchozí dohodě pro vás rádi 
uspořádáme exkurzi.

Maso přímo na kuchyňský stůl
Maso prodáváme v takzvané 
kuchyňské úpravě. To zname-

ná, že je naplátkované nebo 
naporcované v takové velikos-
ti, abyste je mohli bez jakých-
koliv úprav rovnou nasměrovat 
přímo do trouby, na pánev ne-
bo do hrnce. Čas a peníze vám 
ušetří také široká nabídka po-
lotovarů: rolády, vrabce, steaky 
či nudličky připravíte bez sta-
rostí. U nás totiž razíme heslo, 
že vaření má být radost!

Recept na maso 
podle 

Pavla Holečka: 

Příběh 
špekáčku

Vepřovou krkovičku s kostí (nebo bok) osolíme, ope-
příme a  ozázvorujeme. V  pekáčku podlijeme 
přibližně 2 dcl vody. Pečeme při teplotě 180 °C 
a občas podlijeme výpekem. V polovině pečení 

přidáme nahrubo nakrájenou cibuli. Když je maso 
měkké a  jde lehce od kosti, vyjmeme je z  pekáčku 
a necháme asi 10 minut „odpočinout“, až poté krájí-
me jednotlivé porce (to je velmi důležité pro zachování 
křehkosti a šťavnatosti masa). Mezitím zredukujeme 
výpek, aby měl správnou barvu a hustotu.
Dobrou chuť!

Recept na maso 

Pavla Holečka: 
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Cesta 
k čerstvému 

chlebu

Držíme se tradice
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Naše babičky dobře vě-
děly, jak upéct chutný 
chleba. Řídíme se jejich 

zkušenostmi a začínáme výbě-
rem dobré mouky. Klasický žit-
ný kvas, který umí jako jediný 
zajistit tu správnou chlebovou 
chuť, si vyrábíme sami. Pro do-
sažení nejlepší kvality je důle-
žité respektovat všechny fáze 
přirozeného procesu tradiční 
výroby, a proto ke kynutí použí-
váme například chlebové ošat-
ky, v nichž těsto nabývá tvar za 
odpovídající teploty a vlhkosti. 
A čeho se během výroby drží-
me především? Hlavně žádné 
náhražky!

Tady a teď 
Každý hypermarket GLOBUS 
má svou vlastní pekárnu, kte-
rá peče pouze z čerstvého těsta 
a podle vlastních receptur. Vý-
roba se nezastaví po celý den, 
takže ať už do GLOBUSU při-
jdete kdykoliv, máte jistotu, že 
vaše pečivo bude křehké, vo-

ňavé a úplně čerstvé. Nikdy 
nerozmrazujeme polotovary 
z velkovýrobny, což vaše chuťo-
vé buňky jistě ocení! Z pece to 
má náš chleba do regálu jenom 
pár metrů. Díky tomu můžeme 
pružně reagovat na poptávku, 
takže máte k dispozici vždy ten 
druh pečiva, který chutná prá-
vě vám.

Nahlédnutí   „pod pokličku“
Jak chléb uchovat 

déle čerstvý?

Pavel MEDUNA, 
vedoucí provozu a prodeje 
pekáren GLOBUS 

A čeho se během výroby drží-
me především? Hlavně žádné 

Každý hypermarket GLOBUS 
má svou vlastní pekárnu, kte-
rá peče pouze z čerstvého těsta 
a podle vlastních receptur. Vý-
roba se nezastaví po celý den, 

 při-
jdete kdykoliv, máte jistotu, že 
vaše pečivo bude křehké, vo-vaše pečivo bude křehké, vo-

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



Chèvre Naturelle Čerstvý kozí sýr přírodní 
Čerstvý přírodní kozí sýr je vyro-
ben z kozího mléka nejvyšší kva-
lity. Čerstvý přírodní kozí sýr  má 
čerstvou jemně nakyslou chuť a to 
jej činí vhodným pro saláty nebo
různé druhy těstovin. Podáván 
na sendviči se salátem chutná 
tento sýr lahodně.

Čerstvý kozí sýr připravený 
v teplém jídle je výtečnou ingredi-
encí. Například pečený na vrstvě 
špeku nebo slaniny se strouhan-
kou, servírovaný na čerstvém salá-
tu je lahodným předkrmem. 
Malé kousky sýru servírované 
společně se zeleným salátem vy-
tváří také velkou lahůdku.

 Chèvre Naturelle Čerstvý kozí sýr s brusinkami 

Čerstvý kozí sýr s Brusinkami je
další variací z čerstvých kozích
sýrů. Brusinky dávají tomuto
sýru lahodnou  a ovocnou chuť.
Čerstvý přírodní kozí sýr s bru-
sinkami získává zajímavý vzhled 
díky přidanému ovoci.

Díky kombinaci sýru s brusinkami 
nabízí tento sýr ideální možnost 
využít fantazii při přípravě jídel. 
Například se zvěřinou, drůbeží atd. 
Nebojte se vyzkoušet. Ovocná chuť 
dělá z čerstvého přírodního sýru 
s brusinkami velmi chutný desert. 
Výborný je když jej servírujete spo-
lečně  s grapefruitem a kdoulovým 
želé. Bude to velmi chutné překva-
pení pro Vaše hosty i pro Vás.

Italian Herbs / Mild
Italian herbs a Mild  jsou polo-
tvrdé kozí sýry typu gouda,
které zrály nejméně 6 týdnů 
v konstantní vlhkosti a teplotě. 
Sýru to dává vláčnost a aromatic-
kou chuť. Tento sýr s malými dír-
kami uvnitř je snadné porcovat.
Vyzkoušejte i ostatní z naší 
nabídky.

Italian Herbs je kozí sýr s kousky rajčat 
a oliv. Tato směs koření dává sýru spe-
ciální středomořskou chuť, která činí 
sýr ideálním pro použití v sendviči
nebo jako chuťovku k vínu nebo 
jiným nápojům. Může být použit 
v mnoha receptech jako třeba do sa-
látů a dalších jídel.
Pro čistou přírodní chuť můžete zku-
sit Mild.

Lahůdky z kozího mléka pro Vaše potěšení

DALŠÍ SÝRY V NAŠÍ NABÍDCE 
NALEZNETE NA STRÁNKÁCH WWW.A7B.CZ 

Chèvre NaturelleChèvre Naturelle ČČerstvý kozí sýr přírodní ČČerstvý kozí sýr přírodní 
Čerstvý přírodní kozí sýr je vyro-Čerstvý přírodní kozí sýr je vyro
ben z kozího mléka nejvyšší kva-
lity. Čerstvý přírodní kozí sýr  má
čerstvou jemně nakyslou chuť a to
jej činí vhodným pro saláty nebo
různé druhy těstovin. Podáván
na sendviči se salátem chutná
tento sýr lahodně.

Čerstvý kozí sýr připravený Č ý k í ý ři ý
v teplém jídle je výtečnou ingredi-
encí. Například pečený na vrstvě 
špeku nebo slaniny se strouhan-
kou, servírovaný na čerstvém salá-
tu je lahodným předkrmem. 
Malé kousky sýru servírované 
společně se zeleným salátem vy-
tváří také velkou lahůdku.

Chèvre NaturelleChèvre Naturelle ČČerstvý kozí sýr s brusinkami ČČerstvý kozí sýr s brusinkami 

Čerstvý kozí sýr s Brusinkami je
další variací z čerstvých kozích
sýrů. Brusinky dávají tomuto
sýru lahodnou  a ovocnou chuť.
Čerstvý přírodní kozí sýr s bru-
sinkami získává zajímavý vzhled
díky přidanému ovoci.

Díky kombinaci sýru s brusinkamiDík k bi i ý b i k
nabízí tento sýr ideální možnost
využít fantazii při přípravě jídel.
Například se zvěřinou, drůbeží atd.
Nebojte se vyzkoušet. Ovocná chuť
dělá z čerstvého přírodního sýru
s brusinkami velmi chutný desert.
Výborný je když jej servírujete spo-
lečně  s grapefruitem a kdoulovým
želé. Bude to velmi chutné překva-
pení pro Vaše hosty i pro Vás.

Italian Herbs /Italian Herbs / MildMild
Italian herbs a Mild  jsou polo-I l h b M ld l
tvrdé kozí sýry typu gouda,
které zrály nejméně 6 týdnů
v konstantní vlhkosti a teplotě.
Sýru to dává vláčnost a aromatic-
kou chuť. Tento sýr s malými dír-
kami uvnitř je snadné porcovat.
Vyzkoušejte i ostatní z naší
nabídky.

Italian Herbs je kozí sýr s kousky rajčat 
a oliv. Tato směs koření dává sýru spe-
ciální středomořskou chuť, která činí 
sýr ideálním pro použití v sendviči
nebo jako chuťovku k vínu nebo 
jiným nápojům. Může být použit 
v mnoha receptech jako třeba do sa-
látů a dalších jídel.
Pro čistou přírodní chuť můžete zku-
sit Mild.

Lahůdky z kozího mléka pro Vaše potěšení

DALŠÍ SÝRY V NAŠÍ NABÍDCE
NALEZNETE NA STRÁNKÁCH WWW.A7B.CZ 
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Bílá mouka, tuk, vejce, cukr. Nic z té-
to proslavené čtveřice nedělá tělu 
extrémně dobře. Nejde jen o věčný 

souboj s ručičkou na váze, ale především 
o vaše zdraví. Říkáte si, že bez těchto zá-
kladních stavebních kamenů se správné 
cukroví neobejde? Pak vězte, že nikdo ne-
ní nenahraditelný. 
V případě klasické hladké mouky to platí 
dvojnásob, péct můžete stejně dobře i z té, 
která je připravena mletím celého obilné-
ho zrna včetně obalu a klíčku. Pečivo z ce-
lozrnné mouky obsahuje vlákninu bohatou 
na vitaminy B6 a E, kyselinu listovou, měď, 
hořčík, mangan a zinek. Nebojte se vybo-
čit ze stereotypu a pojmout základ těsta ne-
tradičněji. Zajímavých chuťových kombinací 
docílíte přidáním jáhel nebo cizrny, dobrou 
službu udělá i mrkev, případně jablko. Mís-
to klasického másla zvolte raději rostlinnou 
variantu (například Alsan nebo Provamel). 

Bez slepic a cukru
Zapomeňte také na slepice. Klasická vejce 
bez problémů nahradí Vajahit. Jeho velké 
plus spočívá v minimálním obsahu chole-
sterolu a nízké energetické hodnotě. 
Potřebujete si osladit život? Klasický bílý 
cukr nepředstavuje ten nejšťastnější způ-
sob. Kromě vysokého množství energie má 
pro tělo téměř nulový přínos. Ani hnědý – 
tzv. „přírodní cukr“ – není ideálním řeše-
ním. Díky zbytku melasy sice obsahuje ur-
čité množství vitaminů, minerálních látek 
a aminokyselin, ale jeho negativní dopady 
na zdraví jsou ve výsledku stejné jako u bí-
lého kolegy. Zapojte spíše extrakt z cukrové 
třtiny (tzv. melasu), kvalitní med či některý 
ze sirupů: celkem bez obtíží seženete napří-
klad javorový, datlový či kukuřičný.

Zdravý rozum
Cukr lze částečně nahradit také kořením. 
Těsto zajímavě dochutí muškát, zázvor, 
skořice, hřebíček, citronová či pomeran-
čová kůra, vanilka, zkusit můžete také ba-
dyán. Levnou čokoládu na vaření přenech-
te s klidným svědomím někomu jinému, 
do cukroví i na běžné mlsání použijte tu 
s minimálně 70% obsahem kakaa. 
Suma sumárum je zapotřebí hlavně zdra-
vý rozum. Tělu prospěšných alternativ má-
te v dnešní době nepřeberné množství. Sta-
čí nebát se experimentů 
a v moři receptů najít 
způsob přípravy, 
který vám nejlépe 
vyhovuje.

Ananas sušený, 
Nature Park, kousky 
bez cukru, nesířený, 

200 g, GLOBUS, 
cena 44,90 Kč  

Mango sušené, Nature 
Park, plátky bez cukru, 

nesířené, 200 g, 
GLOBUS, cena 48,90 Kč
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Zdravé
SILUETAmlsání Skryté vánoční hrozby

PRÁZDNÝMI KALORIEMI NACUCANÉ SVÁTEČNÍ HODY JAKO BY PATŘILY 

KE KAŽDOROČNÍMU FOLKLORU. VÁNOČNÍ LÁDOVÁNÍ SE ŠKODLIVINAMI 

VŠAK NENÍ „OBČANSKOU POVINNOSTÍ“. STAČÍ VYZKOUŠET ZDRAVĚJŠÍ 

ALTERNATIVY SLADKÝCH POCHOUTEK A HLADINY CHOLESTEROLU 

A CUKRU SE RÁZEM OCITNOU NA HISTORICKÉM MINIMU.

� Nepropadejte dojmu, že díky zdravější-
mu složení můžete cukroví sníst větší 
množství než obvykle.

� Častou nástrahou vánočního mlsání je 
nesoustředěné a systematické 
„uzobávání“ u televize. Kvůli němu 
snadno získáte pocit, že jste vlastně 
celý den nic „pořádného“ nejedli. Opak 
je pravdou! 

� Chuť na sladké můžete zahnat 
sušeným ovocem, které je bohatým 
zdrojem vitaminů, antioxidantů, 
minerálů a vlákniny. Má však více 
kalorií než čerstvé plody, proto po pár 
kouscích vyhlašte stop stav.

� S ohledem na energetickou hodnotu 
a vysoký obsah tuků platí stejná 
opatrnost také u ořechů. Nicméně i tak 
na ně pamatujte jako na skvělý zdroj 
bílkovin, nenasycených mastných 
kyselin, minerálních látek i vitaminů.

� Pozor na zdánlivě „nenápadné“ kalorie, 
jejichž nejčastějším zdrojem bývá 
zejména alkohol a sladké limonády.

Ananas sušený, Ananas sušený, Ananas sušený, 

tip: 
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VÁNOCE s...

Vánoce
Filip Blažek se narodil 21. 8. 1973. Vystudoval 
pražskou konzervatoř a první angažmá získal 
v divadle v Mostě. Od roku 1994 byl členem di-
vadla ABC. Hostoval ve Stavovském a Národ-
ním divadle, v Divadle v Celetné či v Divadle 
Na Vinohradech. Pohádka Nesmrtelná teta mu 
v roce 1993 přinesla velkou popularitu. Zahrál 
si také v romantickém příběhu O třech rytířích, 
krásné paní a lněné kytli, v pohádce O perlové 
panně nebo v romantickém thrilleru Andělská 
tvář. Jiné než pohádkové role na něj čekaly 
ve fi lmu Duše jako kaviár a dramatu Pusinky. 
Objevil se v mnoha seriálech, mezi ty novější 
patří Přešlapy, předtím to byla Pojišťovna 
štěstí, Velmi křehké vztahy, Letiště, Poslední 
sezona či pokračování Nemocnice na kraji 
města. Vystupoval v muzikálech Krysař, Tajem-
ství, Jack Rozparovač. Zhostil se řady divadel-
ních rolí, nyní je k vidění v muzikálu Do naha. 
V současné době žije v Praze s přítelkyní, s níž 
má dceru Johanku. Starší syn Lucián pochází 
z předchozího vztahu. 

VizitkaVizitka

vařím já

HEREC FILIP BLAŽEK BY SE RÁD ZBAVIL NÁLEPKY 

POHÁDKOVÉHO PRINCE. NENÍ DIVU, V TĚCHTO ROLÍCH 

SE OBJEVOVAL TÉMĚŘ PŘED DVACETI LETY A OD TÉ 

DOBY MU SCÉNÁŘE PŘISUZUJÍ SPÍŠE ZÁPORNÉ HRDINY. 

V POSLEDNÍ DOBĚ JSTE HO MOHLI VIDĚT NEJEN NA 

DIVADELNÍCH PRKNECH, ALE I V SERIÁLU PŘEŠLAPY.

Na
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Vánoce
✱ Na čem pracujete teď?
Stala se neuvěřitelná věc. Mám volno. Měl 
jsem dělat dvě věci, ale z obou sešlo. Ny-
ní mám jen dvě představení za měsíc. Na 
jednu stranu jsem si říkal: Kdo bude platit 
složenky? Ale pak mě polilo blaho, vždyť 
tohle jsem si vždycky přál – trošku volna…

✱ Je něco, co byste si přál 
zkusit, nějaký profesní sen?
Chtěl bych hlavně točit nějaké pořádné fil-
my. Současná i historická témata, cokoliv. 
A něco v divadle, co bych si po dlouhé do-
bě užil.  

✱ K tomu, abyste mohl vydržet 
takové nasazení, potřebujete 
také pořádnou relaxaci. Stále se 
věnujete thajskému boxu?
Ano, ale kvůli Přešlapům jsem ze sportu na 
necelý půlrok vypadl, což se mi ještě ne-
stalo, a na to konto mi úplně odešla záda. 
Teď se dávám dohromady a trénuji dál.

✱ Blíží se Vánoce. Těšíte se, nebo vám 
spíše lezou na nervy?
Vánoce mám rád, ale musím mít klid. Ko-
lem listopadu a prosince začíná divadel-
ních představení přibývat, a to je pak ně-
kdy trochu honička. Letos budeme poprvé 
slavit v novém bytě. 

✱ Kde trávíte Štědrý večer?
Většinou doma. Předloni jsme zkusili od-
jet na hory do půjčené malé horské cha-
loupky, ale málem mě to zabilo. Musel 
jsem tam stěhovat úplně všechno včetně 
televize. Bylo to hodně dobrodružné a už 
to rozhodně nechci opakovat.

✱ Jste spíš tím členem domácnosti, 
který v klidu spočine u televize, nebo 
pomáháte zajišťovat nákupy a přípravu?
Většinou nakupuji a vařím. Baví mě to. 
Někdy se ale stane, že až do 22. prosin-
ce hraju, a pak mám dva dny na to nakou-
pit a všechno připravit. Ale mně dělá dob-
ře, když ostatní nic nemusí. Partnerka se 
o mě stará celý rok, tak jí to aspoň o Vá-
nocích oplatím.

✱ Jak vypadá štědrovečerní 
večeře à la Filip Blažek?
Miluji bramborový salát s kaprem a říz-
ky, ale musím si dávat pozor na váhu. 
Navíc děti tradiční menu zrovna nemusí, 
takže letos asi udělám změnu. Trošku ry-
by a salátu si dopřeji, ale kromě toho bu-
de zřejmě bramborová kaše a krůtí ma-
so. To je čisté, žádný nadbytečný tuk, dá 
se to zajímavě upravit a děti to mají rády.

✱ Máte nějaké speciální rituály, 
bez nichž si svátky neumíte představit?
Po Štědrém dnu následují návštěvy u ba-
biček, nějaká procházka a pak probíhá 
obžerství s kachnou a pivečkem. Dří-
ve jsme se občas sešli celá rodina a já 
bych tuto tradici rád obnovil. Mým snem 
je pořídit si srub v podhůří, kde bych 
udělal velkou tabuli pro celé bližší pří-
buzenstvo.

✱ To zní pěkně. A co nějací čtyřnozí 
bodyguardi pobíhající kolem stavení?  
Jak jste na tom se vztahem ke zvířatům?
Měl jsem psa –  Jack Russel teriéra, byl 
poslušný, ale v bytě to s ním nešlo. Nej-
prve nám ho zdevastoval, a když se mi 
málem prokousal z kuchyně do koupel-
ny, měl jsem toho dost. Dali jsme ho li-
dem na zahradu. Ale pořád se nám po 
něm stýská.

✱ „Náhradníka“ zatím neplánujete?
Teď na mě přítelkyně s dcerou „dělají 
oči” kvůli čivavě. Ale tu bych mohl ně-
kde zasednout, protože ji přehlídnu. Už 
vidím, jak ji budu nosit v tašce v pod-
paží – to by mohla být docela sranda.  
(smích)

Některé role jsou tak negativní, že vás diváci nenávidí. 
Ale zase si můžete říct, funguje to. Hraji věrohodně.

D
o povědomí diváků jste se 
dostal pohádkou Nesmrtelná 
teta. Byl to váš první film?

První velký film. Jinak před kamerou 
jsem poprvé stál už v šesté třídě. 

✱ Podíváte se ještě dnes 
na pohádky, kde jste hrál?
Ne, já se tolik „nežeru“. Ale mé dvě 
děti se dívají. 

✱ Hodnotí nějak tatínkovy výkony?
Nijak to nekomentují. Berou pohád-
ku jako celek. Pak o tom třeba za-
žertují, ale nijak to nerozebíráme.

✱ Jak staré máte děti?
Luciánovi je třináct. Johance, kte-
rou mám se svou současnou part-
nerkou, je šest. To je věk, kdy děti 
pohádkami žijí. Díky ní jsem v kině 
viděl spoustu kreslených filmů, na 
které bych sám nešel. (smích)

✱ Hrál jste kladné i záporné 
role. Co vám jde lépe?
Většina herců říká, že hrát záporné 
postavy je asi jednodušší. A člověk 
se u nich víc vyblbne.

✱ Platí to i o seriálech, jako je třeba 
váš poslední počin Přešlapy?
Přešlapy byly fajn. A co bylo ještě 
lepší, sešla se tam partička lidí – ne-
jen herců, ale celý štáb, která mě 
nabíjela neuvěřitelnou energií. Hlav-
ně pánská sekce – všichni jsme stej-
ní blbouni a máme podobný smysl 
pro humor.

✱ V posledním pokračování 
Pojišťovny štěstí vás obsadili  
do hodně záporné role. Reagoval 
na vás někdo negativně?
Určitě, napadl jsem v tom seriálu 
manželku. Za to mě spousta divá-
ků nenáviděla. Slyšel jsem na svou 
adresu „pěkné“ věci i od kamarádů. 
Ale zase jsem si říkal, funguje to. 
Hraji věrohodně. 

S kolegyní Zuzanou Norisovou v seriálu Přešlapy
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DÁRKY

JežíškoviRadíme
Elektrická masáž nohou Trend Line, 

4 vyjimatelné masážní válečky, ohřev a udržování 
teploty vody, GLOBUS, cena 599 Kč

tip: 
Od živého 

k nerozeznání

FRF mluvicí 
papoušek,   

Fur Real 
Friends, hovoří 

a směje se, 
pro děti od 

3 let, GLOBUS,
cena 999 Kč

Přenosná herní konzole PSP Sony, pro hraní 
her, možnost přehrávání filmů, hudby a fotek, 
GLOBUS, cena 5 590 Kč 

Směs zelené a pražené 
kávy, Nescafé, GLOBUS, 
cena 99,90 Kč

Zlatá truhlice „Svět 
plantáží“, 215 g, 

8 druhů vysoce 
kvalitní čokolády, 

aktuální cena 
v hypermarketu 

GLOBUS

Svítící globus Orion, 
průměr 25 cm, 
výška i s podstavcem 
35 cm, GLOBUS, 
cena 399 Kč

Zlatý prsten s briliantem, 
GLOBUS, cena 2 490 Kč

Zlaté náušnice 
s briliantem, 

GLOBUS, 
cena 2 990 Kč
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tip: 
Dárek pro 

malé vědce
Tahač s návěsem 2 v 1 CARGO 
KING, obsahuje 16 autíček, 
vhodné pro děti od 3 let, 
GLOBUS, cena 699 Kč

Autodráha, 
Darda Motor –

Mission 4 Loops, 
GLOBUS, 

cena 599 Kč

Růst krystalů, Science Time, složení: 
krystalizační nádoba, plastikový 
hrníček, míchací hůlka, pinzeta, 
kamínky, krystalická směs, ochranné 
brýle, GLOBUS, cena 199 Kč

Mobilní telefon 
NOKIA, dotykový 
displej 3,2”, 
fotoaparát 
2 Mpix, GLOBUS, 
cena 3 990 Kč 

Vyhřívaná dečka Imetec, 
3 stupně teploty, rozměry 
32 x 40 cm, GLOBUS, 
cena 599 Kč 

Skládací růžový dům 
pro panenky HORNET, 

obsahuje lednici, 
skříňku, televizi, vanu, 

konferenční stolek, 
stropní světlo, 3 figurky, 

kuchyňskou linku, krb, 
umyvadlo, záchod; 

materiál plast, rozměry 
po rozložení: v. 34 cm, 

d. 69 cm, š. 9,5 cm, 
pro děti od 3 let, 

GLOBUS, 
cena 599 Kč

tip: 
Konec alergie 

na kočky!

Dárková kosmetická 
taška pro muže 
L’Oréal, šampon, gel 
na holení a balzám 
po holení, GLOBUS, 
cena 299 Kč 

FRF plyšová kočka, 
Fur Real Friends, 
vhodná pro děti 
od 4 let, GLOBUS,
cena 999 Kč

Panenka Michelle 
36 cm, pro děti 
od 3 let, GLOBUS, 
cena 199 Kč

Panenka Michelle 
36 cm, pro děti 
od 3 let, GLOBUS, 
cena 199 Kč

Stříbrné náušnice, 
GLOBUS, cena 249 Kč
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JežíškoviRadíme

tip: 
Vánoční 

bestseller

Rukavice pletené, 
jednobarevné, 
materiál 100%

akryl, GLOBUS, 
cena 89,90 Kč

3D televizor SAMSUNG, úhlopříčka 102 cm, 
Full HD, unikátní technologie konverze videa 

z 2D do 3D, GLOBUS, cena 26 990 Kč

Mobilní telefon Aligator, 
speciálně navržený pro 
seniory, velké klávesy 
a čísla, snadné ovládání, 
GLOBUS, cena 1 490 Kč 

Set stříbrných šperků 
se zirkonem, GLOBUS, 
náušnice, cena 199 Kč, 
prsten, cena 199 Kč, 
přívěsek, cena 99,90 Kč 

DÁRKY

Set stříbrných šperků 
GLOBUS, náušnice, 
cena 249 Kč, 
přívěsek, cena 149 Kč

Radíme

přívěsek, cena 149 Kč

Bonboniera, 
Modré z nebe 

oříškové 
košíčky, 150 g, 

aktuální cena 
v hypermarketu 

GLOBUS

Vánoční balíček Bellinda,  
3 kusy dámských 
kalhotek z velmi kvalitního 
a jemného mikrovlákna, 
GLOBUS, cena 299 Kč 

Dárková kosmetická 
taška pro ženy L’Oréal, 
krém na obličej a čisticí 
pleťové mléko, GLOBUS, 
cena 429 Kč 

Vánoční balíček Bellinda, 2 kusy 
pánských boxerek z čisté přírodní 
bavlny v dokonale zpracovaném 
klasickém pánském stylu, 
GLOBUS, cena 399 Kč  

 2 kusy 

akryl, GLOBUS, 
cena 89,90 Kč

Česací hlava, 
výška 19 cm, 

obsahuje 
sponky 

do vlasů, 
hřebínek, 

rtěnku, 
malovátko, 

pro děti 
od 3 let, 

GLOBUS, 
cena 

299 Kč



Te
xt

: 
E
va

 K
a
rl
a
so

vá
; 

fo
to

: 
iS

to
ck

, 
a
rc

h
iv

Parkovací sada, 
79 x 52 x 47 cm, 
garáž má 4 podlaží 
a silnici, GLOBUS,
cena 599 Kč

Irská whiskey, 
Tullamore Dew, 
GLOBUS, 
cena 499 Kč

Set šperků, GLOBUS, 
ocelové náušnice, cena 449 Kč, 
ocelový prsten, cena 399 Kč, 
ocelovy přívěsek, cena 99,90 Kč

Dárkový vlasový set 
Trend Line 7 v 1, GLOBUS, 
cena 299 Kč

tip: 
Sen každého 

teenagera

Notebook MSI, 
úhlopříčka 15.6“, 
RAM 2GB, HDD 
250 GB, GLOBUS, 
cena 12 990 Kč

tip: 
Z oblíbeného 
večerníčku

Dárkový set Včelí 
medvídci, obsahuje včelího 
medvídka (velikost 29 cm) 

a 3 DVD, GLOBUS, 
cena 678 Kč

Froté elastické prostěradlo 
B.E.S., vysoce kvalitní 
elastické prostěradlo 
s vysokou roztažností, 
dlouhou životností 
a stálobarevností, velká 
barevná škála; český 
výrobek, který je zárukou 
kvality a zdravotní 
nezávadnosti se všemi 
atesty včetně atestů pro 
děti do 3 let, GLOBUS, 
90 x 200 cm, cena 249 Kč, 
160 x 200 cm, cena 349 Kč, 
180 x 200 cm, cena 399 Kč

Dárková kosmetická kazeta 
pro muže David Beckham, 
deodorant a sprchový gel, 
GLOBUS, cena 279 Kč

Dárková kosmetická taška 
pro ženy, Schwarzkopf, šampon, 
lak na vlasy a tužidlo, GLOBUS, 
cena 279 Kč

| 13 
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ČÍM DÍTĚ NAKRMIT, ABY SI POCHUTNALO ZDRAVĚ 

A PŘIMĚŘENĚ SVÉMU VĚKU? CENNOU INSPIRACI 

NABÍZÍ KNIHA MÍNY A TÝNY POHÁDKOVÁ 

KUCHAŘKA, KTEROU VYDÁVÁ VÝŽIVOVÁ 

PORADKYNĚ JANA VAŠÁKOVÁ SPOLEČNĚ S MIMI 

KLUBEM. PŘINÁŠÍME VÁM Z NÍ DVA RECEPTY, 

JIMIŽ MALÉ STRÁVNÍKY JISTĚ USPOKOJÍTE. 

KLUB
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Vaříme pro nejmenší

INGREDIENCE
� 150 g bezvaječných těstovin 
� 150 g brokolice � 150 g sýru Cottage 
� 1 lžíce řepkového oleje � špetka 
bylinkové nebo mořské soli

PŘÍPRAVA
Do vroucí vody dáme uvařit bezva-
ječné těstoviny tzv. na skus, při-
bližně na 10 minut. V druhém hrn-
ci uvaříme doměkka pár hlaviček 
brokolice (nebo květáku). Uvařené 

těstoviny i  brokolici slijeme 
a  ještě zatepla vše promí-

cháme se sýrem Cottage, 
řepkovým olejem a  do-
chutíme bylinkovou solí.

Napsala: Jana Vašaková
Ilustrace: Petra Hamplová

Mlny a Tyny

pohadkova
kucharka

ll

ll

v

Věková kategorie: 

doporučeno dětem 

od ukončeného 10. měsíce

Věková kategorie: 
doporučeno dětem 

od ukončeného 1 rokuKuskus s kuřecím masem a zeleninou

Těstoviny s brokolicí 

a sýrem Cottage

INGREDIENCE
� 70 g kuskusu � 1 kuřecí prso � 50 g hrášku � 1 mrkev � šalotka 
� 1 lžíce olivového nebo řepkového oleje � špetka bylinkové soli

PŘÍPRAVA
Na teflonové pánvi rozehřejeme olivový nebo řepkový 
olej a  orestujeme najemno nakrájenou šalotku. Přidáme 
nakrájené kuřecí prso, ochutíme bylinkovou solí a podli-
jeme troškou vody. Až se maso zatáhne, zasypeme je 
hráškem a nastrouhanou mrkví. Přikryjeme po-
kličkou a necháme asi 10 minut dusit. Mezi-
tím si připravíme kuskus podle návodu na 
obalu. Nakonec vše smícháme, na závěr 
můžeme přidat ještě jednu lžičku panen-
ského olivového oleje jako zdroj nenasyce-
ných mastných kyselin. 

s Mimi klubem

Seznamte se 

Mimi klub založil GLOBUS pro všech-
ny nastávající maminky a rodiče dětí 
do tří let. Díky členství v Mimi klubu 
získáte nárok na výrazné slevy na 
vybrané zboží určené dětem v  této 
věkové kategorii. Registraci lze pro-
vést buď elektronicky prostřednic-
tvím registračního formuláře nebo 
osobně na Oddělení informací které-
hokoliv hypermarketu. Kromě vypl-
něného formuláře je třeba předložit 
také těhotenskou průkazku nebo 
rodný list dítěte ve věku 0–3 roky. 
Po registraci obdrží každý nový člen 
Mimi klubu uvítací dárek a  identi-
fi kační členskou kartu, která bude 
připravena k  vyzvednutí nejdříve 
48 hodin a  nejdéle 7 dní od regis-
trace. Díky této kartě prezentované 
před nákupem na pokladně získáte 
nárok na zvýhodněnou cenu vybra-
ných produktů. 
Na internetových stránkách 
http://www.mimi-klub.cz/ 
najdete mnoho zajímavých 
informací, rad a tipů.

Brokolice obsahuje 
velké množ ství vita-
minu C, beta karoten, 
kyselinu listovou 
a vitaminy skupiny B. 
Z minerálních látek 
pak především 
vápník, draslík, fosfor 
a síru. Brokolice 
je bohatá také na 
vlákninu a látky, které 
ochraňují organismus 
před volnými radikály. 
Těstoviny dodají 
potřebné sacharidy, 
pří rodní sýr Cottage 
je zdrojem bílkovin 
a řepkový olej se 
postará o zdraví 
prospěšné tuky.

Kuskus je spařená a do kuliček tva-
rovaná krupice z pšenice. Obsahuje 
lepek, proto není vhodný pro děti do 
1 roku. Kromě sacharidů je kuskus 
dobrým zdrojem rostlinných bílkovin 
a vlákniny. Najdete v něm vitaminy 
skupiny B, vitamin E, vápník, železo 
a fosfor. Jeho příprava je snadná, 
stačí jej zalít vroucí vodou, nechat 
pod pokličkou bobtnat a za 7 
minut už jej můžete podávat buď 
na sladký, nebo na slaný způsob. 
Mrkev a hrášek dodá jídlu sladkou, 
a tedy pro děti přirozenou chuť 
obohacenou o karoteny, kuřecí, 
případně krůtí maso je zdrojem 
důležitých živočišných bílkovin. 

těstoviny i  brokolici slijeme 
a  ještě zatepla vše promí-

cháme se sýrem Cottage, 
řepkovým olejem a  do-
chutíme bylinkovou solí.

tip: 
Pro větší děti 

můžete do vody 
přidat domácí 

zeleninový vývar.

hráškem a nastrouhanou mrkví. Přikryjeme po-
kličkou a necháme asi 10 minut dusit. Mezi- tip: 

Větší děti ocení, 
když si s přípravou 
pohrajete a kuřecí 

maso i mrkev nakrájíte 
například na nudle.

Míny a Týny Pohádkovou kuchařku 
můžete vyhrát, pokud správně vyluštíte 
tajenku křížovky na straně 17. 

Přípravu jednotlivých 
receptů natočila Globus TV 

– sledujte http://globustv.cz/.





Pâté du Chef … 
 … gurmánský hit letošních Vánoc www.pateduchef.cz

Delikátní paštiky
 pro Váš sváteční stůl
     i jako netradiční dárek
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10 VÝTISKŮ KNIHY „MÍNY A TÝNY POHÁDKOVÁ KUCHAŘKA“ 
JE PŘIPRAVENO PRO ÚSPĚŠNÉ LUŠTITELE KŘÍŽOVKY!
Do obchodu vběhne žena, v obou rukou nákupní tašky, jen lehce oblečená a ptá se vedoucího: 
„Prosím vás, nenašel se tady................ ?” 
Pokračování se dozvíte, vyluštíte-li tajenku. Její správné znění pošlete do 15. 2. 2011 na adresu GLOBUS, 
Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 a označte je heslem „GLOBUS Mini”. Pak už budete potřebovat jen štěstí 
při losování. Seznam výherců bude zveřejněn na www.globus.cz. Přejeme vám hodně zdaru!

www.globus.cz | 17 

KŘÍŽOVKA
Vyhrajte 

knihu!



ŘADA LIDÍ OBDAROVÁVÁNÍ DRUHÝCH ZBOŽŇUJE, PRO JINÉ PŘEDSTAVUJE TENTO RITUÁL PROCHÁZKU 

PO TENKÉM LEDĚ. AŤ UŽ PATŘÍTE DO JAKÉKOLI SKUPINY, NAUČTE SVÉ DĚTI DAROVAT S RADOSTÍ.

Osmnáctiměsíční Adélka je normální 
hodná holčička. Jakmile však dora-
zí na pískoviště, sebere ostatním dě-

tem, co si zrovna zamane. Není nevychova-
ná, ani neroste pro kriminál, jen stejně jako 
ostatní batolata zatím nedokáže rozlišit, co 
je moje a co tvoje. „To, jak rychle bere před-
stava o ‚kolektivním majetku’ za své, závi-
sí především na tom, zda je dítě vychovává-
no v bezpečné bavlnce milujícího rodinného 
zázemí, nebo si naopak musí své věci pohlí-
dat v konfrontaci s požadavky ostatních. Ně-

kdy v dost krutém boji se sourozenci nebo ty-
picky právě na pískovišti, kde řádí nelítostný 
‚gang‘ malých majitelů všeho,” vysvětluje psy-
choložka Jitka Douchová. 
Ať už se jedná o doma hýčkaného jedináčka 
nebo protřelého ‚chovance‘ předškolních zaří-
zení, obdobím, kdy mají děti tendenci k tomu 
být přehnaně majetnické a sobecké, si musí 
projít všechny bez rozdílu. Jakmile si začnou 
být plně jisté tím, co je jejich a co ne, postupně 
se naučí dělit se s ostatními a časem se u nich 
začne objevovat i chuť někoho obdarovat. 

18 | www.globus.cz

darování Lekce darování DĚTI
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� Přepočítávat před dětmi, 
kolik peněz se má do koho 
investovat

� Dohadovat se v jejich pří-
tomnosti, komu dárek dát 
a komu ne

� Mluvit o dárcích jako 
 o otravné povinnosti 
� Nechat děti sledovat, jak 

nakupujete dárky na po-
slední chvíli, bez chuti 
a nápadu

� Kritizovat dárek, který vám 
dítě nebo kdokoli jiný dá, 
a to i v situacích, kdy si 
myslíte, že vás neslyší

� Pokud vám dítě něco vlast-
noručně vytvoří, rozbít to, 
ztratit či „nenápadně“ 
vyhodit 

Nejčastější výchovné přešlapy

18 | www.globus.cz

noručně vytvoří, rozbít to, 
ztratit či „nenápadně“ 
vyhodit 
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� Dárky se nedávají pouze při příležitosti 
narozenin, svátků a Vánoc, ale i jako 
projev díků či zcela spontánně jako 
výraz sympatií

� Z dárků se vždy sundavá cenovka 
a nosí se obdarovanému hezky 
a pečlivě zabalené

� V žádném případě se nezdůrazňuje 
či nenaznačuje jejich cena

� Darovaná věc by se nikdy neměla 
snižovat slovy „to je jen taková 
blbost“

� Za dárek se bez výjimky děkuje!
� Každému dárku patří stejná pozornost 

bez ohledu na jeho cenu a velikost
� Je neslušné dárek přijmout a odložit 

ho nerozbalený stranou
� Snaha projevit radost a vděk je vždy 

na místě

Kdy začít s osvětou?
Poučení o zákonitostech a významu mezi-
lidského obdarovávání je třeba načasovat 
individuálně. „Nelze přesně určit, v koli-
ka letech začít s osvětou. Nenásilně na-
značovat můžete už v předškolním věku,“ 
domnívá se doktorka Douchová. Děti ma-
jí tendenci řadu věcí odpozorovat, proto 
jim lze již odmalička dávat různá spontán-
ní vodítka, třeba během procházky říct: 
„Pojď, natrháme mamince kytičku.“ Malé 
dítě se tak učí projevovat svým blízkým 
náklonnost, dělat radost maličkostmi, což 
je důležitý emociální zážitek, který bu-
de mít pozitivní vliv na utváření životních 
hodnot. Je-li dítě větší, můžete ho do ná-
kupu dárků více zapojit. Především se ho 
snažte vést k tomu, aby přemýšlelo, čím 
může dotyčného potěšit. Vezměte ho s se-
bou do obchodu, nechte ho pomoci s vy-
bíráním. „Právě tato 
společná realizace 
v sobě obsahuje vý-
znamný prvek cito-
vé výchovy. Dítě se 
stává přímým svěd-
kem toho, že exis-
tují dárky pro dru-
hé, odvádí ho to od 
možnosti sobectví, byť sobectví v uvozov-
kách,“ vysvětluje Jitka Douchová.

Vystupte z kruhu negativních emocí
Je třeba mít na paměti, že každé dítě je 
ve velké míře produktem své rodiny, prá-
vě ta je zásadním způsobem formuje. Ze-
jména menší děti jsou citlivé na imitaci 
rodičovských rolí, je proto dobré jít jim 
příkladem. Pokud máte z domova zažité 
negativní vzorce, zkuste jako 37letý Mi-
lan pomyslný řetězec přetnout a nepředá-
vat jej dál. „Máma dárky vždycky upřím-
ně nenáviděla. Své bližní ‚obšťastňovala‘ 
výhradně pragmatickým způsobem. Věci, 
které se jí zpod stromečku nehodily, pro-
stě schovala do skříně a pak je při vhod-
né příležitosti přerozdělovala dál,“ vzpo-
míná Milan, který ačkoli se za to dnes 
stydí, matčiny praktiky dlouhá léta úspěš-
ně kopíroval a do dárků nijak citově či fi-
nančně neinvestoval. „Z Vánoc a naroze-
nin jsem se začal radovat až s příchodem 

vlastních dětí – u nich se snažím podob-
ných výchovných chyb vyvarovat,“ uzavírá 
své vyprávění.  

Jak být citlivým průvodcem
Chuť dát někomu dárek by měla být spon-
tánní. Dítě se nesmí pod tlakem okolí do-
stat do role, kdy začne „shánění“ dárků 
vnímat jako nutnou a často i otravnou po-
vinnost. Tabu by mělo být také citové vy-
dírání typu: „Děda bude moc smutný, když 
mu nic nedáš, vzpomeň si, jak ti pokaždé 
nosí sladkosti, měl bys mu udělat něčím 
radost.“ Takové věty mohou v dětech vy-
volat zbytečný pocit viny. Spíše se snažte 
své ratolesti šetrně a srozumitelně vysvět-
lit, že většina obdarovávání funguje na 
reciproční bázi. Tedy že pokud něco do-
stane, obvykle se očekává, že za to dříve 
nebo později také něco dá. Dítě by však 

nemělo získat do-
jem, že se v oblasti 
darů jedná o brutál-
ní účetní logiku „má 
dáti, dal“. Jde spíše 
o to, aby se i touto 
cestou pozvolna se-
znamovalo s důle-
žitým principem ži-

votní rovnováhy a skutečností, že nic není 
takzvaně zadarmo. Nechte je, aby v so-
bě tuto informaci postupně zpracovalo. 
Snažte se malé děti nenabádat, aby dárky 
kupovaly, spíše zdůrazňujte nemate riální 
aspekty tohoto rituálu ve smyslu: „To bu-
de mít babička radost, určitě si tvůj ob-
rázek někam vystaví a bude jí to každý 
den připomínat, jak má šikovnou a hod-
nou vnučku.“  

Forma je důležitější než obsah
„Máma nikdy neměla moc peněz, tak-
že místo fanatického nakupování ne-
smyslů jsme doma vlastnoručně vyrá-
běly různé dekorace, kterými jsme da-
rované maličkosti zkrášlovaly. Před 
každými Vánocemi jsem s potěšením sle-
dovala, jak v ošatce pozvolna přibýva-
jí moje malá ‚umělecká díla‘, 
a nemohla jsem se do-
čkat, až je svým blízkým 
nadělím,“ vzpo-Te
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Dárky se nedávají pouze při příležitosti 

Základy dávání

Základy přijímání

míná 26letá Šárka na sice skromné, zato 
však radostné a kreativní Vánoce. V tomto 
duchu se snažte dětem vysvětlit, že důle-
žitý není jen obsah, ale především forma – 
tedy to, jakým způsobem je darovaná věc 
zabalená a jaký se k ní váže příběh. Zdů-
razněte, že více než peníze se cení dob-
rý nápad – tedy zda je příjemci dárek šitý 
takzvaně na míru, odpovídá jeho osobní-
mu vkusu a zálibám. V rámci „lekcí“ da-
rování by se totiž děti měly naučit přede-
vším naslouchat potřebám a přáním ostat-
ních. Pochopit, že když uděláme někomu 
radost, zanecháme v něm milou vzpomín-
ku, kterou nevyváží žádné peníze. 

Dárkové minimum

Malé dítě byste měli učit především 

projevovat jeho blízkým náklonnost, 

dělat radost maličkostmi – to je jeden 

z nejvýznamnějších prvků kvalitní 

citové výchovy.
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stydí, matčiny praktiky dlouhá léta úspěš-
ně kopíroval a do dárků nijak citově či fi-
nančně neinvestoval. „Z Vánoc a naroze-
nin jsem se začal radovat až s příchodem 

jí moje malá ‚umělecká díla‘, 
a nemohla jsem se do-
čkat, až je svým blízkým 
nadělím,“ vzpo-Te
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vším naslouchat potřebám a přáním ostat-
ních. Pochopit, že když uděláme někomu 
radost, zanecháme v něm milou vzpomín-
ku, kterou nevyváží žádné peníze. 
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Dětské sudoku
Sudoku je oblíbený 
logický hlavolam. Místo 
doplňování čísel mají malí 
luštitelé za úkol pátrat 
po vhodných barvách. 
Cílem je vybarvit do 
mřížky chybějící barevné 
políčko tak, aby byly v 
každém řádku použity 
vždy všechny čtyři barvy 
– tedy zelená, modrá, 
červená a žlutá. 

?
?
?
?

Jestlipak jste 
už někdy slyšeli 
slovo sudoku?
Víte, co to je?

Místo teček doplňte 
do říkanky chybějící slovo. 
Rodiče vám jistě pomohou.

a) Pekař peče housky, 
uždibuje ........

b) ........ leze do bezu, 
já tam za ní polezu.

c) Já mám myšku tanečnici, 
tancovala po ........

d) Šel Janeček na ........, 
hnal před sebou pět ........

e) ........ letí, nemá děti, 
my jich máme jako ........

f) Šiška, liška, pampeliška, 
zabloudila v lese ........

g) Jak to bylo, ........? 
Zabloudilo kuřátko.

Doplňte říkanky

Ř
eš

e
ní

: 
a)

 k
ou

sk
y 

b)
 ž

á
ba

 
c)
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g)
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o
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d
ko

Obrázková doplňovačka
První písmena obrázků vám dají dohromady tajenku, 
ve které najdete oblíbenou přílohu k jídlu.
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Vánoční věštění

KRÁJENÍ JABLÍČEK
U štědrovečerní večeře 
si každý rozkrojí svoje 
jablko. Jestliže se po roz-
půlení objeví hvězdička, 
znamená to, že se dotyč-
nému budou celý příští 
rok vyhýbat nemoci. 
Křížek věští pravý opak.

HÁZENÍ STŘEVÍCEM
Hod botou má neprovda-
ným slečnám odhalit, zda 
na ně v příštím roce čeká 
ženich. Na Štědrý den se 
dívka postaví zády ke dve-
řím a hodí svou botu přes 
rameno. Pokud po dopadu 
špička ukazuje ven ze 

dveří, znamená to, že se 
dívka do roka provdá. 
Není-li tomu tak, zůstane 
i v příštím roce svobodná.

LITÍ OLOVA
Olůvko se 
rozehřeje nad 
plamenem svíčky 
a roztavený kov se 
opatrně přelije do 
nádoby se studenou 
vodou. Olovo po 
několika minutách 
ztuhne a poté se 
z jeho tvaru určuje 
budoucnost 
– rovná čára  
znamená spo-

kojený život plynoucí jako 
klidná řeka, hvězdička 
věští úspěch, kruh před-
povídá více peněz apod.

POUŠTĚNÍ LODIČEK
V lodičce ze skořápky 
ořechu zapalte svíčku. 
Spusťte ji na vodu a po-
ložte si jasnou otázku. 
Odpověď odvoďte podle 
chování lodičky. Zůsta-
ne-li u břehu, nečekají 
vás změny, když se 
hned potopí, šance 
na zlepšení situace 

je malá. Pohyb 
v kruhu značí 
nerozhodnost.

S
p
rá

vn
é 

o
d
p
ov

ě
d
i: 

1
b,

 2
a,

 3
b,

 4
c,

 5
b,

 6
c,

 7
a,

 8
b,

 9
c,

 1
0

a

Dodržujete doma tradiční vánoční zvyky? 
Pokud ne, zkuste to letos změnit. 

Vánoce se blíží a s nimi jako obvykle pořádná 
porce televizních pohádek. V následujícím 
testu si vyzkoušejte, jak pozorní jste diváci.

1. Baba Jaga z pohádky Mrazík bydlí
a) ve strašidelné jeskyni za sedmero horami
b) v chaloupce na kuří noze
c) v podzemí tajemného hradu

2. Ferda Mravenec si kolem krku uvazuje
a) červenou puntíkovanou mašli
b) tlustou hnědou šálu
c) zelený pruhovaný šátek

3. V pohádce Karlík a továrna 
na čokoládu nechybí
a) kouzelník Čáryfuk
b) chlapeček August Gdoule
c) pejsek Čokoloko

4. K Makové panence patří
a) brouk Pytlík
b) kocour Modroočko
c) motýl Emanuel

5. Bob a Bobek jsou
a) štěňata z ošatky
b) králíci z klobouku
c) zajíci z lesa

6. Alenku do říše divů přivedl/a
a) kouzelná hůlka
b) čarodějnice
c) králík

7. Maxipes Fík se kamarádí
a) s holčičkou Ájou
b) s chlapečkem Davidem
c) s pejskem Štaflíkem

8. Křemílek a Vochomůrka mají 
své pohádkové obydlí 
a) v lukách a hájích
b) v mechu a kapradí
c) v domečku čmeláka Aninky

9. V pohádce Princezna ze mlejna 
se do sebe zamilují
a) princ Jindřich a mlynářova dcera Anežka 
b) princ Jaroslav a mlynářova dcera Eliška
c) mládenec Jindřich a mlynářova dcera Eliška

10. Kutilové Pat a Mat jsou oblečeni
a) do žlutého a červeného trička
b) do modré a zelené košile
c) do hnědé a oranžové mikiny

Test 

Znáte pohádky?
Pomozte princi! Tři cesty, ale jen jedna z nich vede 

ke krásné princezně. Dokážete 
najít tu správnou? 

3. V pohádce Karlík a továrna 

chlapeček August Gdoule

4. K Makové panence patří

6. Alenku do říše divů přivedl/a

7. Maxipes Fík se kamarádí
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PŘED VÁNOCEMI SI MÁLOKDO MŮŽE DOVOLIT PLÝTVAT ČASEM. PROTO PRO 

VÁS GLOBUS PŘIPRAVIL SLUŽBY A NABÍDKY, DÍKY NIMŽ BUDETE 

HNED O NĚKOLIK STAROSTÍ LEHČÍ. 

novinky z GLOBUSU

Vy� rá � o vás...

Marcela 
KREJČÍKOVÁ, 
manažerka 
marke tingu 
společnosti GLOBUS

KOKTEJL

22 | 

Globus dělá vše � o
  to, a�  vaše svátky 
� o� hly v klidu 
a pohodě.

Přemýšlíte, co svým blízkým 
nachystat pod stromeček? Pořiďte 
jim dárkovou kartu GLOBUS! 

� hodnota karty je volitelná – 
minimální cena je 300 Kč 

� karta platí ve všech 
hypermarketech GLOBUS, 
Baumarktech a čerpacích 
stanicích GLOBUS po celé 
České republice 

� karta není vázána na konkrétní 
osobu – můžete ji tedy darovat 
komukoli 

� kartu je možné vyčerpat najednou 
či postupně při několika nákupech 

� mimořádný sortiment hypermarketu GLOBUS je zárukou, 
že si odměnu vybere každý 

� platnost dárkové karty je 3 roky od její aktivace a lze ji 
kdykoliv dále dobít

� pro sváteční období nabízíme dárkové karty s vánočními motivy

Dárkové karty

kartu je možné vyčerpat najednou 
či postupně při několika nákupech 

Zabodujte
Do 31. 12. 2010 dostanete za 
každých 200 Kč svého nákupu 
jeden bonusový bod. Sbírejte 
body a nakupujte skvělé výrob-
ky se slevou až 53 %. Body zís-
káte na každé pokladně hyper-
marketů, Baumarktů a čerpacích 
stanic GLOBUS. Zvýhodněná na-
bídka se týká vybraných výrobků 
ve speciálně označených prodej-
ních stojanech. 

Pokud vás dárková karta zaujala, můžete ji zakoupit ve vašem 
hypermarketu GLOBUS.
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Globus pro vás vydal 

speciální kuchařku
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SLOVA AUTORKY:

„Již několik let se zabývám myšlenkou, proč 

děti odmítají jíst ovoce a zeleninu. Jako má-

ma dvou holčiček a výživová poradkyně vím, 

že každé dítě je jiné. Některé sní všechno, 

na co přijde, jiné zase každý den přemlou-

váte, aby si dalo do pusy alespoň sousto. 

Z výživového hlediska je ovoce a zelenina 

důležitým zdrojem sacharidů, vitaminů, 

minerálních látek, vlákniny a antioxidantů. 

I minimální denní příjem může dodat dětem 

potřebnou energii, upravit jejich zažívání 

a posílit obranyschopnost organismu. Tato 

pohádková kuchařka je určena všem dětem, 

rodičům, babičkám i dědečkům, kteří hledají 

inspiraci nebo si se svými dětmi jednodu-

še nevědí rady. Formou veselých pohádek 

ze světa ovoce a zeleniny si děti oblíbí 

ilustrované postavičky a dostanou chuť na 

vyzkoušená a zdravá jídla.“

V GLOBUSU se neustále snažíme přinášet vám 
novinky a zajímavosti, které jinde nenajdete. 
Z toho důvodu jsme pro vás vydali Míny a Týny 
Pohádkovou kuchařku, o které jste se mohli 
dočíst již na stránkách KLUBU, případně ji 
vyhrát v naší GLOBUS křížovce. Autorka Jana 
Vašáková, výživová poradkyně zaměřená 
zejména na zdravé stravování dětí, vám poradí, 
od jakého věku dítěte je recept vhodný, čím 
můžete jednotlivé suroviny nahradit a proč je to 
či ono zdravé. Dvě malé holčičky Mína a Týna 
vás spolu se svou maminkou provedou světem 
fantazie a pohádek a předvedou vám recepty, 
které se svými přáteli uvařily a společně si na 
nich pochutnaly. Formou krátkých pohádek do-
provázených veselými ilustracemi se navíc děti 
seznámí se sezonními druhy ovoce a zeleniny.

Napsala: Jana Vašaková
Ilustrace: Petra Hamplová

Mlny a Tyny

pohadkova
kucharka

ll

ll

v

Tuto kuchařku 
vám ex  klu ziv-
ně nabízíme 
pouze v hy-
permarketech 
GLOBUS 
za 89 Kč.

Recepty 
jsou vhodné 

i pro děti 
do 3 let.

Od října do listopadu jste mohli v televizi sledovat podzimní reklamní kampaň 
zaměřenou na čerstvost a kvalitu našich potravin – tedy na benefity, na nichž 
v GLOBUSU neustále pracujeme. 
A protože důležitá část naší komunikace se zákazníky se odehrává na interne-
tu, podrobnější informace nejen na toto téma najdete na webových stránkách 
www.poctivy-nakup.cz. Kromě mnoha tipů a receptů jsou zde shromážděny 
články z tisku, televizní kampaně, reportáže z naší webové televize věnované 
čerstvosti, kvalitě a poctivému nákupu. 

Globus kampaň

GLOBUS vás 
odmění za věrnost

Nevíte si rady s vánočním dárkem 
a chcete nakoupit výhodně? Využijte 
našich věrnostních programů se 
skvělými nabídkami. 
  
RUKU V RUCE S LEIFHEITEM 
Za nákup vybraných výrobků značky 
Leifheit nyní získáte body, které mů-
žete posléze vyměnit za skvělé dárky 
dle vlastního výběru (viz obrázky 
vpravo). Body jsou součástí balení vý-
robků označených logem (viz nahoře). 
Poté, co jich nasbíráte odpovídající 
počet, si dárek zdarma vyzvednete 
v kterémkoli infor mač  ním centru 
GLOBUS. Akce trvá do 31. 12. 2010. 

Získejte 
dárky 

zdarma! 

Sušák na prádlo, 
GLOBUS, 
běžná 
cena 399 Kč

Forma na 
pečení, GLOBUS, 
běžná cena 
399 Kč

Mixer, GLOBUS, 
běžná cena 
549 Kč

Získejte 

Sušák na prádlo, 

cena 399 Kč

pečení, GLOBUS, 

Držák kuchyňské role, GLOBUS, 
běžná cena 549 Kč
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1.

8. 9.Už jste košík naplnili, ale zapomněli jste se 
předem přihlásit? Nic se neděje, můžete tak 
učinit i v této fázi objednávky. Přihlaste se 
a dále pokračujte dle návodu na stránce.

6.

7.

Pak pouhým listováním v katalogu 
a volením množství daného výrobku 
(u masa po 0,5 kg, u uzeniny po 100 g) 
vkládáte zboží v požadovaném množství 
do nákupního košíku.

Jakmile košík naplníte, postupujete 
dále dle popsaného návodu. Důležité je 
nezapomenout uvést datum a čas, kdy si 
chcete zboží vyzvednout.

5. Pokud jste se již jednou 
zaregistrovali, pouze se přihlašujete 
(kliknete na sekci Přihlášení 
v pravé horní části obrazovky 
a do připravených políček vyplníte 
svůj e-mail a heslo).

3.

4.

Otevře se katalog se sortimentem na-
šeho řeznictví. Jestli si chcete nabídku 
nejprve v klidu prohlédnout, listujte 
katalogem dle přání. Dozvíte se tak slo-
žení jednotlivých výrobků, ceny a také 
výživové hodnoty uzenin a certifikáty 
vhodnosti pro bezlepkovou dietu.

Chcete-li objednávat a činíte tak poprvé, 
je nutné se nejprve zaregistrovat. Klikně-
te na odkaz Registrace v pravém horním 
rohu obrazovky. Po rozbalení registrač-
ního formuláře vyplníte potřebné řádky 
a postupujete dle návodu na stránce.

NÁVOD

ČERSTVÉ MASO BEZ ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ? MOŽNOST OBJEDNÁVAT V ON-LINE ŘEZNICTVÍ JISTĚ POTĚŠÍ 

VŠECHNY, KTEŘÍ ZBOŽÍ RÁDI NAKOUPÍ V KLIDU DOMOVA ČI KANCELÁŘE. STAČÍ PÁRKRÁT KLIKNOUT, VYBRAT 

IDEÁLNÍ KOUSEK MASA ČI UZENINY A PAK UŽ SE JEN ZASTAVIT V NEJBLIŽŠÍ GLOBUS PRODEJNĚ.

2.
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1. 2.

5.4.

3. Otevře se katalog se sortimentem na-

6. Pak pouhým listováním v katalogu 

7. 8.

Přejděte na www.globus.cz. 
Na titulní stránce si vyberte 
hypermarket, v němž si 
objednané zboží vyzvednete.

Poté si v sekci Objednávka (tabulka na 
levé straně) zvolte typ zboží, o které 
máte zájem (vybírat můžete ve dvou 
sekcích: Masné výrobky a Uzeniny).

Objednávejte z DOMOVA

Nyní stačí jen zajít ve vámi 
určenou dobu do vybraného hyper-
marketu, kde si maso v klidu a bez 
fronty vyzvednete. Můžete se 
přitom vždy plně spolehnout, že se 
jedná o čerstvé zboží – v kvalitě, 
na kterou jste u vašeho řeznictví 
GLOBUS zvyklí. 

Nyní stačí jen zajít ve vámi 

Přejeme vám 
pohodové on-line 

nakupování 
v řeznictví 
GLOBUS.
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etos došlo v GLOBUS 
hračkářství k příjemným 
změnám – nově zde mů-

žete nalézt speciální odděle-
ní určené nejmenším dětem. 
Perníčkový svět, jehož název 
připomíná známou pohádku 
o Jeníčkovi a Mařence, nabí-
zí nejen široký sortiment hra-
ček, ale také plno zábavy pro 
všechny mrňousy. 

Kreativní dítka jistě uvíta-
jí možnost vyrobit dopis Je-
žíškovi. Bát se nemuse-
jí ani ti, kteří to s  tužkou či 
perem ještě neumějí, hlav-
ní roli totiž hrají nůžky. Sta-
čí prolistovat Vánoční kata-
log, zvolit vysněné hračky, 
vystřihnout je a nalepit na 
speciální „objednávku“, která 
poputuje přímo k Ježíškovi. 

POZVÁNKA

Vánoce jsou u náshračka!Vánoce jsou u nás

Navštivte perníčkové hračkářství GLOBUS 
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(Sem nalep obrázky, vystříhané z Vánočního katalogu Globus)
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RODINA

MEDIÁLNÍ VYOBRAZENÍ DOKONALÝCH 

VÁNOC JISTĚ NEPOSTRÁDÁ KOUZLO, 

V MNOHA PŘÍPADECH VŠAK BÝVÁ REALITĚ 

BOLESTNĚ VZDÁLENO. POD POKLIČKOU 

„SVÁTKŮ RODINNÉ POHODY“ ČASTO BUBLÁ 

EMOČNÍ SMĚS ROZDÍLNÝCH ZKUŠENOSTÍ, 

OSOBNÍCH ZVYKŮ, PŘEDSTAV A PŘÁNÍ. 

DAJÍ SE INGREDIENCE NAMÍCHAT TAK, 

ABY VÝSLEDNÝ ZÁŽITEK „CHUTNAL“ 

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM?
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Pokud se váš otec každoročně 
vztekal nad připáleným kap-
rem a matka odevzdaně sl-

zela do bramborového salátu, těž-
ko se budete nad čímkoli s temati-
kou vánočního stromku rozplývat. 
Váš partner naopak může na svátky 
v rodinném kruhu vzpomínat s nos-
talgickým dojetím. Případné umíně-
nosti obou přístupů se nelze divit – 
ve svém životě uplatňují lidé takové 
vzorce chování, které jim byly vště-
povány od útlého dětství. Právě hlu-
boko zakořeněné rodinné klima se 
všemi rituály a specifickými tradice-
mi může být častým kamenem úra-
zu při pokusech o vytváření společ-
né sváteční atmosféry nejen v rámci 

nově vznikajícího vztahu. I v přípa-
dě, že jsou si vaše výchozí podmínky 
celkem podobné, bezvýhradná sho-
da na všech bodech svátečního pro-
gramu nastane jen málokdy. Netře-
ba však věšet hlavu, právě společně 
trávené Vánoce nabízejí prostor pro 
cenné lekce z partnerského vyjedná-
vání a snahy vyjít si vstříc. A ta se ho-
dí nejen na Štědrý večer.

Třecí plochy
Asi jako ve všech oblastech lidské-
ho života, i o Vánocích dělají ve vzta-
zích největší neplechu především 
příliš velká očekávání, nulová, pří-
padně špatná komunikace a neocho-
ta dělat kompromisy. „Jestliže ma-

jí partneři trvalý problém se sladě-
ním svých představ, nelze očekávat, 
že by se to mávnutím kouzelného 
proutku změnilo jen díky sváteční-
mu datu v kalendáři. Právě naopak: 
díky svátkům a volnu v práci tráví-
te víc času spolu, a tím pádem je 
i větší pravděpodobnost, že se vyno-
ří neřešené konflikty a problémy ve 
vztazích,“ upozorňuje na potenciál-
ní nebezpečí psycholožka Anita Mi-
chajluková. Zároveň dodává, že není 
dobré očekávat příjemnou atmosfé-
ru automaticky, ale naopak se snažit 
situaci předem odhadnout, a to bez 
růžových brýlí. Zbavíte-li se přehna-
ně zromantizovaných vizí, předejde-
te mnoha zklamáním a konfliktům.

sladíJak se

Vánoce
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Návštěvní řád
Častým problémem, který muse-
jí partneři během Vánoc řešit, bývá 
rozdělení času mezi příbuzné a zná-
mé. Na tomto poli se musíte pohybo-
vat s extrémní obezřetností, ke slo-
vu se totiž dostávají emoce nejen 
vás dvou, ale i dalších zúčastněných. 
„V první řadě se partneři musejí do-
mluvit mezi sebou, až pak následu-
je vyjednávání s ostatními. Pokud je-
den udělá nejprve dohodu se svou 
původní rodinou a pak přemlouvá 
partnera, aby se přizpůsobil, nemů-
že automaticky očekávat nadšený 
souhlas,“ varuje Lucie Bouzková. 
Problematické může být především 
rozhodnutí, u kterých rodičů budete 
trávit „klíčový“ Štedrý večer. Podle ní 
zde opět platí, že univerzální řešení, 
které by uspokojilo všechny, neexis-
tuje. Zkuste však tuto možnost výbě-
ru vnímat jako výhodu. „Ať už se roz-
hodnete jakkoli, informaci o tom, že 
budete slavit Vánoce u té druhé rodi-
ny, podejte ‚odmítnutým‘ jako jasně 
ložený fakt. Nezdráhejte se vyjádřit 
pochopení, pokud je to aktuálně ‚za-

vrženým‘ rodičům líto. Není však tře-
ba důvody opakovaně vysvětlovat,“ 
radí Lucie Bouzková. Podle psycho-
ložky Anity Michajlukové se příbuzní 
spíše smíří s případným odmítnutím, 
které je zdůvodněné a jednoznačné, 
než s polopravdami a různými opatr-
nými náznaky. Ty vedou jen ke spe-
kulacím a dokreslování a snadno za-
příčiní zbytečné zmatky ve vztazích. 

Univerzální recept neexistuje
Pokud si spolu partneři na rovinu 
promluví, obvykle zjistí, že každé-
mu vadí, či naopak nevadí něco jiné-
ho, a mohou si tak sváteční činnos-Te
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� Otestujte míru materialismu. Některé rodiny 

kladou na kvalitu a množství vánočních darů 

až nečekaný důraz. Snadno se tak můžete cítit 

trapně, když během rozbalování zavládne pod 

stromečkem citelná nerovnováha. Nenápadně 

proto zaveďte řeč na toto téma.

� Rozdělte si úkoly. Měli byste se jasně a včas 

dohodnout na tom, komu z vás připadnou konkrétní 

sváteční povinnosti. To se týká nejen předvánoční-

ho úklidu domácnosti, ale také nákupu a přípravy 

jídla. Vyhnete se tak zbytečným hádkám, případně 

tiché frustraci.

� Ujasněte si menu. Nesnášíte kapra, zatímco 

partner si bez něj Štedrý večer neumí představit? 

Nemá cenu ani jednoho z vás nutit k násilným 

kompromisům, raději připravte obě varianty. 

S předstihem zapátrejte také po možných neoblíbe-

ných ingrediencích či potravinových alergiích.

� Dohodněte si program. Těšíte-li se na půlnoční 

nebo na romantickou štedrovečerní procházku, 

raději to hlaste předem. Partner může být zvyklý 

zamířit po opuletních hodech do přilehlé hospody 

a na konflikt je zaděláno. 

S tím souhlasí i lektorka osobního 
rozvoje Lucie Bouzková. Obě odbor-
nice na mezilidské vztahy poukazují 
především na zásadní význam kva-
litní komunikace. O představách 
a přáních je třeba mluvit, ujasňo-
vat si rozdílná stanoviska a pokou-
šet se vcítit do kůže toho druhého. 
Nenechte se však mýlit, úspěch ne-
musí nastat ihned. „Pokud si partne-
ři nedokážou představit, že by své 
konkrétní postoje ze dne na den 
opustili, mohou Vánoce prozatím 
slavit každý zvlášť. Příští svátky už 
to s názorovou vyhraněností může 
vypadat jinak a chuť trávit čas spo-
lečně převládne nad potřebou pro-
sadit si své,“ domnívá se Bouzková. 

Hlavně netlačit na pilu 
Odlišné představy o prožití vánoč-
ních svátků nejsou ničím neobvyk-
lým. Jak se však zachovat v situaci, 
pokud již žijete pohromadě a jeden 
z partnerů svátky bojkotuje úplně? 
Obě odbornice se jednoznačně sho-
dují, že v tomto případě je lepší nevy-
víjet na dotyčného zbytečný nátlak. 
„Jestli se pár dostal do fáze, kdy se 
jeden stáhnul z příprav a druhého to 
frustruje, je pravděpodobné, že dvo-
jice nějaký problém ‚přehlédla‘ už 
předtím. Ten, kdo je v páru ‚akční‘, 
by si měl ujasnit, zda svého partnera 
příliš nepřeválcoval svou představou 
a nedonutil ho svým chováním k vy-
klizení pole,“ vysvětluje Lucie Bouz-
ková, podle níž jsou v aktivnější roli 
obvykle ženy. 
Právě ony se snaží o perfektní Váno-
ce a mívají jasnější představu o je-
jich průběhu. Mužům často záleží 
na detailech méně, a tak mohou vět-
ší část příprav přenechat raději part-
nerce, která však s tímto průběhem 
nemusí být spokojená. „Doporučuji 
těm, kteří mají pocit, že investují ví-
ce, aby se stáhli a dostali vztah opět 
do rovnováhy. I kdyby to mělo být 
na úkor dokonalosti situace. Často 
právě toto drobné couvnutí vede ke 
zvýšení aktivity druhého partnera,“ 
popisuje význam vyrovnávání ener-
gií ve vztahu Bouzková. 

ti snáze rozdělit k oboustranné spo-
kojenosti. Ochota domluvit se a vyjít 
si vstříc je opravdu zásadní. „Vztek 
a výčitky vám nijak nepomohou, 
zrádná bývá i touha uspořádat svátky 
podle toho, jak by to takzvaně mělo 
vypadat správně. Žádný univerzálně 
platný recept neexistuje,“ upozorňu-
je psycholožka Michajluková. Je tře-
ba myslet na to, že případnými chy-
bami se člověk učí. Pokud letos vše 
nevyjde na jedničku, nevěšte hlavu. 
Čím více budete trénovat vzájemný 
respekt a empatickou komunikaci, 
tím lepší Vánoce a další (nejen Nové) 
roky na vás v budoucnu čekají.  

svátečního ladění
Manuál 

I o Vánocích dělají ve vztazích největší neplechu 

především příliš velká očekávání, nefungující 

komunikace a neochota dělat kompromisy. 

Zásadní je snaha domluvit se.

pochopení, pokud je to aktuálně ‚za-
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Hydratovaná kůže na rukou a  zdravé 
pěstěné nehty jsou vizitkou moderní že-
ny. „Základem je ruce chránit před mra-
zem, nezapomínejte proto na rukavice! 
Důležité je také pravidelné promazávání 
hydratačním krémem. Noc můžete využít 
k  intenzivní regeneraci – aplikujte výživ-
ný zábal třeba s včelími vosky,“ radí Ha-
na Pekhartová, vizážistka a kosmetická 
poradkyně z pražského VISAGE STUDIA. 
Po teplé koupeli si ruce pořádně namaž-
te, oblékněte je do igelitových rukaviček 
a následně do vlněných rukavic. Pomo-
ci může i pravidelné provádění peelin-
gu, aplikace nehtových olejíč-
ků a krémů s vitaminem E.    
Dbejte na manikúru!

Zimě navzdory
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Zimě
KRÁSA

V zimě je třeba nezapomínat na če-
pici, která poslouží jako ochrana 
proti náporu mrazu. Měla by být 
z vhodného, nejlépe prodyšného 
materiálu, aby se vlasy zbytečně 
nezapařovaly a nemastily. „Pokud  
si v těchto měsících potřebujete 
mýt hlavu častěji, sáhněte po šam-
ponu na každodenní použití, který 
je určen pro normální vlasy. Ten na 
mastné kadeře může vaši pokožku 
při každodenním mytí vysušit a vla-
sy se budou mastit více,“ varuje La-
da Carthy. Vyvarovat byste se mě-
li chození ven s vlhkou hlavou, i po 
fenování dosychají vlasy několik ho-
din. Uškodit si můžete aplikací nad-
bytečného množství laku. Mysle-
te také na pravidelný pitný režim 
a vyvážený přísun vitaminů a stopo-
vých prvků. Vhodné jsou především 
esenciální mastné kyseliny Omega 
3, 6 a 9, které jsou obsaženy v ry-
bách, semínkách a oříšcích. 

Kdo má pod čepicíKdo má pod čepicí

KDYBY SI VLASY A NEHTY MOHLY VYBRAT ROČNÍ 

OBDOBÍ, V NĚMŽ SE CÍTÍ NEJLÉPE, TĚŽKO BY VOLALY 

PO ZIMĚ. KOMU BY TAKÉ MOHL DĚLAT DOBŘE DUSIVÝ 

SMOG A NEUSTÁLÉ PŘECHODY Z TEPLA DO ZIMY?

Nepodceňujte rucePrvních potíží s vlasy a nehty 
si lze všimnout ještě předtím, 
než udeří mrazy. Jakmile za-

čnou venkovní teploty kolísat, hla-
va ztrácí lesk a vlasy z ní migrují 
ve velkém. Je-li situace vážná, za-
pátrejte po vinících. Může vás trá-
pit endokrinologické onemocnění, 
anémie, nedostatek některých lá-
tek v potravě, stres či hormonální 
výkyvy. Opravdu trpět začnou vla-
sy a nehty v zimě, a to i když jste ji-
nak úplně zdraví. „Přechody z mra-
zu do tepla je vysušují a oslabují, 
vlasy i nehty jsou lámavější, křeh-
čí, suché a třepí se,“ vysvětluje La-
da Carthy, manažerka kosmetické-
ho oddělení kliniky a institutu este-
tické medicíny Asklepion.

L'Oréal, 
Elnett lak 
na vlasy suché 
a poškozené, 
300 ml, GLOBUS

L'Oréal, Elsève, 
šampon Total 
Repair, 250 ml, 
GLOBUS

Schwarzkopf, Gliss 
Kur, Hair repair 

sérum ve spreji, 
150 ml, 
GLOBUS

Dermacol, Aroma 
Time krém na ruce 
a nehty, 100 ml, 
GLOBUS

Nepříznivé vlivy můžete zmír-
nit správnou péčí. „Základem 
je kvalitní kosmetika vhodná 
pro daný typ vlasů. Podle po-
třeby zařaďte zábaly a vlasové 
masky. Na těchto přípravcích 
se vyplatí nešetřit,“ upozorňu-
je kosmetická poradkyně Hana 
Pekhartová. I v zimě byste mě-
li používat vlasovou kosmetiku 
s UV filtrem. Pozorně sledujte 
také stav pokožky hlavy, dojde-
li k narušení její mikrobiologic-
ké rovnováhy, poznáte to obvyk-
le podle neestetického zarud-
nutí, vzniku lupů, pocitů napětí 
a svědění. Pokud problémy 
přetrvávají déle, neotálejte 
s návštěvou dermatologa.

Investujte do kvalityInvestujte do kvality
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&SportyChic
V ZIMĚ MUSÍTE MYSLET PŘEDEVŠÍM NA PRAKTICKÉ 

ASPEKTY HALENÍ. I MÓDA, V NÍŽ VÁM BUDE TEPLO, 

VŠAK DOKÁŽE BÝT ELEGANTNÍ. 

Dámská lyžařská 
bunda, Nanami 
Wo ś, GLOBUS, 
cena 2 999 Kč

Bunda dámská, Blue Flame, 
GLOBUS, cena 1 490 Kč

Svetr fialový, Quentin, 
GLOBUS, cena 399 Kč

Košile pánská, 
Lerros, GLOBUS, 
cena 999 Kč

Šála, Carpenters 
+ Brinnckley, 
GLOBUS, 
cena 249 Kč

Opasek dámský, 
Arteddy EU, GLOBUS, 
cena 199 Kč

Kabelka dámská, 
Arteddy EU, 
GLOBUS, cena 
699 Kč

Sportovní taška, 
Puma, GLOBUS, 
cena 1 690 Kč

Hodinky, 
Scream, 

GLOBUS, 
cena 799 Kč

Šet čepice a šála, 
Hi-Tec, GLOBUS, 
cena 299 Kč

Džíny pánské,
Levi ś 501, 

GLOBUS, cena 
2 299 Kč

Triko, Colombus, 
GLOBUS, cena 399 Kč

Quentin, Quentin, 
GLOBUS, cena 399 Kč

Opasek dámský,
Arteddy EU, GLOBUS, 
cena 199 Kč

Hodinky,
Scream, 

GLOBUS, 
cena 799 Kč

Opasek dámský,

Levi ś 501, 
GLOBUS, cena 

2 299 Kč

Opasek dámský,

Čepice černá, Karpet, 
GLOBUS, cena 399 Kč
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Věčné  jaro
Zimní zahrady zpříjemňo-

valy život šlechtě už před 
více než sto lety, a co mě-

la šlechta, začali vždy brzy ko-
pírovat bohatí měšťané. Začát-
kem minulého století se tato 
inspirace pocházející zejmé-
na z Anglie začala objevovat 
i v Čechách. Díky moderním 
technickým vymoženostem se 
rozšířila především v posled-
ních dvaceti letech. Nové tech-
nologie a materiály čelí středo-
evropským klimatickým pod-
mínkám mnohem lépe než 
původní dřevo a obyčejné sklo.

Jdeme na to!
Nejlepší je, pokud s existencí 
zimní zahrady počítáte už ve 
chvíli, kdy se teprve chystáte 
stavět dům. Máte tak jedineč-
nou šanci vdechnout oběma 
stejný výtvarný rukopis. Zim-
ní zahrada totiž může dodat 
nemovitosti punc originality, 
ale také ji dokáže zhyzdit tím, 
že připomíná spíš zelinářský 
skleník.
Pro rostliny i využití sluneč-
ního svitu v chladnějších mě-
sících je vhodnější orientace 
zahrady na jih či jihozápad, 
neboť i zimní slunce vám přece 
jen trochu pomůže s vytápě-
ním. Zimní zahrada je také vy-
nikající izolací domu před hor-

jaro
CHCETE KAŽDÝ DEN RELAXOVAT POD PALMAMI, 

ANIŽ BYSTE SE HNULI Z DOMOVA? POŘIĎTE SI 

ZIMNÍ ZAHRADU. BUDETE SI CELOROČNĚ UŽÍVAT 

ZELENÝ RÁJ A PLÍSKANICE ZŮSTANOU ZA SKLEM.

Skleněný obal 
ORCHIDEA, 
různé barvy, cena 
transparentního 
99,90 Kč, cena

barevného 129 Kč, 
GLOBUS

Polštáře 
zimní 

zahradu 
spolehlivě 

zútulní 
a proteplí.
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kem i chladem.
Pokud už dům má-
te, kromě dostat-
ku financí a vhod-
ného prostoru ko-
lem potřebujete 
především projekt. 
První, na co se vás 
odborník zeptá, bu-
de účel této stavby. 
V českých podmínkách 
se nejčastěji budují chlad-
né zimní zahrady středozem-
ského typu, v nichž se v zimě 
dotápí jen natolik, aby teplota 
neklesla pod bod mrazu. Mož-
ná ale chcete tuto novou míst-
nost využívat k celoročnímu 
posezení. Někteří majitelé za-
hradu v zimě temperují, aby 
v ní dopřáli azyl domácím 
rostlinám, které potřebují 
přezimovat při nižší teplo-
tě, než je pokojová, případně 
těm zahradním, jež by nepřeži-
ly venkovní mráz. 

Topit i větrat
Nenechte se nalákat na lev-
ný materiál, veškeré konstruk-
ce a především skla by měly 
být kvalitní. Pokud zimní za-
hradu dostavujete k již hoto-
vému domu, dbejte na sladění 
nosných profilů s typem oken. 
Není však problém zvolit z bo-
haté nabídky na trhu tak, aby 
stavba splnila svůj technický 
i estetický účel. Vybírat mů-
žete stejně jako u oken z leh-
kých hliníkových, odolných 
plastových i kvalitních dřevě-
ných profilů. Nejnáročnější na 
financování je kombinace dře-
va s hliníkem.
I když je zimní zahrada správ-
ně postavena, vybavena všemi 
vymoženostmi, jako jsou izo-
lační skla, praktické a odolné  
polykarbonátové desky a fólie 
zabraňující úniku tepla (a v lé-
tě zase přehřívání), je její ce-

Račte se posadit

a vnitřním zastíněním. Ven-
kovní je účinnější, kromě jeho 
vyšší pořizovací ceny je však 
další nevýhodou nutnost pravi-
delné údržby a častější výmě-
ny kvůli působení povětrnost-
ních vlivů.
Stranou plánování nesmí zů-
stat ani otázka bezpečnos-
ti. Zimní zahrada by se nemě-
la stát Achillovou patou domu, 
kudy snadno proniknou zlo-
ději. Před nenechavci by mělo 
být dostatečně chráněno i její 
vybavení.

ZELENÝ BALKON
Zimní zahradu si může-
te vytvořit i  na zaskle-
ném balkoně. Ten kromě 
přítomnosti ostrůvku zeleně 
zvyšuje i  bezpečnost vašeho 

bytu, snižuje hladinu hluku i pra-

chu pronikajícího z ulice a tepel-

ně izoluje pokoj, z  nějž se na 

balkon vychází. Než se však do 

podobné akce pustíte, obraťte 

se na představenstvo družstva či 

výbor společenství vlastníků, zda 

vám tuto úpravu povolí. I  když 

máte jejich souhlas, případně 

jste sám majitelem domu, stejně 

se neobejdete bez stavebního 

povolení. O  to je třeba zažádat 

na příslušném městském či 

obecním úřadě. Více na www.
lepebydlet.cz/stavebnictvi/za-
tepleni-fasady/zasklivani-lodzii.

Podrobnější informace o stavbě 
zimní zahrady najdete na 
www.zimnizahrady.net 
Na www.garten.cz nebo na 
www.zimnizahrady-novak.cz/
zimni-zahrady/
rostliny-v-zimni-zahrade se zase 
dočtete víc o výběru vhodných 
rostlin.

Závěsné křeslo nabízí 
netradiční způsob 

odpočinku, navíc 
ozvláštní interiér. 

Proutěné křeslo 
je ideální pro 

posezení s knihou 
za dlouhých zimních 

večerů.

loroční vytápění na 
pokojovou teplotu 
poměrně finanč-
ně náročné. Po-

kud ji tedy chcete vy-
užívat i v chladných mě-
sících, zvolte materiály, 
jež dobře akumulují teplo 
(kámen, zdivo, keramická 

dlažba), a vsaďte na podla-
hové vytápění. Díky němu to-
tiž získáte tepelnou pohodu 
s menšími náklady na spotře-
bovanou energii. Topit může-
te radiátory a přímotopy, skvě-
lou službu udělá i rekuperační 
výměník, který pracuje s teplo-
tou z vydýchaného vzduchu od-
váděného z interiéru.
Projekt by měl řešit také větrá-
ní pomocí odvětrávacích kla-
pek a neopomeňte ani zastí-
nění, protože v létě by se ne-
chráněný prostor přehříval. Na 
výběr máte mezi venkovním 

Je logické, že při investici do zimní za-
hrady nebudete šetřit ani na jejím vyba-

vení. Iluzi výletu do cizích kra-
jin  skvěle navodí ratanový 
či kovový nábytek, případ-
ně kousky z dřevěného ma-
sivu. Nebudete-li je na léto 
stěhovat ven, nemusejí být 
ani vyrobeny z nejdražších 

exotických dřevin. 
V zahradě v mexickém stylu se 

uplatní veselá barevnost a třeba i závěs-
ná houpací síť hamaka, pokud ji konstruk-
ce stavby unese. Vzhledem k tomu, že za-
hrada bude nejspíš místem příjemných 
setkání s přáteli, hodí se sem i polička na 
nádobí. Je také potřeba někam uskladnit 
náčiní – zimní zahrada si zaslouží vlast-
ní sadu lopatek, hrabiček a nůžek, už jen 
kvůli možnému přenosu škůdců a houbo-
vých chorob z venkovních záhonků.
Hezky sladěné s interiérem by měly být 
i nádoby na zálivku. Pokud máte možnost 
využívat dešťovou vodu, dejte jí přednost. 
Vodu z vodovodu nechte ve vhodných ná-
dobách odstát a zahřát na teplotu míst-
nosti. Tato rada samozřejmě platí i pro 
zalévání pokojových rostlin.

Kalanchoe, 
aktuální cena 

v hypermarketech 
GLOBUS

Santpaulia, 
aktuální cena 
v hypermarketech 
GLOBUS

Dracena, 
aktuální cena 

v hypermarketech 
GLOBUS

Ficus benjamin,  
aktuální cena 
v hypermarketech 
GLOBUS

te vytvořit i  na zaskle-
ném balkoně. Ten kromě 
přítomnosti ostrůvku zeleně 

užívat i v chladných mě-
sících, zvolte materiály, 
jež dobře akumulují teplo 
(kámen, zdivo, keramická 

dlažba), a vsaďte na podla-
hové vytápění. Díky němu to-

tip: 
Zimní 

zahrada 
v bytě



TOUŽÍTE PO ZAJÍMAVÉ ZIMNÍ 

DOVOLENÉ, ALE NECHCE SE VÁM 

ZA HRANICE? ZKUSTE LYŽOVÁNÍ 

V TUZEMSKU! Z NĚKTERÝCH STŘEDISEK 

SE BUDETE JEN NERADI VRACET DOMŮ.

Lyžařský areál Zadov–Churáňov–
Nové Hutě 
Máte-li malé ratolesti, zavítejte s ni-
mi na Zadov. Oblíbený jihočeský ly-
žařský areál se pyšní více jak čtyřmi 
kilometry sjezdových tratí a nabízí 
potřebné zázemí především pro rodi-
ny s dětmi. Vleky jezdí pravidelně od 
8:30 do 16 hodin, na vybraných tra-
tích nechybí umělé zasněžování. Po-
kud by vám celodenní brázdění sva-
hu nestačilo, lze si užít i večerního 
lyžování v areálu Kobyla.
Na své si přijdou také zapálení běž-
kaři – ne nadarmo je středisko zná-
mé jako druhý domov Kateřiny 
Neumannové. Svou fyzickou kondi-
ci můžete otestovat na pravidelně 
a kvalitně udržovaných turistických 
trasách v celkové délce kolem 
50 km s návazností na upravované 
tratě po celé Šumavě. Pro ty, kte-
ří touží zdokonalovat své sportovní 
výkony, je k dispozici lyžařská ško-
la Zadov. Nabízí mimo jiné miniško-
ličku určenou dětem ve věku od tří 
do šesti let. Nejmenším sjezdařům 
se tu věnují speciálně vyškolení in-
struktoři, kteří lyžařské dovednos-
ti juniorů trénují pomocí cvičebních 
a herních pomůcek.
http://www.lazadov.cz/la/ 

32 | www.globus.cz

P ři výjezdech za sněhem sází většina lyžařů 
na jistotu. Často se tak stává, že je v nejlep-
ších krkonošských areálech hlava na hlavě 

a místo brázdění svahů trávíte až hříšně dlouhou 
dobu čekáním na vlek. Co tedy zkusit na chvíli 
zapomenout na nejvyšší pohoří České republiky 
a poohlédnout se po méně známé konkurenci? 

CESTY
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„Kids friendly!“

DOBRÁ CHATA 
� rodinný horský hotel
� přímo u sedačkové lanovky 

a sjezdovek v horském areálu 
Zadov-Churáňov

� k dispozici 2, 3, 4lůžkové pokoje 
a 2 rodinné apartmány
http://www.dobrachata.cz/

na
Vzhůru

„Kids friendly!“

přímo u sedačkové lanovky 
a sjezdovek v horském areálu 

tip 
na 

ubytování

české kopce!
Lyžařská výuka ve Skiareálu Lipno
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Lyžařský areál Bílá
Chcete-li zkusit lyžování na Moravě, za-
vítejte do beskydské obce Bílá. Tato 
malebná rekreační oblast leží v povodí 
dvou potoků a je obklopena lesy Kloko-
čovské hornatiny. Místní lyžařský 
areál nabízí parkoviště s kapacitou 
cca 550 vozidel a řadu sjezdových tra-
tí v celkové délce 5,3 km. Všechny sva-
hy jsou uměle zasněžovány technickým 
sněhem a strojově upravovány, některé 
z nich disponují umělým osvětlením, dí-
ky němuž si můžete bez obav užít večer-
ní lyžování. Nudit se rozhodně nebudou 
vyznavači střední sjezdové obtížnosti, 
nezapomnělo se však ani na začáteční-
ky a případnou výuku dětí. 
Součástí střediska Bílá je také 
Snowpark: ráj „prknařů“ je situován do 
jižní části areálu. Na běžkaře čekají tři 
příjemné okruhy. Všechny trasy jsou bě-
hem zimy udržovány, a tak mají sportov-
ci zajištěný dostatečný komfort. V areá-
lu nechybějí lyžařské školy, které kromě 
výuky i pro ty nejmenší začínající lyžaře 
nabízejí skupinové a privátní lekce snow-
boardingu, hlídání dětí či výlety na sněž-
nicích. V případě potřeby můžete využít 
služeb SKI servisu a půjčovny lyžařské-
ho vybavení. 
http://www.skibila.cz/
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Zimní všehochuť 
v Beskydech

HOTEL POKROK
� umístěn přímo u nástupních stanic 

vleků a centrálního parkoviště 
� kapacita 165 lůžek, sociální zařízení 

buď na pokoji, či na patře
� v hotelovém komplexu solárium, sauna 

a menší tělocvična 
http://www.hotelpokrok.cz/

HOTEL POKROK

Lyžařský areál Klínovec
Krušnohorský Skiareál se může 
pochlubit celkem jedenácti sjez-
dovkami různých obtížností. Pro 
začátečníky je tu na výběr ze šes-
ti modrých, zkušenější jezdci za-
vítají pravděpodobně na někte-
rou z tratí střední obtížnosti, pří-
padně vyzkoušejí své dovednosti 
pokořením sjezdovky „U zabitý-
ho“. Dramatickým názvem se 
však není třeba zbytečně děsit. 
Pro všechny kopce platí společ-
ný jmenovatel kvalitní každoden-
ní úpravy a dostatečné šířky tra-
tí, což uvítáte zejména v případě 
většího zalidnění. Skiareál Klíno-
vec je pověstný svým důrazem na 
kvalitu služeb, v mnoha aspek-
tech se dokonce přibližuje alp-
skému standardu. V případě ne-
přízně počasí zajišťuje 80% po-
krytí areálu moderní zasněžovací 
systém. V Krušných horách nepři-
jdou zkrátka ani snowboardisté, 
U-rampa v Óčko Snowparku patří 
mezi nejlepší v Česku. 
http://zima.klinovec.cz/

Sjezdovky pro 
starší a pokročilé

SPORTCENTRUM 
KLÍNOVEC
� budova situována 

přímo ve Skiareálu Klínovec
� k dispozici pokoje s vlastním 

sociálním zařízením a TV
� přímo v místě půjčovna zimního 

sportovního vybavení, servis, 
lyžařská škola, restaurace 
a velké neplacené parkoviště
http://zima.sportklinovec.cz/

Skiareál Lipno 
Moderní středisko se orientuje převážně 
na rodiny s dětmi a lyžaře začátečníky, kte-
rým nabízí nejen maximální pohodlí, ale 
i příznivou cenovou politiku. Pokud s se-
bou máte potomka, který zatím nedosáhl  
plnoletosti, jistě uvítáte, že i pro něj pla-
tí cena dětského skipasu. K lyžování nabízí 
areál celkem sedm přehledných sjezdovek 
o průměrné délce 1 km. Na Lipně si vědí 
rady i s nevhodnými sněhovými podmínka-
mi: moderní zasněžovací systém garantuje 
efektivní pokrytí všech sjezdovek.        
Nedaří-li se vám zabavit nejmladší členy 
výpravy, vezměte je do Foxparku kapitá-
na Lipánka. Největší dětské výukové hřiště 
v České republice využívá trendy lyžařské 
výuky z alpských středisek. Jistě nebude 
velký problém nalákat malé sněžníky tře-
ba na dovádění v nafukovacím hradu či na 
zábavné odpoledne s hudbou plné her. Na 
své si ve skiareálu přijdou i vyznavači jízdy 
na prkně, pro které je připraven modernizo-
vaný snowpark. Běžkaři si na Lipně mohou 
užít 40 km strojově upravovaných stop. 
Až vás sníh unaví, navštivte Aquaworld ne-
bo bobovou dráhu, pobavit se můžete i ani-
mačními programy či bowlingem. Jako bo-
nus nabízí Lipno 11 km dlouhou upravova-
nou bruslařskou dráhu na zamrzlém jezeře. 
Každého návštěvníka jistě potěší možnost 
bezplatně zaparkovat.
http://www.lipnoservis.cz/

Rodinný komfort 
za příjemnou cenu                                                   

HOTEL SLUNEČNÁ LOUKA
� rodinný hotel 100 metrů 

od nástupní stanice lanovky
� umístěn přímo u dětského výukového 

lyžařského hřiště Foxpark
� nadstandardně velké pokoje s nádher-

ným výhledem do okolí
http://www.slunecnalouka.cz/
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http://zima.klinovec.cz/

SPORTCENTRUM 

přímo ve Skiareálu Klínovec

tip 
na 

ubytování
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www.somatklub.cz

Slevový kupon v hodnotě 150 Kč 
na straně 36 
na Somat gel 3x 750 ml, Somat Perfect tablety 84 ks, 
Somat 7 tablety 90 ks, Somat Standard tablety 120 ks. 

SOMAT_Okno_globus_200x230_V3.indd   1 17.9.2010   12:30:05
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ZDRAVÍ

DO SEZNAMU LIDSKÝCH ODLIŠNOSTÍ PATŘÍ MIMO 

JINÉ TAKÉ ROZDÍLNĚ NASTAVENÁ TERMOREGULACE. 

V RÁMCI HARMONICKÉHO A ZDRAVÉHO SOUŽITÍ 

NEJDE JEN O TO NAJÍT SPOLEČNOU ŘEČ V PŘÍSTUPU 

K VĚTRÁNÍ. DŮLEŽITÉ JE PŘEDEVŠÍM VYLOUČIT, 

ŽE SE ZA VÝRAZNÝMI POCITY SILNÉHO CHLADU 

NEBO TEPLA SKRÝVÁ NĚJAKÉ ONEMOCNĚNÍ.       
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Člověk má stálou tělesnou 
teplotu, která během 
dne mírně kolísá, a to 

mezi 36–37 °C. Nejnižší bývá 
v pět hodin ráno – právě pro-
to se v tuto dobu často probou-
zíme s pocitem chladu. Nejvyš-
ších teplotních hodnot naopak 
dosahuje tělo okolo páté odpo-
ledne. Schopnost termoregula-
ce ovlivňují především hormo-
ny, jako je adrenalin, tyroxin 
štítné žlázy, růstový hormon 
nebo progesteron. K produkci 
tepla přispívají také játra a sva-
ly. Příjem a výdej teploty řídí 
hypothalamus (podvěsek moz-
kový), který zpracovává infor-
mace dodané z termorecepto-
rů v centrální nervové sousta-
vě a v kůži. Důležitou roli při 
udržování teploty hrají i fyzické 
a duševní aktivity.

Přírodní topidlo
Časté pocity horka či chladu 
není dobré brát na lehkou vá-
hu, mohou signalizovat váž-

Máte

nější onemocnění. Jestliže je 
zimomřivost spojena s další-
mi metabolickými příznaky, ja-
ko je výrazná změna váhy bez 
zjevných příčin nebo padání 
vlasů, může se jednat napří-
klad o poruchu štítné žlázy – 
pak je na místě odborné vyšet-
ření u lékaře. 
Zima často trápí lidi s nízkým 
krevním tlakem (pod 120/80). 
Tato dispozice bývá vrozená, 

teplotu?
ale může být také důsledkem 
užívání některých léků, napří-
klad na kardiovaskulární po-
tíže, antialergik nebo sedativ. 
Je-li možné tuto příčinu vylou-
čit, stojí za to vyzkoušet někte-
rý z přírodních doplňků stravy, 
které dokážou optimalizovat 
krevní oběh, a docílit tak to-
ho, aby se krev „rozproudila“ 
také v konečcích prstů u ru-
kou a nohou. Tuto schopnost 
mají především výtažky z listů 
ginkgo biloby.  

Jinan dvoulaločný (neboli ginkgo 
biloba) je strom, který roste 
i u nás. Nikdy však neužívejte 
jeho listy třeba ve formě čaje, 
protože obsahují vysoce účinné 
chemické látky vyvolávající 
alergie. Z výtažků určených 
pro doplňky stravy 
jsou tyto alergeny 
již odstraněny.

Ginkgo? 
Jedině z lékárny!

Jídlem proti zimě
Ženy bývají od přírody zimo-
mřivější než muži, protože ma-
jí méně svalové tkáně schopné 
produkovat teplo svými stahy. 
Zejména ty z nich, které je-
dí hlavně nízkokalorické po-
krmy, by měly do svého jídel-
níčku průběžně zařazovat hor-
ké a zahřívací typy potravin, 
mezi něž patří například luš-
těniny, ořechy, zázvor nebo 
pohanka. 
Podstatnou roli při termoregu-
laci hrají také nápoje. Přede-
vším zelené a ovocné čaje mo-
hou ve větším množství tělo 
ochladit více, než je třeba.
Stejně tak je velmi podstat-
né, aby jídelníček obsaho-
val co nejvíc pokrmů s do-
statkem vitaminu C a žele-
za. Železo se totiž váže na 
hemoglobin (krevní barvivo), 
který rozvádí kyslík po těle. 
K tomu však dochází pou-
ze za současného působení 
vitaminu C. 

Bylinné bonbony 
Ricola, černý 

bez a brusinky, 
aktuální cena 
v hypermarke-
tech GLOBUS

Bylinkový 
sirup, 
na kašel 
a nachlazení, 
325 g, 
aktuální cena 
v hypermarke-
tech GLOBUS

alergie. Z výtažků určených 
pro doplňky stravy 
jsou tyto alergeny 
již odstraněny.

který rozvádí kyslík po těle. 
K tomu však dochází pou-
ze za současného působení 
vitaminu C. 



� Spak sladko-kyselá 
omáčka, 400 g

� Spak thai kari 
omáčka, 400 g

� Spak kokos 
kari, 400 g

Řeznictví – sleva 10 % 
na výrobky:

Sleva 15 % 
na výrobky:

Při zakoupení spotřebního zboží Tchibo nebo kávy 
v hodnotě alespoň 399 Kč získáte po předložení 

tohoto kuponu slevu 100 Kč z hodnoty nákupu.  
Nabídka platí od 4. 12. 2010 do 31. 1. 2011 

ve všech hypermarketech Globus.

Kuponč
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Platnost kuponu od 4. 12. do 31. 12. 2010

� Lyonský šunkový 
salám vcelku

� Jemný lyonský nářez vcelku
� Gothajský salám vcelku
� Paprikový lyonský salám vcelku
� Žampionový lyonský 

salám vcelku
� Šunkový nářez vcelku

Výrobky jsou v samoobslužném pultu.

Platnost kuponu od 4. 12. do 31. 12. 2010

Platnost kuponu od 4. 12. do 31. 12. 2010

Platnost kuponu od 4. 12. do 31. 12. 2010

Platnost kuponu od 4. 12. do 31. 12. 2010

KUPONY
S VYSTŘIŽENÝMI SLEVOVÝMI KUPONY MŮŽETE V HYPERMARKETECH GLOBUS UŠETŘIT NA VYBRANÝCH VÝROBCÍCH.S VYSTŘIŽENÝMI SLEVOVÝMI KUPONY MŮŽETE V HYPERMARKETECH GLOBUS UŠETŘIT NA VYBRANÝCH VÝROBCÍCH.

Slevy pro vás

Pozn.: Tato nabídka neplatí pro hypermarket Globus Černý Most.

Sleva 10 % na výrobky:
� Ovocný tropický koktejl,  

850 g/490 g
� Kompot fíky celé, 415 g/210 g
� Kompot pomeranč plátky 

loupané, 425 ml/240 g
� Kompot mišpule, 425 ml/200 g
� Aloe Vera kompot, 565 g

Sleva 150 Kč 
při zakoupení jednoho 
z těchto výrobků:
� SOMAT Standard Tabs, 120 ks 
� SOMAT 7 Tabs, 90 ks 
� SOMAT Perfect, 84 ks 
� Somat Perfect gel, 3 x 750 ml 

Restaurace 1 + 1 ZDARMA: 
� Při zakoupení libovolného 

horkého nápoje v naší 
restauraci obdržíte 
druhý zdarma. 



. .. .

Když pečete s láskou, 
potřebujete tu nejlepší mouku.

Vyhrajte kurz vaření. 
Více na www.babiccinavolba.cz 

 Babiččinu volbu pro vás
  vyrábíme z nejkvalitnějšího obilí z úrodných oblastí Čech
  pečlivě meleme v polabských mlýnech se stoletou tradicí
  připravujeme zaručeně čerstvou a s garancí stálé kvality
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