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Věrnostní program Globus Bonus ve své 
současné podobě běží teprve necelý rok. 
Proč se Globus rozhodl jej změnit?
Analýza historie nákupních košíků našich zákaz-
níků  potvrdila, že se nám nabídkou Bonus slev 
nedaří pokrýt zájmy a potřeby všech zákazníků. 
Oprávněná nespokojenost zákazníků byla tak tím 
hlavním důvodem pro změnu. Chceme nyní těch-
to informací využít a rozšířit věrnostní program 
tak, abychom nabídku bonusového zboží cílili 
na co největší počet členů programu. Dále jsme 
se rozhodli rozšířit množství výhod plynoucích 
z členství. 

Mění se pouze výhody programu, nebo 
Globus přistoupil k zásadnějším změnám? 
A pokud ano, k jakým?
Program Globus Bonus má ocenit všechny členy, 
a to podle úrovně jejich členství. Každý člen 
programu může dosáhnout jedné ze tří úrovní – 
bronzové, stříbrné nebo zlaté – podle svého 
nákupního chování v předchozím, tzv. kvalifi kač-
ním čtvrtletí. V průběžném čtvrtletí pak čerpá 
odměny dosažené úrovně a současně si zakládá 
výši členství pro čtvrtletí následující. Samozřejmě 
platí, že čím vyšší úroveň členství, tím větší a za-
jímavější balíček výhod.

Odměny jsou pro členy programu tím, co 
zákazníky nejvíce zajímá. Na co se tedy 
mohou těšit?
Především se ke každé z členských úrovní váže 
odlišná šíře bonusového zboží, tedy počet výrob-

ků s peněžním bonusem. Tento peněžní bonus se 
na pokladně připisuje na předloženou kartu Globus 
Bonus, která je zároveň plnohodnotnou kartou pla-
tební. Členové programu budou také dostávat slevové 
kupony, jejichž počet se opět odvíjí od aktuální člen-
ské úrovně, v rámci čtvrtletního vyúčtování navíc 
poštou obdrží Globus magazín. Mnoho dalších výhod 
bude postupně přibývat: prodloužené záruky, rozvoz 
zboží zdarma a další služby s přidanou hodnotou. 
Aktuální přehled všech výhod najdou naši členové 
na nových stránkách programu www.globusbonus.cz, 
případné dotazy přímo zodpovíme na nové zákaznic-
ké lince programu Globus Bonus.

Kde tedy mohou členové programu sbírat své 
peněžní bonusy a načítat nákupy na svou Glo-
bus Bonus kartu? Jak mohou peněžní bonusy 
na kartě uplatnit?
Členové mohou zvyšovat svůj kredit každým dalším 
nákupem v našich hypermarketech a Baumarktech. 
Výhody členské karty pak uplatní nejen tady, ale 
například i v nových buticích Globus Fashion Store 
anebo v kavárně Globus.
 
Řekl jste, že se mění také mechanika věrnost-
ního programu. Jak se tato změna dotkne 
stávajících členů? Co mají udělat, aby mohli 
využívat nových výhod programu? 
Jednoduchou přeregistrací za pomoci našich hoste-
sek se stávající členové programu automaticky 
dostávají na bronzovou úroveň členství. Současnou 
kartu jim přímo na místě vyměníme za kartu 
novou, obdrží také tzv. klíčenky pro své blízké, 

tedy miniatury karty pro pohodlnější manipula-
ci, které jsou opatřeny identickým EAN kódem.

V novém programu jistě počítáte se zá-
jmem neregistrovaných zákazníků. Jak 
mohou získat členství v programu?
Noví zákazníci obdrží při registraci papírovou 
verzi karty, která má dočasnou funkci do doby, 
než utratí první 4 000 Kč. Poté automaticky 
získají plnohodnotnou plastovou kartu člena 
programu Globus Bonus. 

Kdy vstoupí změny programu v platnost? 
Je toto datum stejné pro všechny hyper-
markety a Baumarkty Globus?
Tímto datem společným pro všechny prodejny 
Globus je 12. červen 2014. Po zkráceném kvalifi -
kačním období uzavřeném červencem se členové 
v srpnu 2014 dočkají prvního vyúčtování, takže 
při nákupech pro své školáky už budou mít mož-
nost čerpat odměny a výhody dosažené úrovně.

A ještě poslední otázka – co si od novinek 
věrnostního programu slibuje Globus?
Strategií řetězce Globus je odměňovat stávající 
zákazníky a cílit na ně odměnami co nejpřesněji 
– to znamená neobtěžovat je irelevantními nabíd-
kami. Věříme, že změny v programu Globus Bonus 
povedou ke zvyšování spokojenosti našich zákazní-
ků, protože právě kvalita je tím hlavním, čím se 
Globus dlouhodobě odlišuje od ostatní konkurence. 

D kujeme za rozhovor.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ PLNÉM 
POCTIVÝCH ODMĚN!
V rnostní program Globus Bonus 
p ináší svým len m nové výhody. 

Globus naslouchá svým zákazníkům a nechává se inspirovat jejich názory a potřebami. 
Od 12. června 2014 proto rozšiřuje věrnostní program Globus Bonus a přichází s novými, 
zajímavějšími odměnami. Na konkrétní změny věrnostního programu jsme se zeptali 
Bronislava Matyška, marketingového ředitele Globusu.
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Kvalitní vína 
za p íznivé ceny

Když chcete koupit kvalitní víno, musíte jít do vinotéky, platilo donedávna. Teď už to 
neplatí. Od 1. září Globus nově poskytuje unikátní službu – Vinotéku Globus. Ta 
zákazníkům nabídne pestrou paletu výtečných vín od tuzemských i zahraničních vinařů, 
které bude možné koupit přes klubový e-shop. A k tomu každý měsíc speciální cenovou 
nabídku. Milovníci dobrého vína si tak jistě přijdou na své.

Bronzový
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZNAČKY

ZVYHODNĚNÉ 
NA VASE PŘÁNÍ
WWW.VASEZNACKY.CZ

ˇ
´

Společně s námi jste vybrali nejoblíbenější 
výrobky od našich dodavatelů, které vám 
v období od 22. 5. do 11. 6. 2014 nabízíme 
výrazně zvýhodněné. Najdete je v zóně 
akčního zboží u vstupu a ve všech odděleních 
pod speciálním označením.

 Tady je svět ještě v pořádku.

NATANKUJTE 
PLNOU 

I DO OSTŘIKOVAČŮ!

Tady je svět ještě v pořádku.d j ět j ště řád

KOMFORTNĚ A JEDNODUŠE
RYCHLE A ÚSPORNĚ
POHODLNĚ A ČISTĚ

Na čerpacích stanicích Globus 
budete mít novou možnost, jak 
doplnit kapalinu do ostřikovačů. 

Nemusíte ji složitě dolévat z lahví, 
ale jednoduše můžete načerpat 

kapalinu přímo ze zásobníku hned 
vedle palivového stojanu. Vše je 

jednoduché, rychlé, a proto velmi 
efektivní. Tyto stojany již máte 
k dispozici v Praze-Čakovicích 
a v Opavě. Od května do konce 

července pak praktické zásobníky 
budeme instalovat na ostatní 

čerpací stanice. Přijeďte na čerpací 
stanici Globus a natankujte plnou 

hned dvakrát!
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JAK ZAČÍT SPRÁVNOU
GRILOVAČKU?

Grilování se již v České republice stalo tradicí, bez které si mnozí lidé 
správné léto nedokážou ani představit. Ale jak připravit skutečně 
šťavnatou grilovačku? Globus vám pomůže se vším potřebným. 

Základem každého grilování je pocho-
pitelně kvalitní maso, klobásky a špe-
káčky, proto jsme se v nové kampani 
„Grilování“ zaměřili právě na tento 
sortiment. Veškeré maso si sami bou-
ráme, připravujeme a vyrábíme, takže 
za kvalitu řeznických výrobků opravdu 
ručíme. A víme, že první věc, kterou by 
měl každý před začátkem grilování 
udělat, je dojít si nakoupit do řeznictví 
Globus. Rozhodně stojí za to vyzkoušet 
naše masa připravená speciálně na gril, 
buď vepřovou kotletu s čerstvými bylin-
kami, nebo marinovaná masa a špízy. 
Vybrali jsme pro vás nové chutě, které 
ozvláštní každé vaše grilování. 

MÁME VŠE POTŘEBNÉ

Grilování je v Česku stále oblíbenější, 
je to možnost, jak strávit příjemný čas 

s přáteli a rodinou. Ovšem na správné 
grilování je třeba se řádně připravit. 
Po zimě totiž možná není vše ve sta-
vu, abyste mohli rovnou začít. Potře-
bujete gril, kleště nebo čistič grilu? 
Všechno seženete v našem hypermar-
ketu. Jestli pořádáte pohoštění pro 
celou rodinu, nezapomeňte pořídit pro 
každého něco, aby grilování bylo 
opravdu pro každého z hostů zážit-
kem. Užitečnou inspiraci najdete 
na stranách 10–12. Maso a klobásky 
jsou jenom začátek, ale určitě neza-
pomeňte také na čerstvé pečivo, 
zeleninu a dobré jídlo spláchněte 
vychlazeným pivem nebo colou. Děti 
budou určitě nadšené chutí kečupu 
a grilovacích omáček, které se skvěle 
hodí například k oblíbeným špekáč-
kům. Stačí je jen nakrojit, opéct 
a i dospělí si připomenou chuť mládí.

 Tady je svět ještě v pořádku.

PEČLIVĚ VYBRANÉ
MASO NA GRIL
OD NAŠICH ŘEZNÍKŮ

 Tady je svět ještě v pořádku.

www.nasereznictvi.czTakže, jak za ít správnou grilova ku? 
Rozhodn  nákupem v Globusu.
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Více informací na www.nasereznictvi.cz.

Sami si je vyrábíme 
v našich řeznictvích, 
protože věříme 
v řemeslnou práci 
a tradiční postupy. 
A samozřejmostí je 
každodenní kontrola 
kvality. 

Připravujeme syrovou 
i tepelně opracovanou 
variantu grilovacích 
klobásek. Vyberte si, 
která vám bude více 
chutnat. Na gril se 
skvěle hodí oboje.  

Zbytek už je 
na vás…

MASO
šťavnaté

Každé ráno bouráme 
a ihned zpracováváme 
kvalitní čerstvé maso 
od našich stálých 
dodavatelů.

jedna báseň
KLOBÁSY

1.

2.2.

1.

Díky tomu, že 
připravujeme 
čerstvé polotovary 
z různých druhů 
mas, můžete si 
vybrat to pravé 
na váš gril. A vždy 
v prvotřídní kvalitě.

2.

3.

Přejeme vám 

skvělou grilovačku!

Vaši řezníci z Globusu
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K jídlu 
  to pravé

Logo Coca-Cola je registrovaná ochranná známka 
společnosti The Coca-Cola Company.
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Léto je skoro tady a přichází čas rozpálit gril. Ještě nevíte, co na něj 
položíte? Vyberte si z široké nabídky čerstvého masa a mastných polo-
tovarů na gril z řeznictví Globus. Řezníci vám usnadnili práci a připravili 
také marinované a kořeněné steaky, špízy a kotlety. Co všechno Globus 
letos na gril nabízí, prozradila Dana Kinclová z řeznictví Globus.

GLOBUS PRO VÁS PŘIPRAVIL
prvot ídní maso na gril!

Řeznictví Globus letos pro milovníky grilování 
rozšířilo nabídku – můžete prozradit, čím zá-
kazníky překvapíte?
Na letošní grilovací sezonu jsme pro naše zákazníky kromě 
naší léty ověřené klasiky připravili i několik novinek, mezi 
nimi také Grilovací kotletu Globus. Nabízíme ji ve dvou 
variantách – buď jemně kořeněnou s čerstvou bylinkou, 
nejčastěji s tymiánem, který je k tomuto druhu masa 
vhodný, anebo naloženou v tymiánovo-citronové mariná-
dě. Jedná se o kvalitní a chuťově velice vydařenou mariná-
du na olejové bázi ze Švýcarska. Věřím, že naši zákazníci 
budou příjemně překvapeni jak chutí již připraveného 
masa na gril, tak i jeho příznivou cenou.

Jaké druhy masa jsou podle vašeho názoru 
ke grilování nejvhodnější a proč? 
Je těžké cokoliv doporučovat. Každý má jinou chuť, ale je 
potřeba brát v úvahu například i tradiční rodinné zvyk-

losti. Snažíme se vyjít vstříc všem našim zákazníkům, 
a tak jsme letos nabídku našich mas připravených 
na gril razantně rozšířili. Kromě již osvědčené klasiky, 
kterou jsou všechny druhy vepřového masa, jsme 
připravili také maso telecí, jehněčí a krůtí, opět s pou-
žitím kvalitních marinád ze Švýcarska. Pro dámy 
máme například marinádu pomerančovou, kterou 
jsme použili na krůtí maso, a musím říci, že chutná 
opravdu báječně. Jehněčí špízy jistě nadchnou svojí 
silnou chutí všechny milovníky grilování a telecí stea-
ky či špízy jsou zase novinkou, kterou uvítají všichni, 
kteří toto dietní a lehce stravitelné maso upřednost-
ňují. A nesmíme zapomenout také na maso hovězí. 

Jak jsou připravovány špízy, steaky a kotlety, 
vyrábíte je přímo v řeznictví Globus?
Stejně jako všechny ostatní masné výrobky a poloto-
vary, tak i všechny výrobky na gril jsou připravovány 

ŘEZNICTVÍ  www.globus.cz

VEPŘOVÝ STEAK Z KRKOVICE 
GLOBUS (polotovar)
Kořeněné maso z čerstvé vepřové krkovice nabízí 
při grilování velmi širokou paletu využití.

Novinka!
KRŮTÍ STEAK POMERANČOVÝ 
GLOBUS (polotovar)
Toto je v řeznictví Globus naprostá novinka. Krůtí 
maso je velice oblíbené pro svoji lehkou stravitelnost 
a dietnost. Především mezi ženami a hlavně pro 
ně nyní nabízíme něco zcela netradičního – spojení 
krůtího masa a pomerančové chuti kvalitní švýcarské 
marinády je prostě fascinující.

Novinka!
GRILOVACÍ KOTLETA S KOSTÍ 
GLOBUS (polotovar)
Novinka z našeho řeznictví pro letošní grilovací sezonu. 
Vyzkoušejte maso na gril se vším, co k tomu patří. 
Jemné tukové krytí zajistí šťavnatost masa bez nutnosti 
přidaného tuku.

Novinka!
JEHNĚČÍ ŠPÍZ MARINOVANÝ 
GLOBUS (polotovar)
Jehněčí na špízu, to bývala v našich zemích tradice. 
Vyzkoušejte a jistě se rádi k tomuto tradičnímu 
masu vrátíte i v budoucnu. Navíc má nízký obsah 
cholesterolu a je chuťově výrazné.

NNNovinka!

BOK KE GRILOVÁNÍ 
GLOBUS (polotovar)
Kvalitní maso z vepřového boku v kuchyňské 
úpravě je vhodné na grilování doma i venku.

BOK KE GRILOVÁNÍ

10-13g_reznici_pekari.indd   1010-13g_reznici_pekari.indd   10 07.05.14   10:4807.05.14   10:48



11

www.globus.cz  ŘEZNICTVÍ  

BIGGRILL 
GLOBUS (polotovar)
Čerstvé maso z vepřové plece je vhodné na pečení 
doma v troubě i grilování venku na grilu.

přímo v zázemí řeznictví Globus, které je součástí 
každého hypermarketu.

Jakým způsobem by zákazníci měli tyto výrob-
ky doma uchovávat a pak tepelně upravovat? Liší 
se nějak způsob přípravy od obyčejného masa? 
Ano, liší, naše marinovaná masa na gril jsou již kom-
pletně připravena pro použití přímo na grilování. 
Šetří vám tedy nejen čas, ale i starosti s jejich přípra-
vou. Výrobek prostě jenom vyjmete z obalu, v němž 
jste ho zakoupili, a použijete vámi preferovaný způ-
sob tepelné úpravy. Marinovaná masa se uchovávají 
v ledničce při teplotě do 4 °C a doporučená doba 
spotřeby je dva dny.

Prozradíte čtenářům magazínu Globus nějaké 
řeznické tipy a triky, které se mohou hodit při 
letním grilování?  

Nabídka našeho řeznictví je opravdu široká a každý má 
rád něco jiného. Mým osobním favoritem, když potře-
buji grilovat rychle, bez prodlev a dlouhých příprav, je 
naše karbanátková směs ve vaničce. Vím, že zrovna 
toto by ode mne málokdo čekal, ale já prostě jenom 
lžící vykrajuji kousky, které skládám na gril a za chvíli 
je hotovo. K tomu řecké tzatziki a je to letní pohoda 
jedna báseň, hlavně děti jsou z toho nadšené, protože 
se to dobře kouše J Pokud se však jedná opravdu 
o kus masa, tak já jsem milovník jehněčího a špízy, 
které jsme pro vás připravili, vám jistě také zachutnají. 
A jedna zkušenost na závěr – pokud grilujete plátek 
masa, tak by měl mít vždy správnou tloušťku, aby se 
nevysušil, a po ukončení grilování ho dejte na talíř 
a nechte chvíli odpočinout, aby se maso zatáhlo a ne-
vytékala z něj šťáva. Pak teprve má tu správnou chuť.

PÁRTY ŠUNKA 
GLOBUS (polotovar)

Máte rádi šunkovou kýtu na grilu? Nejspíš ano, ale je pro 
vás velká a každý týden třeba nemíváte velkou společnost. 

Máme pro vás vynikající řešení – Párty šunka Globus má 
ideální velikost i pro malé rodinné posezení u grilu.

PÁRTY ŠUNKA 
GLOBUS (polotovar)

Novinka!
JEHNĚČÍ KOTLETKY MARINOVANÉ 
GLOBUS (polotovar)
Chuťově výraznější jehněčí maso se skvěle 
hodí ke grilování. Je jemné a s nízkým 
obsahem cholesterolu. 

BBBIBIGG
GLO
Čerst
doma

TELECÍ STEAK Z KÝTY MARINOVANÝ 
GLOBUS (polotovar)

Jemné telecí maso s vynikající marinádou s chutí másla. 
To je spojení, které vás jistě osloví. Telecí maso je pro 
svoji chuť, křehkost, nízký obsah tuku a vysoký obsah 
bílkovin velice ceněnou složkou jídelníčku. Proč si jej 

tedy nedopřát i v této netradiční úpravě.

MASOVÝ ŠPÍZ 
GLOBUS (polotovar)

Maso z vepřové kýty vhodné k opékání na pánvi, 
grilování nebo pečení v troubě.D kujeme za rozhovor.
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KLOBÁSY A KLOBÁSKY 
k opékání i grilování

Rádi bychom vám představili kategorii výrobků, které jsou již svým výrobním procesem 
předurčeny ke grilování, pečení či zapékání. Jedná se o výrobky, ve kterých není použita solicí 
směs, ale pouze kuchyňská sůl. Jde o klobásy k opékání a grilování z našeho řeznictví Globus. 

Klobásy a klobásky z prvotřídních surovin jsme schopni podle 
zájmu zákazníků vyrábět i několikrát denně čerstvé a nabízíme 
je ve dvou základních variantách – v tepelně opracovaném stavu 
(vařené) nebo syrové. Tepelně opracované výrobky jsou v první 
řadě určeny pro ty z vás, kteří s tímto zbožím cestujete na delší 

vzdálenost a nemáte během své cesty možnost je trvale uchová-
vat v chladu. Pokud však necestujete daleko anebo jste vybaveni 
cestovní ledničkou, doporučujeme vám koupi klobás v syrovém 
stavu, a to zejména proto, že si podle našeho názoru zachovávají 
lepší chuťové vlastnosti. Vyzkoušejte je a nechte si chutnat.

PAVEL HOLEČEK

VEDOUCÍ ODBORU 
MASA A MASNÉ 
VÝROBY
GLOBUS

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

GRILLER 
GLOBUS 

Výtečná bílá klobása 
v přírodním střívku je 

vyrobena z masa podle 
tradiční receptury a je vhodná 

na grilování.

PÁRTY KLOBÁSKA 
GLOBUS 

Tenká bílá grilovací klobáska 
v přírodním střívku má díky 

původnímu způsobu výroby typickou 
chuť a vůni masa.

TELECÍ GRILOVACÍ KLOBÁSA GLOBUS
Bílá tenká grilovací klobása v přírodním střívku má díky 
osvědčené receptuře typickou chuť telecího masa. 
Je v nabídce v různých příchutích.

ŠPEKÁČKY GLOBUS 
Tradiční český špekáček 
v přírodním střívku vyrobený 
z masa podle osvědčené 
receptury.

JEHNĚČÍ KLOBÁSA 
NA GRILOVÁNÍ GLOBUS
Vynikající klobása 
z jehněčího masa v přírodním střívku. 

TRAMPSKÉ CIGÁRO 
GLOBUS 
Tenká klobása v přírodním střívku 
vyrobená z kvalitního masa má 
jemně kořeněnou chuť. Je vhodná 
k opékání na grilu i na ohni.

ŘEZNICTVÍ  www.globus.cz
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KLASIKA NA OHÝNEK
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To nejlepší na grilování?

KŘUPAVÉ PEČIVO Z GLOBUSU
Grilování bez pečiva? To je pro mnoho lidí 
nepředstavitelná věc, protože zřejmě nic 

nedokáže tak dobře zdůraznit chuť šťavnatého 
grilovaného masa jako čerstvé a křupavé 
pečivo. Pekaři z Globusu to vědí a pečou 
chleby, bagety, housky i ostatní pečivo 
výhradně z prvotřídních surovin a podle 

prověřených tradičních receptur. Proto ať už si 
v pekařství Globus vyberete cokoliv, určitě 

neuděláte chybu. Přijďte si nás vyzkoušet…

PAVEL MEDUNA

VEDOUCÍ  VÝROBY 
A PRODEJE 
PEKAŘSTVÍ 
GLOBUS

CHLÉB KMÍNOVÝ, 500 g / 1 000 g 
Klasický pšeničnožitný chléb je upečen z kvalitních surovin 
podle vlastní receptury a obsahuje tradiční žitný kvas.

CHLÉB ŠUMAVA, 500 g 
Jeden z nejoblíbenějších pšeničnožitných chlebů 
vyrobený z žitné mouky a tradičního kvasu je vydatný 
a lehce stravitelný.

HOUSKA RAŽENÁ, 60 g 
Patří mezi nejprodávanější druh běžného pečiva – 
nabízíme klasické housky bez posypu i s posypem máku 
nebo soli a kmínu.

PARTY VEČKA, 250 g 
Bageta obsahuje semínka lnu, sezamu a máku, 
která prospívají lidskému organismu díky obsahu 
nenasycených mastných kyselin.

ŽITNÝ CHLÉB, 500 g / 1 000 g
Vydatný a lehce stravitelný chléb pekaři vyrábějí 
podle původní receptury z žitné mouky a tradičního 
žitného kvasu.

BAGETA, 250 g
Čerstvá a křupavá bageta francouzského typu je skvě-
lým doplňkem prakticky pro všechny varianty pohoštění.

NAŠE PEČIVO CHUTNÁ

Každý hypermarket Globus má svou vlastní 
pekárnu, kde vyrábíme podle vlastních 
receptur a tradičními postupy. Pečeme 

nepřetržitě po celý den, takže ať už 
do Globusu přijdete kdykoliv, máte 

naprostou jistotu, že pečivo bude křehké, 
voňavé a samozřejmě chutné. 

13

www.globus.cz  PEKAŘSTVÍ  
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INSPIRACE 
na piknik i grilování

TIPY  www.globus.cz
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Léto je tradičně zasvěceno různým barbecue, grilování a piknikům všeho druhu, při kterých si chuťové buňky 
většinou přijdou na své. Ať chystáte pro svou rodinu nebo přátele pohoštění při jakékoliv příležitosti, jistě vám přijdou vhod 

užitečné tipy na praktické pomůcky i pochutiny všeho druhu. Globus má pro vás vše potřebné a ještě víc. 

AVANTI FRAGOLA, 0,75 l
Výrazná jahodová vůně 
a chuť Avanti Fragola 
nechávají prožít okamžiky 
ovocné smyslnosti naplněné 
pocitem svěžesti a dobré 
nálady.

BZENECKÝ OCET A KOŘENÍ
Bzenecký ocet se vyrábí kvašením 
přírodní cestou a bez chemických 
přísad podle původní receptury již 
více než 90 let. Dopřejte si snazší 
zavařování okurek s Kořením pro 
nálev Bzenecké okurky, aby měly 
vaše okurky správný říz a lahodnou 
chuť.

NOVINKA!
COOL TŘEŠEŇ, 0,5 l
Ledová novinka pro horké dny, 
Staropramen Cool Třešeň. Má 
unikátní příchuť, která v sobě 
nese velmi osvěžující letní chuť.

SLÁDKOVA LIMONÁDA, 0,5 l
Staropramen Sládkova Limonáda 

je nealkoholická limonáda 
uvařená ze sladu pro 100% 

přírodní osvěžení.

HOŘICKÉ TRUBIČKY ČOKOLÁDOVÉ, 38 g
Hořické trubičky čokoládové od výrobce Pravé hořické 

trubičky, s.r.o. z Miletína v Podkrkonoší jsou vítězem časopisu 
dTest, neobsahují ztužené tuky a jejich excelentní chuť jim propůjčují 

nejjakostnější suroviny, čokoláda v náplni má 19% podíl kakaového másla.

HOŘICKÉ TRUBIČKY
HHořHořHořickickické té téé trubrububr ičkičkičkky čy čy ččy ččokookookooládládládáádovéovéovovéové oooo

KNEDLÍČKOVÉ POLÉVKY 
MAGGI, 0,75 l
Uvařit opravdu dobrou polévku 
s knedlíčky je umění. Seznamte 
se s knedlíčkovými polévkami 
od Maggi, jejich skvělá chuť vás 
vždy potěší!

OMÁČKY 
LOHMANDERS, 200 g
Nejoblíbenější omáčky ze 
švédské kuchyně mají název 
Lohmanders. Neobsahují 
laktózu ani lepek, takže 
jsou vhodné i pro celiaky. 
Jsou určeny pro přímou 
konzumaci, bez tepelné úpravy 
a skvěle doplňují chuť grilovaného masa 
i zeleniny. Ochutnejte třeba omáčku Taco 
Jalapeno, Aioli, Bearnaise Original 
a Bearnaise Hot nebo Holandskou omáčku.
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ŠPANĚLSKÉ OLIVY FIGARO, 935 g
Společnost ESSA českým zákazníkům 
dodává kompletní sortiment zelených 

a černých oliv známé španělské značky 
Figaro v mnoha gramážích i variantách. Jsou 

výtečné k přípravě mnoha pokrmů, salátů 
a vynikající jako příloha či chuťovka k přímé 

konzumaci.

ALOBAL PRIMAPACK
Grilovací alobal PrimaPack je vhodný pro přípravu 
pokrmů na grilu i v troubě. Je extra silný, nepropustný 
a odolává vysokým teplotám. Snadno se tvaruje 
a odtrhává. Šířka 38 cm, délka 8 m.

NOŽE GLOBUS, různé druhy
Bezchybný řez vám zaručí pouze 

vysoce kvalitní nože Globus.

KUCHYŇSKÉ 
UTĚRKY, 8 ks
Při grilování se vždy 
hodí mít po ruce Globus 
kuchyňské papírové 
utěrky.

GRILOVACÍ MISKY
Pro grilování ryb či špízů 

vám skvěle poslouží korrekt 
grilovací misky.

EXTRA PANENSKÝ 
OLIVOVÝ OLEJ, 500 ml
Ke grilování patří i zeleninový 
salát a do zeleninového salátu 
zaručeně Globus Extra 
panenský olivový olej.

DRESSINGY GLOBUS, 250 ml
Nejen k zelenině jsou jako stvořené 
Globus dressingy připravené 
na bázi jogurtu.

VLASTNÍ ZNAČKA

VRTULE RISCOSSA, 500 g
Italské těstoviny ze semoliny z tvrdé pšenice si 
vychutnáte nejen s rajčatovými omáčkami, ale 
i jako těstovinový salát s čerstvou zeleninou.

TOMATO KETCHUP KAND, 520 g
Při výrobě kečupů s vysokým podílem 
rajčat výrobce KAND Dobruška 
používá prověřené receptury, 
prvotřídní suroviny a přírodní 
konzervant, žádné přidané látky. Díky 
speciální technologii výroby kečupy 
obsahují vysoký obsah přírodního 
lykopenu, který je silným 
antioxidantem a prospívá zdraví.

NESCAFÉ CAPPUCCINO, 8x 15 g
Příchutě nového Cappuccina byly vytvořeny samotnými 
milovníky kávy. Specialita připravená pro všechny, kteří se 
rádi nechají rozmazlit malou laskominou. Oproti tradičnímu 
cappuccinu je méně hořké, má delikátní chuť a opravdu 
hustou pěnu. Dostupné ve třech variantách: Original, 
Vanilla a Chocolate.

BON MENU BARBECUE, 425 ml
Červené fazole v lahodné Barbecue omáčce nesmí chybět na žádné 
grilovací párty. Výborné jsou ale i s volským okem k pozdní snídani 
nebo zapečené v bramboře se sýrem! Nezapomeňte vyzkoušet i další 
novinky z řady Bon Menu. BON APPÉTIT!
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NENÍ RYBA JAKO RYBA!
Ale v Globusu jsou dobré všechny…

CHUTNÝ MOŘSKÝ VLK
Ve světě je znám jako mořský vlk, ale v Česku je pro své výtečné maso 
přezdíván mořčák chutný. Tato dravá ryba plave ve vodách od jižního 
Norska po Senegal a je celosvětově nejoblíbenější a nejvíce lovenou 

mořskou rybou právě kvůli svému velmi jemnému, bílému a aromatické-
mu masu, které obsahuje pouze velmi malé množství kostí. Zato je velmi 
bohatým zdrojem selenu, hořčíku, fosforu a vitaminu B6, takže podpo-
ruje správné fungování nervového a imunitního systému, ledvin a srdce. 
Mořský vlk se hodí ke smažení, dušení či pečení, velmi oblíbený je také 

na grilu. Neměl by se příliš kořenit, aby nezaniklo jedinečné aroma. 

Název: Mo ský vlk 
(Mořčák chutný, 

Dicentrarchus labrax)
Původ: Atlantik a Středomoří

Zajímavost: Obsahuje mnoho selenu, 
který je přírodním antioxidantem.

16

Původ
Zajímavos

kt

MASKOVANÝ PLATÝS VELKÝ
Podivuhodný mořský platýs žije v severním Atlantiku od Bílého moře přes 
Severní moře až po jižní Portugalsko a Středozemní moře. Existuje několik 
druhů platýsů, nejznámější je platýs velký. Mladí platýsi plavou jako nor-
mální ryby, ale v dospělosti se převrátí na bok levou stranou ke dnu, za-

čnou plavat naplocho a levé oko se jim přesune na pravou stranu těla. Mají 
ploché oválné tělo s bílou spodní stranou, barvu vrchní strany dokážou 

platýsi přizpůsobit barvě dna. Při nebezpečí se zavrtávají do bahna nebo 
do písku, a skvěle se tak maskují. Mají pevné, ale jemné bílé maso plné 

chuti, vhodné k dušení, smažení, pečení i grilování.  

Název: Platýs velký 
(Pleuronetes platessa) 

Původ: Severní Atlantik
Zajímavost: 

Dokáže se přizpůsobit barvě dna, 
a skvěle se tak maskuje.

HM Pardubice

Dokáž
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Ryby by v jídelníčku rozhodně neměly chybět, protože obsahují vitaminy, minerály a další zdraví prospěšné látky. Kromě toho jsou lehce 
stravitelné a vhodné pro děti, dospělé i seniory. Globus proto nabízí pestrý sortiment více než 40 druhů čerstvých mořských i sladkovodních ryb 
od prověřených českých i zahraničních dodavatelů z celého světa. I z nejvzdálenějších oblastí se ryby na pulty dostanou do 48 hodin, čerstvost 

je tak zaručena. Oddělení čerstvých ryb ve všech hypermarketech Globus projde zajímavou přestavbou. Novou podobu již mají HM Praha-
-Zličín a HM Pardubice, další hypermarkety budou následovat. A na grilovací sezonu Globus připravuje speciální nabídku marinovaných ryb! 

DELIKÁTNÍ TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ
Tuňák je oceňován díky pevnému masu červené barvy a specifi cké chuti, 
vhodnému na grilování i smažení, ale příprava by měla být rychlá, aby 
se maso nevysušilo. Delikatesou je tatarský biftek a také sushi. Díky 

vysokému obsahu vitaminů skupiny B, fosforu, draslíku, hořčíku, selenu 
a esenciálních mastných kyselin má prospěšný vliv na zdraví – podporu-

je funkci nervového a imunitního systému i fungování srdce, ledvin 
a svalů. A vitamin B1 (thiamin) působí blahodárně proti stresu. Nejkva-

litnějším dostupným tuňákem je dnes tuňák žlutoploutvý.    

Název: Tu ák žlutoploutvý 
(Thunnus albacares)
Původ: Indický oceán
Zajímavost: Díky vitaminu B1 
(thiamin) působí blahodárně proti stresu.

ZUBATÝ KRÁL VOD CANDÁT
Sladkovodní candát patří mezi největší dravce řek ve střední, severní 
i východní Evropě, některé druhy jsou rozšířeny také v Asii a Severní 

Americe. Má podlouhlé tělo se špičatou hlavou připomínající štiku, ostna-
tými ploutvemi se podobá okounovi. Na bocích má kolmé pruhy a tlamu 
plnou ostrých zubů. Rybáři mu přezdívají král vod a je považován za ex-

kluzivní konzumní rybu s pevným bílým masem a výtečnou, jemně oříško-
vou chutí. Je téměř bez kostí a má vysoký obsah prospěšných látek, hlavně 
esenciálních kyselin, jež příznivě ovlivňují kardiovaskulární systém. Vzhle-
dem k delikátní chuti candáta se doporučuje co nejjednodušší příprava, 

například s čerstvými bylinkami.    

Název: Candát obecný 
(Sander lucioperca)
Původ: Eurasie a Severní Amerika
Zajímavost: Částečně se podobá 
štice, částečně okounovi. 

ZLATÁ PRAŽMA KRÁLOVSKÁ
Menší mořská ryba zvaná pražma královská, žijící především ve Středo-
zemním moři, má stříbřitou barvu a mezi očima zlatý proužek, proto se jí 
přezdívá pražma zlatá. Její nejoblíbenější stravou jsou mušle, které dokáže 
silnými zuby hravě rozlousknout. Má pevné, bílé, šťavnaté a chutné maso 
s minimem drobných kostiček, proto je pražma velmi oblíbená. Obsahuje 
vysoký obsah selenu, draslíku, vitaminu D a vitaminů skupiny B. Lze ji 

využít ke smažení, pečení i grilování, díky vyššímu obsahu tuku je vhodná 
také k dušení a pošírování. Menší ryby se pečou či grilují celé, větší je lepší 
naporcovat. Chuť pražmy doplní bylinky, citron, mandle, rajčata i bílé víno.

Název: Pražma 
královská 

(Dorada, Sparus aurata)
Původ: Středomoří

Zajímavost: Má zlatý proužek
 mezi očima a přízvisko pražma zlatá.

on, mandle,

Ná

(Dorada,
Půvo

Zajímavost: Má
 mezi očima a přízvisko p

OBLÍBENÝ PSTRUH DUHOVÝ
Původní vlastí pstruha duhového je západní pobřeží Severní Ameriky, 

proto je přezdíván pstruh americký. Do Evropy byl dovezen v roce 1882 
a rozšířil se na všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy. Pestře zbar-

vená lososovitá ryba je velice oceňována rybáři a je také jednou z nejví-
ce uměle chovaných ryb, protože má široké využití v gastronomii. Pstruh 
je vhodný k pečení, smažení, grilování, uzení i pošírování, kosti se snad-
no oddělí i s páteří. Jemné maso obsahuje nenasycené mastné kyseliny, 
vitaminy a minerály (vitamin A, B1, B2 a draslík, fosfor, sodík, vápník 
a železo). Chuť doplní čerstvé bylinky, citron, sladká paprika či kmín. 

Globus nabízí pstruhy výhradně z českého chovu. 

Název: Pstruh duhový 
(Oncorhynchus mykiss)

Původ: Česká republika
Zajímavost: Je rozšířen 

na všech kontinentech 
kromě Antarktidy.

oporučuje co nejjednodušší příprava, 
tvými bylinkami.    
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MOŘSKÁ RYBA, NEBO SLADKOVODNÍ?
Vyzkoušejte ob !

Odborníci i laici již dlouho vedou debatu, zda jsou chutnější ryby mořské, nebo ryby sladkovodní. Vyzkoušejte to sami, připravili jsme pro vás 
hned dva zajímavé recepty – jeden na sladkovodního pstruha a druhý na mořskou pražmu. Vše potřebné na přípravu včetně čerstvých ryb 

a bylinek samozřejmě seženete ve vašem Globusu. Tak dobrou chuť. 

Grilovaný pstruh s bylinkami

4
PORCE

INGREDIENCE: 
4 čerství pstruzi • čerstvé bylinky (petržel, pažitka, bazalka, ore-

gano, rozmarýn, estragon nebo kopr) • 2–3 stroužky česneku 
• 1 citron • 4 lžíce olivového oleje • 2 lžíce bílého vína • sůl a pepř   

PŘÍPRAVA: 
Pstruhy očistíme, omyjeme, pokapeme citronem a na povrchu 

několikrát šikmo nařízneme. Necháme odstát a připravíme směs 
na plnění. Bylinky vybereme podle chuti, výborná kombinace je 
třeba petržel, pažitka a bazalka, nebo rozmarýn, bazalka a ore-

gano. Bylinky nahrubo nasekáme, smícháme se solí, pepřem 
a prolisovaným česnekem, přidáme olej, víno a citronovou šťávu, 

a vše dobře promícháme. Částí směsi naplníme pstruhy, část 
vetřeme do zářezů na povrchu, část necháme na potírání. Na gri-
lování je ideální použít grilovací kleště na ryby, které usnadňují 

manipulaci. Na rozpáleném grilu opékáme po obou stranách 
zhruba 10–15 minut a potíráme zbylou směsí. Podáváme 

s bramborami, čerstvým pečivem nebo se zeleninou, čerstvou 
i grilovanou. Chuť pstruha doplní bílé víno.

INGREDIENCE: 
4 čerstvé pražmy • 800 g brambor • 4 stroužky česneku • 1 citron, 

čerstvý rozmarýn nebo petržel (lze použít i sušené bylinky) 
• olivový olej • máslo a sůl

PŘÍPRAVA: 
Nejprve si předehřejeme troubu na 200 °C a připravíme si 
brambory. Oloupané brambory můžeme nakrájet na plátky 

nebo menší kostičky a poklademe je na plech vyložený peči-
cím papírem. Přidáme část rozmarýnu nebo petržele a poka-
peme je olivovým olejem. Pak očistíme a omyjeme ryby a do-
statečně je nasolíme zevnitř i zvenčí, můžeme také pokapat 

citronem. Každé pražmě potřeme břišní dutinu prolisovaným 
stroužkem česneku, vložíme do ní snítku rozmarýnu či petrže-

le, dvě kolečka citronu, plátek másla a můžeme péci. Ryby 
vložíme buď přímo do pekáče na brambory, nebo do samo-
statného pekáčku vyloženého pečicím papírem, a brambory 

i ryby pečeme v troubě 40–45 minut. V polovině doby pražmy 
otočíme, aby pěkně zezlátly z obou stran, a můžeme podávat.

Pe ená pražma s bramborami

4
PORCE
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velice oceňovanou zeleninou hlavně pro vysoký obsah tří důležitých přírod-
ních antioxidantů, které chrání buňky lidského těla – betakarotenu, lykope-
nu a vitaminu C, který má třikrát větší koncentraci ve slupce než ve šťávě 
a dužině. Kromě toho mají rajská jablíčka také vitaminy E, K a vitami-
ny skupiny B, minerály draslík, vápník, hořčík, zinek a další přírodní látky 
včetně thiaminu (B1), který pomáhá zlepšovat náladu. Rajčata proto pod-
porují krvetvorbu, pomáhají chránit srdce a posilovat buněčnou strukturu 
i celkovou imunitu organismu. Stejně jako okurky jsou rajská jablíčka vhod-
ná prakticky do všech tipů salátů, chutnají skvěle a prospívají zdraví. 

PĚSTITELÉ Z JIŽNÍ MORAVY

Aby se k vám okurky a rajčata v tuzemské sezoně, která trvá od jara do podzi-
mu, dostávaly co nejčerstvější, krásně uzrálé, voňavé a chutné, o to se starají 
pěstitelé v Tvrdonicích v Jihomoravském kraji. Vybrané odrůdy rajčat a okurek 
se zde pěstují ve sklenících o rozloze 6 hektarů. Pěstování probíhá hydroponic-
ky, teplotu a vlhkost zde kontroluje a reguluje počítač, o zdravotní stav rostlin 
se starají specialisté. Všechny tyto přísné kontroly zaručují vysokou kvalitu 
a nezávadnost. Společnost Jižní Morava, a.s. Tvrdonice je držitelem certifi kace 
HACCP, tím zaručuje zdraví nezávadné potraviny určené k přímé konzumaci.

ZDROJ VITAMINŮ A MINERÁLŮ? 

O prospěšnosti čerstvé zeleniny netřeba vést spory, její pozitivní účinky na lidské zdraví jsou dobře známy. Například rajčata a okurky zná 
lidstvo již od starověku a dodnes je využívá jako cenný zdroj vitaminů, minerálů a dalších přírodních látek. V tuzemsku má pěstování rajčat 

i okurek dlouhou tradici, a proto zdejší plody patří mezi nejkvalitnější a nejchutnější.  

Rajčata pocházejí ze střední a jižní Ameriky, kde je původní obyvatelé pěsto-
vali již v pátém století před Kristem. Do Evropy je mořeplavci poprvé přivezli 
na začátku 16. století a dlouho byla pěstována pouze jako okrasná rostlina. 
Dokonce převládal názor, že jsou rajská jablíčka jedovatá a za zeleninu byla 
uznána teprve o tři století později. Okurky pocházejí z úplně opačného smě-
ru, z Asie, a stejně jako rajčata se natrvalo zabydlely v českých zahradách. 
K nám, konkrétně na Znojemsko, se jejich semena poprvé dostala roku 
1572, tradice pěstování okurek na jižní Moravě je tak dlouhá více než 440 
let. A přestože jsou okurky považovány za „chudou“ vodovou zeleninu, po-
dobně jako rajčata mají překvapivý obsah vitaminů a minerálů. 

VHODNÉ DO KAŽDÉHO SALÁTU

Kromě vody a vlákniny okurky obsahují vitaminy C, E, A, vitaminy skupi-
ny B a mnoho minerálů – draslík, fosfor, vápník, hořčík, sodík, křemík, 
železo, zinek i mangan. Díky tomu blahodárně působí na lidské zdraví, 
snižují obsah cholesterolu v krvi, normalizují krevní tlak, podporují činnost 
žlučníku, jater i ledvin, pomáhají čistit krev, vyplavovat škodliviny z těla 
a jsou zřejmě nejlepším přírodním diuretikem, jaké lidstvo zná. Navíc mají 
nízkou kalorickou hodnotu a jsou vhodné i při dietách. Také rajčata jsou 
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Okurky a raj ata z Tvrdonic

Jižní Morava, a.s.
Tvrdonice
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polností má závlahový systém. Všechny sklady jsou 
vybaveny automatickými systémy řízení atmosféry, 
moderními zchlazovacími systémy a počítačovými 
systémy na kontrolu a evidenci zboží. Způsob zpraco-
vání zeleniny se řídí aktuálními požadavky a potřeba-
mi zákazníků, hlavním cílem je zajistit nejlepší kvalitu 
a čerstvost dodávaných zelinářských produktů, což 
potvrzuje i získání certifi kátů GLOBALGAP, HACCP 
a osvědčení IPZ. Díky certifi kovaným technologiím 
pěstitelé z Bramko Semice dokázali minimalizovat 
negativní dopady na životní prostředí a zároveň ještě 
zvýšit kvalitu pěstované zeleniny, která putuje z úrod-
ného Polabí až na váš stůl. V současné době začíná 
u Bramka sezona raných brambor. Po dlouhém zim-
ním a předjarním období jsou další plodinou, která 
zpestřuje a obohacuje již po více než dvě století náš 
jídelníček. Vyzkoušejte třeba rané brambory s bylin-
kami, zachutnají jako příloha i hlavní pokrm. 

KVALITNÍ ZELENINA S TRADICÍ
z Polabí až na váš st l

V nejúrodnější části Polabí mezi Prahou a Hradcem Králové leží rozlehlá pole české společnosti 
Bramko Semice, největšího pěstitele zeleniny v ČR. Právě odtud se rozváží většina brambor, cibule, 
česneku, salátů, mrkve a dalších druhů čerstvé zeleniny na stoly českých zákazníků. A je to zelenina 

s kvalitou a tradicí. 

Tradice pěstitelů ze Semic sahají až do roku 1992 
a od té doby neustále zvyšují své zkušenosti i velikost 
polností. Dnes Bramko Semice obhospodařuje přibližně 
3 500 hektarů a ročně rozveze zákazníkům přibližně 
100 000 tun zelinářských produktů, patří tak na špičku 
žebříčku pěstitelů zeleniny v ČR. Společnost se speciali-
zuje na pěstování polní zeleniny, hlavními plodinami jsou 
brambory včetně raných, cibule, mrkev, petržel, celer, 
široké spektrum salátů, košťáloviny včetně kedlubny, 
česnek a mnoho dalších produktů. Pěstuje také speciali-
ty dříve u nás málo známé, jako jsou stále oblíbenější 
tykev máslová a hokkaido, celer řapíkatý nebo v Itálii 
oblíbená čekanka salátová radicchio.

MODERNĚ A EKOLOGICKY

Na zemědělských plochách jsou využívány nejmoder-
nější pěstitelské i sklizňové technologie a většina 

4
PORCE

INGREDIENCE 
1 kg brambor, sůl, kmín, petrželová nať nebo 

pažitka či jiné bylinky, 100 g másla

PŘÍPRAVA: 
Rané brambory důkladně omyjeme a můžeme 
odstranit slupku, ale právě ta dodává onu typic-
kou bramborovou chuť. Pak je vložíme do vařící 
vody a osolíme. Přidáme kmín, snítku petrželové 

natě a vaříme zhruba 20 minut, případně více 
podle velikosti hlíz. Uvařené brambory scedíme 

a necháme je několik minut pod pokličkou 
v páře. Potom je přesypeme do mísy, omastíme 
rozpuštěným máslem a posypeme jemně nase-
kanou petrželovou natí či pažitkou, případně 

jarní cibulkou nebo vmícháme třený česnek. Lze 
použít i nasekaný kopr nebo jiné bylinky (bazal-
ka, koriandr, saturejka, rozmarýn), chuti se meze 
nekladou. A podobně lze dochutit i pečené bram-
bory. Rané brambory s bylinkami lze použít jako 
přílohu i hlavní jídlo, jako samostatný pokrm se 
brambory tradičně zapíjejí čerstvým mlékem.  

Rané brambory  s bylinkami
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Na p íjemný piknik nepot ebujete 
žádné složité gurmánské 

menu ani nákladné vybavení, 
vysta it si m žete i s tím, 
co b žn  najdete doma…

Za duchovní otce pikniku jsou považováni Francouzi, kteří mu dali název – „pique-nique“. Ovšem lidstvo pořádá 
hostiny pod širým nebem již od počátku věků a dnes se pikniky všeho druhu konají prakticky po celém světě. 

Vyzkoušejte naše užitečné tipy i tradiční recepty a uspořádejte pro svou rodinu nebo přátele luxusní piknik 
ve francouzském stylu. Není to tak složité, jak to vypadá, a zážitek bude stát za to. 

LUXUSNÍ PIKNIK 
po francouzsku

RECEPTY  www.globus.cz 

Na p íjemný piknik nepot ebujete 
žádné složité gurmánské 

j

menu ani nákladné vybavení,
gg

vysta it si m žete i s tím, 
co b žn najdete doma

Za duchovní otce pikniku jsou považováni Francouzi, kteří mu dali název – „pique-nique“. Ovšem lidstvo pořádá 
hostiny pod širým nebem již od počátku věků a dnes se pikniky všeho druhu konají prakticky po celém světě. 

Vyzkoušejte naše užitečné tipy i tradiční recepty a uspořádejte pro svou rodinu nebo přátele luxusní piknik 
ve francouzském stylu. Není to tak složité, jak to vypadá, a zážitek bude stát za to. 

NAJDĚTE SPRÁVNÉ 
MÍSTO

Na příjemný piknik 
nepotřebujete žádné složité 
gurmánské menu ani 
nákladné vybavení, vystačit 
si můžete i s tím, co běžně 
najdete doma, a k jídlu stačí 
obyčejné sendviče. Jenže 
bez některých věcí se člověk 
prostě na pikniku neobejde 
– krásná přírodní lokalita, 
pěkné počasí a kolektiv lidí, 
se kterými si hostinu pod 
širým nebem užijete. Mírné 
podnebí umožňuje pořádat 
pikniky prakticky od dubna 
do října a krásných míst je 
v české kotlině víc než dost. 
Tak už jen tu skupinu přátel 
a můžete vyrazit na piknik, 
který nasytí žaludek 
i smysly. 

NEZAPOMEŇTE 
NÁPOJE

Při pobytu na čerstvém 
vzduchu nejen vyhládne, 
ale také člověka přepadne 
pořádná žízeň, zvlášť při 
provozování herních či 
sportovních aktivit. Proto 
nezapomínejte dodržovat 
pitný režim a vzít si dostatek 
tekutin. Čaj nebo kávu 
udržíte teplé v termosce, 
na studené nápoje je ideální 
chladicí termotaška. Tu 
můžete využít i na chlazení 
pokrmů. Stačí některé 
lahve před odchodem 
zmrazit a pak jimi obložit 
jídlo v termotašce, vydrží 
tak déle čerstvé a chladné. 
A pokud si vezete na piknik 
kromě plechovek a lahví 
s minerálkou také víno, 
nezapomeňte si přibalit 
vývrtku, jinak vás čeká 
poměrně složitá zkouška 
zručnosti…    

ZABALTE 
SI DOPŘEDU

Piknikový koš nebo tašku 
si pro jistotu zabalte 
dopředu a promyšleně. 
Kromě velké deky budete 
potřebovat nádobí, příbory 
a další pomůcky pro 
servírování (plastové či 
papírové tácky a kelímky 
jsou lehčí a praktičtější, 
byť méně estetické), 
zásobu papírových nebo 
navlhčených ubrousků 
na omytí rukou a také sáčky 
na odpad pro úklid odpadků 
po pikniku. Jistě využijete 
také něco pro zábavu, třeba 
karty, pétanque nebo stále 
populárnější kuličky. Při 
skládání jídla do piknikového 
koše postupujte v opačném 
pořadí, než v jakém budete 
servírovat – dospod 
zákusky, doprostřed hlavní 
chod a nahoru předkrm 
– nebudete se tak muset 
v piknikovém koši složitě 
přehrabovat a všechny 
chody budete servírovat 
postupně. 

POTRAVINY 
VYBERTE PEČLIVĚ      

V horkém počasí se některé 
druhy jídla rychle kazí, 
proto je třeba suroviny 
vybírat pečlivě, rizikem 
mohou být třeba majonézy, 
syrové ryby a další 
potraviny. Pokud chystáte 
složitější menu, raději si ho 
připravte již den předem. 
Čerstvé pečivo, ovoce 
i zeleninu je výhodnější 
transportovat vcelku 
a nakrájet až na místě, vše 
tak vydrží déle čerstvé. 
Také další pokrmy je ideální 
přivézt celé a porcovat 
až při pikniku. Převážené 
potraviny a nápoje důkladně 
zabalte, aby nedošlo 
ke znehodnocení jídla nebo 
piknikového koše.   

ZAČNĚTE 
SEZNAMEM

Pokud nechcete zapomenout 
nic důležitého, pořiďte si 
na začátku příprav seznam 
všeho potřebného – 
potravin a nápojů, nádobí 
i dalších pomůcek, aby vám 
posezení nezkazila nějaká 
zapomenutá maličkost. 
Třeba bez deky uspořádáte  
piknik v přírodě jenom stěží.
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Tradi ní salát Nicoise

Salát Nicoise je považován za tradiční 
francouzský pokrm z oblasti Nice. Kulinářští 
mistři vedou spory, které suroviny do salátu 
patří a které nikoliv, proto existuje mnoho 

různých variant. Zřejmě nejobvyklejší je Nicoise 
s tuňákem, vejcem a zelenými fazolkami. Dresink 
obsahuje syrové žloutky a není vhodný na piknik 

v horkých dnech, ale jinak chutná skvěle.  

DOBA PŘÍPRAVY: asi 30–40 minut 

INGREDIENCE: 
Na salát – 200 g římského nebo ledového 

salátu, 200 g zelených fazolových lusků, 200 g 
konzervovaného nebo čerstvého tuňáka (případně 

lososa), 150 g uvařených brambor, 4 vejce 
na tvrdo, 3 střední rajčata nebo 

12 cherry rajčátek, 80 g vypeckovaných černých 
oliv, olivový olej a sůl, je možné přidat také 

šalotku. Na dresink – 2 žloutky, 3 ančovičky, 
1 dl olivového oleje, 1 stroužek česneku, 1 lžička 

dijonské hořčice, 1 lžička cukru, střik vinného 
octa, mletý pepř a sůl. 

POSTUP: 
V hrnci přivedeme vodu do varu a spaříme v ní 

fazolky, pak je prudce zchladíme ve studené 
vodě a scedíme. Nakrájíme další suroviny – salát 
na nudličky, rajčata a vejce na čtvrtky, brambory 

na kousky nebo na plátky – vše smícháme 
v míse a připravíme tuňáka. Konzervovaného 

stačí rozdělit na kousky, čerstvého je třeba opéct 
na olivovém oleji do růžova a nakrájet na plátky. 

Poté připravíme dresink – žloutky s hořčicí, octem, 
cukrem, pepřem a solí vyšleháme v míse, postupně 
přiléváme olivový olej, až hmota získá krémovou 

konzistenci. Přidáme nasekané ančovičky, 
nadrcený česnek a smícháme se zeleninou. 

Salát Nicoise ozdobíme plátky či kousky tuňáka, 
olivami, případně i kroužky šalotky, a můžeme 

podávat, ideálně s čerstvým pečivem. 

SALÁT
4

PORCE
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Pln ný Pan Bagnat

Jedním z nejslavnějších piknikových jídel je bezesporu 
Pan Bagnat. Typický pokrm je nedílnou součástí pikniků 

po celé Francii a má tolik různých podob, jako je 
ve Francii vesniček a měst, možná ještě více. Původně 
šlo o vydlabaný chléb, plněný různými přísadami, ale 
dnes jsou za Pan Bagnat často označovány i plněné 

bagety i sendviče všeho druhu. 

DOBA PŘÍPRAVY: 40 minut + 24 hodin 

INGREDIENCE: 
1 čerstvý bochník světlého chleba (případně 2 křupavé 

veky nebo bagety), 4 červené papriky kapie, 3 čerstvá zralá 
rajčata, 100–150 g šunky, 100–150 g sýru mozzarella, 
½ červené cibule, 2 tucty zelených oliv, lístky čerstvé 

bazalky, 3 lžíce olivového oleje, sůl a pepř. 

POSTUP: 
Nejprve si připravíme pečené papriky, které pečeme 

na grilu nebo v troubě až do zčernání. Necháme je krátce 
zchladnout, oloupeme je, osolíme a pokapeme olivovým 
olejem. Bochníku chleba odřízneme vršek a vydlabeme 

ho. Vnitřek potřeme olivovým olejem a začneme pokládat 
jednotlivé vrstvy – dospodu pečené papriky, na ně 

kroužky červené cibule, natrhané lístky bazalky a olivy 
nakrájené na poloviny. Následuje vrstva plátků mozzarelly 
a vrstva tenkých plátků rajčat, ochucených pepřem a solí 
a pokrytých dalšími lístky bazalky. Poté přichází na řadu 

vrstva šunky a další vrstva pečených paprik. Vrstvy je 
možné libovolně střídat, dokud není bochník naplněn. 
Poté ho pečlivě obalíme potravinářskou fólií a zatížíme 

těžším předmětem, aby se vrstvy uvnitř lépe spojily 
a vznikl jakýsi chlebový dort. Pan Bagnat necháme několik 

hodin v chladu a na piknik transportujeme vcelku. Před 
podáním ho nakrájíme na klínky nebo plátky a můžeme 
podávat. Pokud si netroufáte na plněný bochník, můžete 
podobným způsobem připravit třeba plněnou veku nebo 
bagetu. V duchu volnější tradice můžete jako Pan Bagnat 

předložit hostům i různé druhy sendvičů či toustů, plněných 
přísadami přesně podle své chuti. Přestože nepůjde 

o typickou francouzskou pochoutku, jistě přijdou k chuti… 

HLAVNÍ CHOD
4

PORCE
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Sladký kolá  Clafoutis

Francouzský dezert Clafoutis má původ v regionu 
Limousin a od 19. století se šíří do celého světa. Původně 

byl vyráběn výhradně z třešní s peckami. Ty obsahují 
přírodní látku amygdalin, která při pečení proniká 

do těsta a dodává prý dezertu jedinečnou chuť. Dnes se 
koláč vyrábí také z dalších druhů ovoce – švestek, jablek, 
hrušek či lesních plodů – ale je nazýván Flaugnarde. Název 

Clafoutis je dodnes vyhrazen výhradně dezertu z třešní.

DOBA PŘÍPRAVY: asi 70–80 minut 

INGREDIENCE: 
400 g třešní nebo višní (pokud chcete dodržet tradici, 

tak s peckami), 250 g hladké mouky, 100 g moučkového 
cukru, 150 ml smetany, 100 ml mléka, 5 cl alkoholu 

(třešňovice, griotka, rum, atd.), 4 vejce, plátek másla 
na vymazání pečicí formy, krystalový cukr na vysypání 

a moučkový cukr na posypání koláče

POSTUP: 
Umyté třešně v misce pokapeme alkoholem a necháme 

chvíli odstát, aby získaly delikátní příchuť. Svaříme 
mléko se smetanou a necháme zchladnout. V míse 
vyšleháme vejce s moučkovým cukrem a hladkou 

moukou, přilijeme vlažné mléko se smetanou, lžíci 
rozpuštěného másla a vymícháme těsto do hladka. 

Poté ho přikryjeme utěrkou a necháme zhruba 
30 minut odstát. Mezitím vymažeme pečicí formu 

máslem a vysypeme krystalovým cukrem – pro piknik 
je praktické dezert upéct třeba v menších zapékacích 

miskách, aby měl každý host sladký Clafoutis ve vlastní 
nádobě. Na dno pečicí nádoby položíme třešně, které 

zalijeme těstem a vložíme do trouby předehřáté 
na 180 °C. Pečeme zhruba 45 minut, než povrch koláče 

zezlátne. Poté Clafoutis pocukrujeme moučkovým 
cukrem a můžeme servírovat, například i s kopečkem 

šlehačky, zmrzliny nebo krému. 

Dobrou chu .      

DEZERT
4

PORCE
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OLOMOUC – KONÍCI A PONÍCI 

Pokud vaše děti milují koně, vydejte se do Marián-
ského údolí na Olomoucku. S pomocí instruktora si tu 
mohou zkusit čištění a sedlání koní i poníků a mohou 
se s nimi dosytosti pomazlit. A pak hurá do sedla – 
nezkušení jezdci a malé děti se mohou projet na ko-
níku voděném v ohradě, zkušenější jezdci mohou 
vyrazit s instruktorem na projížďku do lesa a starší 
děti se mohou zúčastnit oblíbeného příměstského 
letního tábora pro milovníky koní. 
http://ponici.websnadno.cz

OSTRAVA – VODNÍ SVĚT V ZOO 

Ostravská zoologická zahrada pro návštěvníky otevřela 
venkovní atrakci. Vodní svět, která zábavnou a interak-
tivní formou představuje význam vody v přírodě i v ži-
votě člověka. Díky tryskám, fontáně a dalším prvkům 
si mohou děti s vodou hrát – manipulací s přepážkami 
lze ovlivňovat proudění, pomocí mechanismů vodu 
aktivně čerpat a dále ji usměrňovat. Na infopanelech 
najdou děti také zajímavosti o koloběhu vody v přírodě 
a další informace. 
www.zoo-ostrava.cz

HAVÍŘOV – MUZEUM HRAČEK 

Ve Štramberku u Havířova existuje muzeum, které je 
rájem dětí, protože vystavuje obrovskou sbírku hraček 
z let 1860–1989. Chlapce nadchnou cínoví vojáčci, 
hrady, konstruktivní hry i stavebnice, mechanické 
hračky a vláčky, holčičky zase panenky, pokojíčky, 

a mohou na jednom místě najít užitečné nápady i volno-
časové aktivity pro děti všeho věku. „Podle Google 
Analytics má web 46 000 unikátních uživatelů a z toho 
zhruba polovinu tvoří muži. Když jsme stránky vytvářely, 
tak jsme podobný úspěch nečekaly ani ve snu,“ uzavírá 
ředitelka. Pokud někdy nebudete vědět, kam s dětmi, 
maminky to ví. Využijte některý z jejich tipů na akce 
v regionech, kde stojí hypermarkety Globus. Více infor-
mací na webu www.kamsdetmi.com.

PRAHA – LETNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLKA 

Rádi byste v létě dětem dopřáli prázdninové zážitky plné 
hudby, pohybu a tance? Využijte letní prázdninovou 
školku s výukou uměleckých kroužků. Pro děti bude 
připraven bohatý program – zábavná hudební, taneční, 
výtvarná a dramatická výuka, nebudou chybět ani hry 
v přírodě, koupání v bazénu či procházky v přilehlém 
lesoparku. Program bude probíhat vždy od pondělí 
do pátku, na děti tak čeká 5 dní plných zábavy. 
www.muskaskolka.cz

BRNO – NÁVŠTĚVA LAMACENTRA 

Od začátku dubna až do konce října mohou rodiče 
s dětmi navštívit Lamacentrum Hády u Brna a užít si 
veselé lamí odpoledne. Chovají zde skupinku lam alpak, 
které je možné po libosti hladit, krmit lamími granulemi 
a dozvědět se zajímavé informace od ošetřovatelů. 
Návštěvu Lamacentra lze spojit i s příjemným výletem 
do okolí, nabízí se řada zajímavých možností – stačí si 
jen vybrat a sledovat naučné informační panely. 
www.lamacentrum.cz

NEVÍTE, KAM S DĚTMI?
Na českém internetu dlouho chyběl web věnovaný rodičům s dětmi, na kterém by mohli najít tipy na zajímavé akce pro své malé 

ratolesti. Dnes již naštěstí nechybí. Tři maminky vytvořily portál, který na otázku „Kam s dětmi?“ nabízí tisíce odpovědí.

Specializovaný web pro rodiče www.kamsdetmi.com 
existuje čtyři roky a poslední dva roky neustále rozši-
řuje aktivity. Skoro se nechce věřit, že na počátku 
projektu stály tři ženy na mateřské dovolené – Bára 
Havlíčková, Vendula Purmannová  a současná výkonná 
ředitelka Martina Bartl. „Chyběl nám komplexní web 
s aktivitami pro děti, kde bychom mohly najít vše 
na jednom místě. Proto jsme vytvořily vlastní portál 
Kam s dětmi, který označujeme za ‚encyklopedii pro 
rodiče – kam s dětmi od A-Z‘. Začínaly jsme pouze 
ve třech, ale dnes máme v regionech maminky, jež 
nám pomáhají s databází akcí,“ prozrazuje Martina 
Bartl. Zhruba 30 procent tipů posílají rodiče a zbývají-
cích 70 procent dodávají pořadatelé, kteří mohou 
pozvánky vkládat na web a dát tak rodičům o akci 
vědět. Výsledkem je komplexní databáze, kde lze 
denně najít přes 5 000 akcí pro děti z celé ČR. A to 
není ani zdaleka všechno.

TESTOVÁNO MAMINKAMI
Kromě informací o akcích na víkend i všední den ná-
vštěvníci na webu najdou soutěže pro děti a nápady, 
kam vyrazit na výlet, kam s potomky za sportem i jaké 
restaurace jsou ideální pro rodiny s dětmi. Nechybí tipy 
z oblasti péče o zdraví dětí, jejich vzdělávání a další 
zajímavosti – tipy na knížky, hračky i další produkty, 
zkrátka vše, co se týká dětí. „Vytvořily jsme dokonce 
značku Testováno maminkami – tou označujeme pro-
dukty, které maminky osobně testovaly a došly k názoru, 
že výrobek stojí za to,“ upozorňuje Martina Bartl. Portál 
Kam s dětmi si rychle získal velkou oblibu, protože dává 
maminkám příležitost předávat si zkušenosti mezi sebou 

MIMI KLUB  www.globus.cz
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i zábava u orangutanů. A malé děti si jistě nebu-
dou chtít nechat ujít projížďku na ponících. 
www.zoousti.cz

CHOMUTOV – NOČNÍ SAFARI 

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově je s plo-
chou 112 ha největší zoo v Česku a kromě klasic-
kých výběhů se zvířaty nabízí noční safari s divo-
kými zvířaty a pro děti se o prázdninách koná 
speciální pohádkové Safari. Kromě toho je čekají 
i další atrakce, dětská zoo a zoovláček, který 
ocení nejen mrňata, ale často také jejich starší 
sourozenci a rodiče. Návštěvu je v teplých letních 
dnech ideální spojit s návštěvou blízkého Kamen-
cového jezera. 
www.zoopark.cz

KARLOVY VARY – AQUAFORUM 

Prakticky všechny děti milují vodní radovánky, tobo-
gány, skluzavky a další vodní atrakce. Aquaforum 
ve Františkových Lázních u Karlových Varů je doslova 
vodním rájem pro ně i pro rodiče – v areálu jsou tři 
vnitřní a tři venkovní bazény s vodními atrakcemi, 
vodní jeskyně a vřídla, whirlpooly, vzduchové masáž-
ní lavice, vodní stěnová masáž, nechybí dětský bazén 
s brouzdalištěm a dětské venkovní hřiště. V Aquaforu 
se tak bude bavit celá rodina. 
www.frantiskovylazne.cz/cs/aquaforum

PLZEŇ – POHÁDKOVÝ STATEK 

Krásné venkovské stavení na návsi vesničky Břasy-
-Vranovice s číslem popisným 31 kdysi patřívalo panu 
Králi, pak sloužilo jako útočiště a dílna pro šikovné 
ruce keramiků a nyní se na statku usídlily pohádkové 
bytosti všeho druhu. Návštěva Pohádkového statku 
vás i vaše ratolesti vtáhne do světa pohádek, pověstí, 
kouzel, řemesel a historie v krásném prostředí staro-
bylého venkovského statku. 
www.pohadkovystatek.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KORUNAMI STROMŮ

Pokud chcete se svými potomky zažít něco výjimečné-
ho, vypravte se do Lipna nad Vltavou, kde se nachází 
první a zatím jediná stezka korunami stromů v České 
republice. Dřevěná konstrukce dlouhá 372 metrů 
návštěvníky dovede až do výšky 24 metrů, odkud 
mají nádherný rozhled do širokého okolí. Celá stezka 
je bezbariérová a je pro vozíčkáře i kočárky, takže si ji 
mohou užít i ti nejmenší. 
www.stezkakorunamistromu.cz

kočárky, kuchyňky… K vidění je i výstava nejznáměj-
ší panenky Barbie a panenek pro sběratele. Unikátem 
je sbírka československých továrních hraček vyrobe-
ných do roku 1985. 
www.muzeumhracekstramberk.cz

OPAVA – VÝSTAVA MODELŮ LETADEL 

Klub plastikových modelářů z Opavy se může po-
chlubit rozsáhlou sbírkou modelů, kterou od dubna 
do konce srpna vystavuje v prostorách bývalé Ná-
rodní školy v Hradci nad Moravicí nedaleko Opavy. 
Velcí i malí návštěvníci mají příležitost spatřit více 
než 200 modelů automobilů, letadel, lodí, vrtulníků, 
bojové techniky i dalších exponátů, z nichž některé 
obdržely řadu ocenění na prestižních modelářských 
soutěžích. 
www.muhradec.cz

PARDUBICE – MUZEUM PERNÍKU 

Doslova medové zážitky nabízí Perníková chaloupka 
v Rábech u Pardubic – původně lovecký zámeček 
funguje jako muzeum perníku a pohádkové výletní 
místo. Prohlídky zahrnují návštěvu Muzea perníku 
s městečkem Perníkov, putování tajuplným lesem 
do Perníkářské dílny Ježibaby a do Medového 
Ráje, Nebe a Pekla, děti čeká i neobvyklé zamyšlení 
nad pohádkou O perníkové chaloupce. Expozice 
vystavuje přes tisíc perníků z celé ČR. 
www.pernikova-chaloupka.cz

LIBEREC – ZÁBAVNÝ DINOPARK 

Dobrodružnou výpravu do druhohor a fantastickou 
podívanou na prehistorické obří tvory je možné zažít 
v Dinoparku Liberec, unikátním zábavním parku pro 
celou rodinu. Starší děti jistě zaujmou statické i po-
hyblivé modely dinosaurů v životních velikostech, 
menší děti nadchne dětské paleontologické hřiště. 
Nechybí naučná stezka, 3D kino a další zábavné 
i edukační exponáty. Další Dinoparky lze navštívit 
také v Praze, Plzni, Ostravě a Vyškově. 
www.dinopark.cz

ÚSTÍ NAD LABEM – DĚTSKÁ ZOO 

Ústecká zoologická zahrada dlouho patří mezi 
oblíbená dětská výletní místa, zvlášť v létě. Kromě 
tradičních atrakcí, jako je „Dětská zoo“, „Dětský 
svět“ s maketami zvířat či naučná stezka dinosau-
rů, se tu během léta koná mnoho předváděcích 
akcí – cvičení lachtanů a slonů, krmení tuleňů 
či piraní, medový strom pro malajské medvědy 

CO MIMI KLUB 
NABÍZÍ
Mimi klub je určen nastávajícím maminkám 
a rodičům dětí do tří let, nabízí možnost, jak 
ušetřit na výdajích a zároveň neošidit 
malého drobečka. Kromě pravidelných slev 
na desítky výrobků přináší na svých 
stránkách i zajímavé články na nejrůznější 
témata týkající se malých dětí, zvýhodněné 
akce a příležitostné dárky pro rodiče.

CO MŮŽETE ZÍSKAT 
ČLENSTVÍM? 
Díky členství v Mimi klubu získáte nárok 
na výrazné slevy na vybrané zboží určené 
dětem ve věkové kategorii do 3 let.

JAK SE STÁT ČLENEM?

Pokud ještě nejste členy Mimi klubu, stačí 
vyplnit registrační formulář na našich 
stránkách nebo se zaregistrovat 
na informačním centru vašeho 
hypermarketu.

VÝHODY MIMI KLUBU:
   Cenově zvýhodněné výrobky pouze 
pro členky

   Pravidelný newsletter s měsíční nabídkou
   Dárky k narozeninám dítěte
   Aktuality ze světa maminek

Aktuální informace, výhody a slevy najdete 
na www.mimi-klub.cz.

www.facebook.com/Mimiklub

www.globus.cz  MIMI KLUB  
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ZABALTE SI NA PRÁZDNINY

Klobouk, 299 Kč
Šaty, 399 Kč

Plážová taška, 299 Kč
Pantofl e, 699 Kč

Sluneční brýle, 199 Kč
Plavky – podprsenka, 299 Kč

Plavky – kalhotky, 199 Kč
Plážová taška, 299 Kč

Pantofl e, 399 Kč

Šátek, 249 Kč
Bižuterie – náramek, 129 Kč

Tunika, 499 Kč
Cestovní kufr, 1 690 Kč
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Léto je konečně tady a s ním i obvyklá otázka, co všechno zabalit na letní dovolenou. Ať už se chystáte se svou rodinou k moři, 
či do kempu u rybníka, bez některých věcí se prostě na prázdninách neobejdete. Oděvy jasných barev, veselých vzorů a pohodlných střihů, 

samozřejmě s nepostradatelnými a barevně sladěnými doplňky, by neměly v kufru chybět. Inspirujte se ve Světě oděvů v Globusu, 
bižuterii a brýle zakoupíte také v oddělení Foto – Klenoty.

Sluneční brýle, 199 Kč
Bižuterie – souprava, 99,90 Kč

Cestovní kufr, 1 490 Kč
Plavky, 199 Kč

Klobouk, 199 Kč
Tričko, 299 Kč

Bermudy, 299 Kč
Pantofl e, 399 Kč

Chlapecká kšiltovka, 299 Kč
Chlapecké sluneční brýle, 99,90 Kč

Chlapecké tričko, 149 Kč
Chlapecké bermudy, 249 Kč
Chlapecké sandály, 499 Kč
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pro dobrodruhy i lenochy

Prázdniny jako v divoké Africe
Název: Safari Kemp
Lokalita: ZOO ve Dvoře Králové
Zajímavost: Během pobytu je možné ve dne 
i v noci pozorovat divoká africká zvířata, stejně 
jako v afrických národních parcích.
Web: www.safarikemp.cz

V Africe podobných kempů existuje mnoho, v Evropě jenom jediný – Safari 
Kemp ve Dvoře Králové. Milovníkům exotiky nabízí 5 zděných bungalovů 
s deseti pokoji i přibližně 70 míst pro stany a karavany. Součástí areálu je 
výběh afrických zvířat oddělený nenápadným plotem, takže hosté mohou 
přímo ze svých příbytků ve dne i v noci pozorovat zebry a antilopy, podobně 
jako v afrických parcích. Kromě toho mají k dispozici venkovní bazén 
a vířivku, půjčovnu sportovního náčiní včetně cyklistických kol a minikár 
pro děti, nebo sportovní hřiště se sítí a pingpongové stoly, samozřejmě zde 
nechybí hřiště pro děti. Kromě Bufetu Banua je možné přímo v areálu 
objednat stravování (snídaně, polopenze i plná penze) a užít si tak 
nezapomenutelné prázdniny jako v Africe, ale přitom se cítit 
stejně dobře jako doma.

Dovolená na moravském Jadranu
Název: Camp Bítov
Lokalita: Bítov u Vranovské přehrady
Zajímavost: V okruhu 20 kilometrů od kempu 
Bítov se vyskytuje několik zřícenin, hradů, tvrzí, 
zámků a dalších zajímavostí.
Web: www.camp-bitov.cz

V loňském roce moravský Camp Bítov získal ocenění Kemp roku 2013, 
a to zcela právem, protože návštěvníkům nabízí široké spektrum služeb 
i radovánek. Leží v údolí Vranovské přehrady, v krajině lesů, vod a vína 
přezdívané moravský Jadran. Bohatě vybavený kemp poskytuje obrov-
ské možnosti vyžití pro všechny typy povah – pro milovníky koupání je 
zde vodní nádrž s půjčovnou loděk a šlapadel, kemp má dokonce 
i vlastní nový akvapark. Pro sportovce je tu hřiště na tenis a plážový 
volejbal, ping-pong i půjčovna sportovních potřeb, pro děti hřiště 
s prolézačkami, trampolína a společenská místnost s celodenním vysí-
láním pohádek. A pro výletníky je to ráj – v okolí mnohé další hrady, 
zámky a zříceniny, nemluvě o národním parku Podyjí s cyklotrasami 
i stezkami pro procházky.

KEMPY

PRO 
VÝLETNÍKY

PRO 
DOBRODRUHY
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NÁŠ TIP: 
Samonafukovací karimatka
Rozměry 186 x 53 x 2,5 cm, 
maskáčový potisk.

NÁŠ TIP: 
Multifunkční nářadí 16 v 1
Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, snadno složitelné 
a skladné. Obsahuje 16 potřebných nástrojů pro řešení 
běžných i krizových situací nejen v přírodě.

nn
nohé další h

u Podyjí s cyklotras

elné 
ešení 

Foto: www.kralovehradeckyregion.cz Foto: www.camp-bitov.cz
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Kempování již dávno není synonymem chudé a nudné dovolené. Česko je rájem tábořišť všeho druhu, pro romantické 
i dobrodružné povahy, náruživé sportovce, turisty a vodáky, stejně jako pro lenochy a milovníky pohodlí. Stačí vybrat 
správný kemp. Inspirujte se pohledem do 8 zajímavých lokalit, třeba objevíte dokonalé místo pro vaši letní dovolenou. 

Některé z těchto kempů získaly prestižní ceny v anketě Kemp roku, pořádané webem www.dokempu.cz, 
a rozhodně stojí za návštěvu. A nezapomeňte si zabalit na cestu vše potřebné.

Báje né léto ve vodní lagun
Název: Autokemp ATC Merkur 
Lokalita: Pasohlávky u nádrže Nové Mlýny
Zajímavost: Přímo v areálu autokempu Merkur 
je fungující letní kino, vodní tobogán a také 
vyhrazená pláž pro nudisty.
Web: www.kemp-merkur.cz

Autokemp Merkur Pasohlávky na břehu nádrže Nové Mlýny si činí nárok na pri-
mát – je největším kempem v ČR. Návštěvníkům nabízí ubytování ve stanech, 
karavanech, obytných buňkách i bungalovech, mnoho restaurací i prodejen 
s potřebami všeho druhu a každý rok je tu v letní sezoně bohatý zábavný pro-
gram. Romantické duše si mohou užívat promítání fi lmů v letním kině v areálu, 
v okolí lze navštívit vinné sklípky a četné památky. Přímo v kempu jsou skvělé 
podmínky ke koupání ve dvou lagunách s travnato-písčitými plážemi, je tu 
tobogán i pláž pro nudisty. Od loňska je v provozu také blízký akvapark Aqua-
land Moravia. Milovníci sportu mohou kromě klasických hřišť využít minigolf, 
půjčovnu lodí a šlapadel nebo si zahrát paintball! Lenoši tak nemusejí 
vytáhnout paty z kempu a ke spokojenosti 
jim tu nechybí vůbec nic.

Letní odpo inek nejen na vod
Název: Kemp Branná
Lokalita: Branná u Českého Krumlova
Zajímavost: Vodácký kemp Branná byl 
v posledních třech letech hned třikrát vyhodnocen 
jako nejlepší vodácký kemp v ČR a SR.  
Web: www.kanak.cz/kemp-branna

Na půli cesty mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem, na 298. říčním 
kilometru Vltavy, se rozkládá kemp Branná. Nemine ho téměř žádná vodácká 
posádka, ale je oblíbeným cílem také pro výletníky, kteří ho využívají jako 
základnu pro výlety lodí po Vltavě, po turistických stezkách kolem řeky či 
po značených cyklotrasách. Přímo v areálu je půjčovna lodí a raftů, takže se 
po vodě mohou projet i lidé bez vlastního vybavení. Do Branné také míří 
rodiny s dětmi, kterým kemp nabízí zajímavé atrakce – přespání v indiánském 
týpí, dřevěné hřiště, malé lanové centrum a minigolf. Kromě stanů 
se lze ubytovat v chatkách a podsadových stanech, stravování zajišťuje 
restaurace s výhledem na Vltavu. Není divu, že v posledních třech letech 
Kemp Branná třikrát získal titul Kemp roku v kategorii 
vodáckých kempů v ČR a SR.

PRO 
VODÁKY

PRO 
LENOCHY
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NÁŠ TIP: 
Plyšová postel 
Se zabudovanou elektrickou 
pumpou, rozměry 99 x 191 x 47 cm.

NÁŠ TIP: 
Baterka 
Plastová LED svítilna s fokusem, 
1 W LED (80 lm), napájení: 3 x AAA 
součástí balení.

spokojen

ou 
91 x 47 cm.

Foto: www.kemp-merkur.cz Foto: www.dokempu.cz
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Prázdninové zážitky všeho druhu
Název: Camp Dolce 
Lokalita: Oblanov u Trutnova
Zajímavost: V okruhu 20 kilometrů od kempu 
Dolce je 14 zřícenin, zaniklých hradů a zřícených 
tvrzí, zámek Ratibořice a Babiččino údolí.
Web: www.camp-dolce.cz

Camp Dolce na úpatí Krkonoš je proslulý jako ráj rybářů, kteří mohou lovit 
v blízké kaskádě rybníků, ale i houbařů, kteří v okolních lesích sbírají 
bohatou úrodu hub všeho druhu. V kempu si však na své přijdou i rodiny 
s dětmi, turisti a cyklisti, milovníci sportu i vodních radovánek. Hosté 
mohou bydlet ve stanech, karavanech, chatkách i rekreačních domcích 
nebo si půjčit obytný přívěs, a mají pestré možnosti stravování v restaura-
ci s terasou, kioscích nebo si mohou v „buřtárně“ pořídit suroviny 
na vlastní grilování. Součástí kempu je koupaliště s travnatou pláží a spor-
tovní areál. Sportovní potřeby nejsou třeba, téměř vše je možné půjčit 
na místě včetně jízdních kol a vodních šlapadel, vyzkoušet lze i aquazor-
bing. Pro děti je tu hřiště, trampolína a elektrická autíčka. Také v okolí je 
mnoho možností vyžití – bobová dráha, sjezd na horské koloběžce, jízdy 
na koni, vyhlídkové lety, co víc si přát…

Aktivní dovolená na kole
Název: Autokemping Strážnice
Lokalita: Strážnice na Moravě
Zajímavost: Za zvlášť vstřícný přístup 
k cyklistům byl kemp ve Strážnici vyhlášen 
nejlepším kempem roku 2013 pro cyklisty.
Web: www.camp-straznice.cz

Zřejmě žádný kemp nemá v poslední době mezi cyklisty tak dobrou pověst 
jako Autokemping Strážnice. Leží v překrásné krajině protkané meandry řeky 
Moravy, ve které se vypínají výběžky Bílých Karpat s vinicemi a ovocnými 
sady a přecházejí do rozlehlých luk a lesů. Mezi nimi vedou cyklistické stezky, 
které cyklisty provádějí slováckým krajem od Hodonínska až po Uherskohra-
dišťsko i dále. Kemp má k cyklistům vstřícný přístup, je zde úschovna i půj-
čovna kol se speciální službou – pokud má půjčené kolo poruchu, přivezou 
pracovníci nové, nebo odvezou cyklistu do kempu. Proto byl kemp Strážnice 
vyhlášen nejlepším kempem roku 2013 pro cyklisty. Pobyt si však užijí 
i všichni ostatní – v areálu jsou dva bazény s tobogánem a minigolfové hřiš-
tě, kemp navíc leží na okraji města Strážnice se zámkem, strážnickým skan-
zenem a dalšími zajímavostmi. Milovníci vína mohou navštívit vinné sklepy 
v blízkém Petrově či Bzenci nebo se vydat po některé z vinařských stezek.

NÁŠ TIP: 
Kartuše a vařič
Plynová kartuše MEVA 230 g plněná PB, 
standardní závit, k vařičům ATOS a APOLLO. 
Hmotnost 230 g. 
Campingový vařič jednohořák na propan-butan. 
Vhodný pro turistické účely k přípravě pokrmů. 
Vařič se připojí přímo k 2kg propan-butanové 
lahvi. Tato lahev není součástí výrobku. Výkon 
1,2 kW, spotřeba 100g/hod, hmotnost 0,4 kg.

NÁŠ TIP: 
Koloběžka Brother Mistral
S odlehčeným rámem, rám Hi-tech ocel, 
pneumatiky 12“, ráfky ocelové, stupátko 
31 cm, s protismykovou úpravou, zadní 
brzda typu „V“, hmotnost 7,5 kg, pro děti 
od 5 let, nosnost 75 kg.
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CYKLISTY
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Foto: www.dokempu.cz Foto: www.camp-straznice.cz
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Prázdniny pro celou rodinu
Název: Autocamp Sedmihorky
Lokalita: Turnov v Českém Ráji
Zajímavost: Součástí areálu je rybník Bažantník, 
přírodní koupaliště a zároveň rybářský revír, kde 
mohou lovit i neregistrovaní rybáři.
Web: www.campsedmihorky.cz

V srdci chráněné oblasti Český Ráj se rozkládá Autokemp Sedmihorky 
obklopený lesy, skálami a loukami. Kraj s přírodními zajímavostmi a histo-
rickými památkami je oblíbeným místem pro aktivní dovolenou – v okolí 
jsou příležitosti pro turistiku, cyklistiku, horolezectví, jízdu na koni i para-
gliding. Součástí areálu je rybník Bažantník, přírodní koupaliště a zároveň 
rybářský revír, kde mohou lovit i neregistrovaní rybáři. Bohatě vybavený 
kemp se specializuje na rodiny s dětmi, kterým nabízí mnoho atrakcí a zá-
bavy včetně večerního čtení pohádek a pestré nabídky volnočasových 
aktivit. Proto byly Sedmihorky v anketě Kemp roku vyhlášeny nejlepším 
rodinným kempem za rok 2013. Samozřejmostí jsou sportoviště přímo 
v areálu, půjčovna sportovních potřeb i lodiček, bonusem je půjčovna 
kol a elektrokol. Nechybí minigolf, stolní tenis ani venkovní ohniště, 
takže si pobyt užije každý.

Letní ráj pro milovníky sportu
Název: Kemp Pecka
Lokalita: Pecka u Nové Paky
Zajímavost: V kempu Pecka je zřejmě největší 
koncentrace sportovišť na jednom místě, takže je 
rájem pro milovníky aktivního pohybu.
Web: www.kemppecka.cz

Neobvykle pestré možnosti sportovního vyžití nabízí návštěvníkům v letní 
sezoně Kemp Pecka u Nové Paky. Milovníci sportu mohou využít šest 
antukových kurtů na tenis, volejbal a nohejbal, dvě hřiště na plážový 
volejbal a fotbal, koš na basketbal či stoly na ping pong, lze tu hrát i bad-
minton či petang, případně vyzkoušet lezeckou stěnu nebo si zajezdit 
na koních. Součástí kempu je koupaliště s dětským brouzdalištěm, 
mnoho dětských hřišť, letní kino a dokonce i obří skákací trampolína pro 
děti i dospělé. Ubytování je možné ve vlastních stanech a karavanech, 
chatičkách, luxusních srubech i apartmánech, lze objednat také stravování 
formou plné penze či polopenze. Kromě obligátní půjčovny sportovních 
potřeb a jízdních kol je v Kempu Pecka k dispozici také půjčovna grilova-
cích potřeb. Okolí nabízí pestré možnosti na výlety všeho druhu včetně 
návštěvy nedalekého hradu Pecka.
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S DĚTMI
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SPORTOVCE

NÁŠ TIP: 
Stan ALUGA 2
Samostavěcí, pro 2 osoby, 
rozměry 210 x 140 x 95 cm, 
vodní sloupec 3000 mm, 
materiál polyester, 
sklolaminátová konstrukce, 
hmotnost 2,32 kg.

NÁŠ TIP: 
Dekový spací pytel Pilot 1
S podhlavníkem, 220x75cm,
polyester/bavlna, duté vlákno 200g/m2,
+5 °C barva tmavě modrá, 
hmotnost 1,3 kg.

www.globus.cz  DOVOLENÁ

Foto: www.campsedmihorky.cz Foto: www.kemppecka.cz
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Labyrint hrál odpradávna tajemnou roli v různých 
kulturách – od starověkých Egypťanů, Řeků nebo 
Keltů až po indiánské kultury amerického kontinen-
tu. V období římské říše se motivy labyrintů objevo-
valy v mozaikovém dláždění, ze středověké Francie 
se dochovala bludiště v dláždění gotických katedrál. 
Renesanční a barokní bludiště vyrůstala hlavně 
v zámeckých parcích a sloužila pro pobavení pan-
stva. Většinou byla vybudována z keřů či stromů 
a středem byl altánek, socha, fontánka nebo jezírko. 
V 19. století se zahradní bludiště hojně zakládala 
ve veřejných parcích pro obveselení veřejnosti, obje-
vovat se začala také v soukromých zahradách. První 
polovina 20. století vlivem světových válek této 
zábavě příliš nepřála, ale od 70. let se díky rozvoji 

turismu opět budují venkovní i vnitřní bludiště z tra-
dičních i netradičních materiálů. Nová bludiště vzni-
kají i v současné době, například návštěvníci Nové-
ho Boru se mohou těšit na přírodní labyrint z habrů, 
který v loňském listopadu v Horových sadech vysá-
zeli obyvatelé města. Dalším příkladem je brněnský 
městský park Lužánky, kde bylo venkovní bludiště 
vybudováno v poslední etapě oprav parku.

11 LABYRINTŮ A BLUDIŠŤ

Zaručeně nejvíce labyrintů a bludišť soustředě-
ných na jednom místě naleznete u zámku Lou-
čeň, zdejší Labyrintárium uspokojí i ty nejná-
ročnější milovníky této zábavy. Při vstupu 

do okouzlujícího zámeckého parku o rozloze 
23 hektarů dostanete přehledný plánek celé 
jedenáctky bludišť a provázet vás bude i naučná 
stezka s tematicky řazenými informacemi o his-
torických kořenech i současnosti ráje labyrintů. 
Každé bludiště je vytvořeno z jiného materiálu 
– kromě stálezelených bludišť z buxusu či tisu 
zde najdete i bludiště z pálených dlaždic, pali-
sádové ve tvaru obřího otisku lidského chodi-
dla, provazové se spletitým systémem lan nebo 
prstové, na které vám stačí jediný prstík. Ani 
labyrinty rozhodně nejsou nudné, setkáte se tu 
s travnatým, kamenným či pískovcovým. Po se-
tmění vás okouzlí přímo na zámeckém nádvoří 
světelný labyrint, tvořený 340 zemními svítidly.

V obou můžete ztratit směr i pojem o čase. Ovšem je podstatný rozdíl, jestli bloudíte labyrintem, nebo bludištěm. Okrasná bludiště se zrodila 
hlavně kvůli pobavení a narazíte v nich i na vedlejší a slepé uličky, zatímco labyrinty jsou se svými složitými kličkami a oklikami spíše jakousi 
školou trpělivosti a soustředění. Poznejte nejkrásnější bludiště a labyrinty v České republice. A dejte pozor, ať se cestou neztratíte…

BLUDIŠTĚ, NEBO LABYRINT?

34
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NÁVRHÁŘ A INOVÁTOR 

•  Nejslavnější světový tvůrce bludišť je Adrian 
Fisher, který navrhl přes pět stovek bludišť 
ve třech desítkách zemí. Každé jeho bludiště 
je něčím nové a překvapivé.

•  Při tvorbě dodržuje určité zásady: cesta 
bludištěm by neměla trvat déle než půl 
hodiny, protože pak se lidé začnou nudit, 
a bludiště by svou podobou mělo lákat 
návštěvníky, ale nemělo by nikdy narušovat 
ráz krajiny. 

•  Jeho první větší zakázkou byl kostelní laby-
rint v britském Greys Court. Už šestkrát 
ve své kariéře vytvořil Fisher největší bludi-
ště na světě, vždy v amerických kukuřičných 
polích, která jsou k založení bludišť díky 
výšce rostlin jako stvořená.

•  Pokud byste chtěli bloudit některým z jeho 
výtvorů, nemusíte jezdit daleko. Fisher 
pracoval i v České republice, jedním z jeho 
počinů je třeba Labyrintárium v Loučni.

DO STŘEDU ZEMSKÉ KOULE

Ve městě Brandýs nad Orlicí, asi 50 metrů od jed-
noho z ramen Tiché Orlice a v blízkosti památníku 
Jana Amose Komenského, se nachází neobvyklé 
přírodní bludiště. Cestu do nitra zjednodušené 
kresby zeměkoule rafi novaně přerušují a komplikují 
poledníky a rovnoběžky. Všechny linie bludiště, 
které zabírá čtvercový půdorys o délce strany 
35 metrů, tvoří přesně geometricky vysázený habr 
obecný, v současnosti zhruba dvoumetrový. Střed 
bludiště tvoří zajímavý výtvarný objekt.

ARCIBISKUPSKÉ SÍDLO

Díky pozornosti, kterou olomoučtí arcibiskupové 
věnovali zvelebování svého sídla, můžeme v Kro-
měříži obdivovat kromě samotného zámku 
i Květnou zahradu. Dominantou symetricky čle-
něného prostoru, který je ukázkou pozdně rene-
sanční zahradní architektury, je rotunda. Dále tu 
objevíte hned dvě bludiště, přes 200 metrů 
dlouhou kolonádu nebo palmový skleník. Spolu 
s Podzámeckou zahradou je celý komplex 
od roku 1998 zapsán do seznamu světového 
přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 

LANOVKOU AŽ K ZÁMEČKU

Pokud se vám nechce ke zrekonstruovanému výlet-
nímu zámečku Větruše u Ústí nad Labem po svých, 
můžete využít lanovku, jejíž provoz byl obnoven 
předminulý rok. Kromě přírodního bludiště se 
v areálu nachází i bludiště zrcadlové s pokřivenými 
zrcadly a třeba vyhlídková věž. Rodiny s dětmi jistě 
ocení dětský koutek s prolézačkami, pískovištěm 
a lavičkami, sportovně založení jedinci pak více-
účelová hřiště a sportoviště. 

POD VINICÍ SVATÉ KLÁRY

V bezprostřední blízkosti pražské zoologické za-
hrady v městské čtvrti Troja stojí barokní stavba 
Trojského zámku. Je obklopena rozsáhlým zámec-
kým parkem, ve kterém je kromě mnoha 
ovocných a okrasných stromů, fon-
tán, terakotových váz a oranžérie 
ukryto také zahradní bludiště. 
Park je volně přístupný v ná-
vštěvní hodiny zámku a nabízí 
pěkný pohled nejen na zámecký 
komplex, ale i na přilehlou vinici 
svaté Kláry s kapličkou.

V 19. století se zahradní bludišt  hojn  
zakládala ve ve ejných parcích pro obveselení 

ve ejnosti, objevovat se za ala také 
v soukromých zahradách. 
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V tajence tentokrát najdete citát známého britského spisovatele Marka Rutherforda. 
Pět výherců získá dárkové karty Globus na nákup v hodnotě 300 Kč. Správné znění tajenky posílejte do 30. června 2014 na adresu: Globus, Kostelecká 822/75, 

196 00, Praha 9. Dopis označte heslem „Křížovka“. Seznam výherců najdete na www.globus.cz. 

SPRÁVNÁ TAJENKA ZA 5x 300 Kč!
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