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OBJEVTE NOVÉ SVĚTY 
TEXTILU A OBUVI

Unikátní projekt Světů textilu a obuvi vznikl na zákla-
dě zákaznického průzkumu společnosti Incoma a dal-
ších rozsáhlých analýz. Jeho cílem bylo vytvořit tako-
vou podobu oddělení, která bude pro zákazníky kom-
fortnější a zajímavější.

ATRAKTIVNÍ BAREVNÉ LADĚNÍ

Největší novinkou je vznik samostatného Světa do-
mácího textilu a Světa doplňků. Kromě nich zákazníci 
v Globusu najdou i Svět prádla a ponožek, Svět 
obuvi a Svět oděvů, rozdělený na dámskou a pán-
skou sekci. Úplně se oddělil sortiment pro děti, které 
mají svůj vlastní Dětský Svět. Všechny Světy na sebe 
logicky navazují a provádějí zákazníky celým sorti-
mentem, který je prezentován v atraktivním barev-
ném ladění, připraveném na základě podkladů světo-
vých módních návrhářů pro jaro–léto 2014. Kromě 
nového uspořádání se změní také zařízení, regály 
a prezentační stoly, přibudou místa k sezení a odklá-
dací plochy, aby byl prostor pro zákazníky příjemnější 
a pohodlnější. 

VŠE PRO PŘÍJEMNÝ NÁKUP

Výrazně se změní i způsob prezentace zboží – budou 
připraveny speciálně naaranžované ukázky různých 
typů zboží, image fotky a infopanely, zvláštní výlohy 
s oděvy vystavenými na fi gurínách a další zajímavé 
prvky. Budou se každý měsíc obměňovat a zákazníky 
seznamovat se sortimentem textilu a obuvi v Globu-
su. Ten doznal zásadní změny a nabízí atraktivní 
kolekce světových značek i známých českých výrob-
ců, aby zákazníci opravdu měli z čeho vybírat 
a ve Světech textilu a obuvi našli právě to zboží, 
po kterém touží. Nové Světy jako první představí 
hypermarkety Globus v Pardubicích a Chotíkově 
u Plzně, záhy bude následovat Olomouc a v blízké 
budoucnosti  vzniknou ve všech Globusech po celé 
České republice. 

Cílem Globusu je maximálně vyhovět všem 
potřebám svých zákazníků. Proto vytvořil 
speciální Světy textilu a obuvi, které vyhovují 
moderním nákupním požadavkům. Nabízí 
přehlednější uspořádání zboží, nový 
sortiment atraktivních značek i mnoho 
dalších zajímavých novinek.  

www.globus.czNOVINKY
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NOVÉ SVĚTY V GLOBUSU

SVĚT DOMÁCÍHO TEXTILU 
Oddělení domácího textilu je nově rozděleno do pře-
hledných podsvětů – spaní (polštáře, povlečení 
a deky), froté (osušky, ručníky, župany) a dekorací 
(polštářky, podsedáky a další dekorace). Sortiment 
je sestaven do logických cenových hladin pro snad-
nější orientaci. 

SVĚT DÁMSKÝCH A PÁNSKÝCH ODĚVŮ 
Je logicky rozdělen na sekci pro muže a pro ženy. 
Sortiment je nově zaměřen na příjemnou a poho-
dlnou volnočasovou městskou módu. Oděvy jsou 
atraktivně prezentovány na fi gurínách a speciál-
ních regálech a jsou barevně sladěny do zajíma-
vých tematických celků.

SVĚT OBUVI 
Také Svět obuvi je rozdělen na sekce – pánskou, 
dámskou a dětskou. Sortiment je vybírán podle 
barevných témat, což umožňuje sladit barevnost 
kabelek, šátků a lodiček. Je kladen důraz na kva-
litu a rozmanitost, tedy nabídku různých typů 

obuvi, materiálů i cenových hladin. Naše zákaz-
níky jistě zaujmou známé a oblíbené značky jako 
Tamaris, Tom Tailor, Marco Tozzi, Mustang, Wran-
gler a mnoho dalších. V neposlední řadě nesmí-
me zapomenout také na kvalitní zdravotní dět-
skou obuv, která splňuje veškeré požadavky 
na kvalitu a hlavně bezpečnost.

SVĚT DOPLŇKŮ
Symbolicky se dělí na Svět módy (šály, šátky, 
klobouky, čepice, čelenky, rukavice a kabelky) 
a Svět cestování (kufry). Stejně jako u obuvi je 
zde kladen důraz na kvalitu a rozmanitost a mezi 
dodavateli jsou výrobci zvučných značek. 

SVĚT PRÁDLA A PONOŽEK 
Hlavním cílem bylo vytvořit čistou a intimní zónu 
pro nákup dámského a pánského prádla. Prezen-
tace zboží je atraktivnější díky vertikálnímu řazení 
po barvách. Pro zpřehlednění nabídky jsou stojany 
označeny logy a výběr ze zboží známých značek je 
mnohem přehlednější. 

Známé a kvalitní zna ky
za výborné ceny!

www.globus.cz NOVINKY
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RODINO, K VEČEŘI! 
SLAVÍ ÚSPĚCH 

Obyvatelé Prahy mohou nově využívat šikovnou službu Rodino, 
k večeři!, která nabízí řešení každodenních starostí s večerním jídlem 

– až domů vám doveze tašku s recepty a kvalitními čerstvými 
surovinami na 4 výživné večeře!  Veškeré suroviny jsou 

z hypermarketů Globus. Mezi zákazníky je tato služba stále 
oblíbenější. Můžete se přesvědčit sami na www.rodinokveceri.cz.

Večeře je okamžikem, kdy se má celá rodina sejít u stolu a nad chutným jídlem 
společně strávit příjemné okamžiky. Jenže co dát na stůl? Už nemusíte běhat po ná-
kupech a složitě shánět recepty. Společnost Rodino, k večeři! vám usnadní život 
a vše potřebné doručí až k vašim dveřím. Sestaví zdravé a nutričně vyvážené menu 
pro vás i vaše děti a přiveze i kvalitní suroviny. Recepty jsou chutné, rychlé a pečlivě 
prověřené, inspirované českou i mezinárodní kuchyní. Příprava pokrmů je tak jedno-
duchá, že ji zvládne prakticky kdokoliv. Globus jako jediný řetězec v ČR má v kaž-
dém svém hypermarketu vlastní řeznictví, takže nabízí výrobky nejvyšší kvality 
výhradně od českých a moravských dodavatelů. Také zelenina a další dodávané 
potraviny jsou prvotřídní jakosti, a proto si můžete být jisti, že vaše rodina dostává 
k večeři jen to nejlepší. 

UŠETŘÍ 3–5 HODIN TÝDNĚ

„Naši zákazníci obvykle ušetří 3–5 hodin týdně tím, že nemusí jezdit nakupovat 
a vymýšlet, co vařit. Nejvíce však oceňují možnost uvařit výborné, rychlé a navíc 
výživné jídlo i ve všední den. Dávají tak své rodině nejen více času, ale i lepší stra-
vu,“ říká Marcela Štěpánková, zakladatelka společnosti Rodino, k večeři! Dalším 
zajímavým poznatkem od zákazníků je, že někteří z nich se službou Rodino, k večeři! 
ušetří i peníze. Při denních nákupech v košíku často končí řada nepotřebných suro-
vin, které lidé nestihnou použít a nakonec je vyhazují.  Taška s kvalitními surovinami 
na 4 teplé večeře je tak v celkovém součtu levnější a bez starostí s nákupy. 

KAŽDÝ VEČER DOBRÉ JÍDLO

V současné době společnost Rodino, k večeři! nabízí každý týden tři typy menu: 
Klasik pro 4 osoby, Klasik pro 2 osoby a Maminčinu tašku pro 2 osoby. Recepty 

POSTARÁME SE O VAŠE DĚTI
Globus se snaží myslet na vše a vycházet zákazníkům maximálně vstříc, 

proto máme ve všech svých hypermarketech zábavné dětské koutky pro děti 
od 3 let. Díky tomu si můžete v klidu nakoupit a vyřídit vše potřebné bez 
starostí, protože o vaše ratolesti bude skvěle postaráno. Více informací se 

dozvíte v informačním centru vašeho hypermarketu Globus.  

Nakupte si bez starostí, 

www.globus.czNOVINKY

v tašce Klasik jsou inspirovány zejména mezinárodní kuchyní, díky které zákazní-
ci mohou poznat nové druhy zeleniny a nové chuťové kombinace, které obohatí 
jejich jídelníček.  Taška vždy obsahuje pokrm z čerstvých ryb, červeného masa, 
drůbežího masa a vegetariánský pokrm. Recepty v Maminčině tašce jsou uzpů-
sobeny tak, aby chutnaly dětem a přitom jim dodaly potřebné množství výživ-
ných látek.  Tato taška obsahuje tradiční druhy masa i zeleniny – vždy jeden 
pokrm z červeného masa, krůtího masa, kuřecího masa a vydatnou polévku. Lidé 
z Prahy a okolí si mohou objednat službu Rodino, k večeři! velmi jednoduše 
a z klidu svého domova na webu www.rodinokveceri.cz, kde se dozví veškeré 
potřebné informace. Stačí málo a můžete si každý večer pochutnávat na jídle, 
které je rychle uvařené a velmi chutné. A to skoro bez práce.

www.rodinokveceri.cz.

SLEVA PLATÍ PRO  

ZÁKAZNÍKY  
GLOBUS

20

02G_novinky_modra_S2.indd 402G_novinky_modra_S2.indd   4 17.02.14 16:1917.02.14   16:19



05G_natuvel.indd 505G_natuvel.indd   5 17.02.14 16:0417.02.14   16:04



6

KROKY KE ZDRAVÍ www.globus.cz

S Globusem ke zdraví  
a odměnám

s Davidem Hufem

VYKROČTE S GLOBUSEM KE ZDRAVÍ 
V České republice trpí nadváhou 73 % mužů a 57 % žen, přibývá obézních dětí a nejhledanějším spojením na českém internetu je „jak 

zhubnout“. Cesta ke zdraví však může být snadná a zábavná – Globus odstartoval unikátní hru Kroky ke zdraví, aby své zákazníky rozhýbal 
a motivoval je ke zdravému životnímu stylu. Denně stačí udělat jen pár kroků navíc a získat zajímavé odměny!  Vyjděte si na procházku 

s rodinou, přáteli nebo s kolegy z práce.  Vždyť každý krok se počítá… 

V moderní době panuje mnoho dietetických mýtů 
a nepravd, které ze zdravého životního stylu činí cosi 
obtížného, časově i fi nančně náročného a především 
dlouhodobě neudržitelného. Recept na to, jak být 
v dobré fyzické kondici, je přitom relativně jednodu-
chý a není třeba se trápit v posilovně ani platit drahé 
přípravky. Stačí se věnovat jednoduchému pohybu, 
který je pro nás nejpřirozenější – chůzi! Nevěříte? 
Zkuste se zapojit do unikátního projektu Kroky 
ke zdraví, který od 6. února do 18. března probíhá 
ve všech hypermarketech Globus, a můžete se pře-
svědčit na „vlastní nohy“.

KVALITNÍ STRAVA A POHYB

Spokojenost zákazníků je pro Globus velmi důležitá 
a pro naše zákazníky je nejdůležitější zdraví. Proto 
je neustále rozšiřována nabídka kvalitních zdravých 
produktů i bio výrobků z Česka i zahraničí. Vlastní 
pekařství a řeznictví v zázemí každého hypermar-

ketu každý den vyrábí čerstvé výrobky z nejkvalit-
nějších surovin a Globus je právem hrdý také 
na pestrou nabídku bezlepkových potravin, která je 
pravděpodobně nejširší na českém trhu. Sortiment 
ovoce a zeleniny ve velké míře dodávají lokální 
dodavatelé a doprava cizokrajných produktů je 
dotažena téměř k dokonalosti, aby na pulty dorazily 
čerstvé a v prvotřídní kvalitě. Jenže zdravá strava 
sama o sobě nestačí, je potřeba něco navíc – pravi-
delný pohyb. Právě proto jsou tu Kroky ke zdraví 
s Globusem. „Každodenní pohyb spolu s kvalitní 
a vyváženou stravou je jediný spolehlivý způsob, 
jak být fi t. Kvalitní a zdravé potraviny můžete na-
koupit v Globusu, každodenní pohyb je však pouze 
na vás. Nejpřirozenějším pohybem pro člověka je 
chůze, a aby vás chození bavilo, připravili jsme pro 
vás hru Kroky ke zdraví. V této hře vás motivujeme 
a odměňujeme za pohyb. Kroky ke zdraví vás nic 
nestojí a hodně vám dávají – vaše zdraví,“ prozra-
zuje známý trenér fi tness a někdejší mistr světa 

ve sportovním aerobiku David Huf, který je mediál-
ní tváří projektu, jenž v českých podmínkách nemá 
obdoby.     

VÝSLEDKY JSOU ZNÁT

Netradiční akce Kroky ke zdraví má poměrně ambici-
ózní cíl – rozhýbat zákazníky Globusu i jejich rodiny 
a motivovat je ke zdravému životnímu stylu. Lékařské 
výzkumy z poslední doby totiž odhalily, že ve vyspě-
lých zemích má dostatek pohybu jen 10 % dospělé 
populace. „Dospělý člověk ujde denně jen patnáct set 
metrů a to je opravdu málo,“ říká Miloš Matouš, 
primář Institutu sportovního lékařství. Pro udržení 
zdravé kondice je třeba ujít alespoň sedm kilometrů 
denně, což představuje zhruba 10 000 kroků. A vý-
sledky jsou znát, protože pravidelná chůze má na lid-
ské tělo blahodárný vliv a může být stejně účinná 
jako cvičení v posilovně. Dokáže rozhýbat všechny 
svalové skupiny, posiluje srdeční svalstvo a snižuje 
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riziko infarktu a mrtvice. Stejně pozitivní vliv má 
i na fungování plic, protože zvyšuje dechový objem 
i plicní ventilaci, a je prospěšná také pro kosti a klou-
by – zvyšuje hustotu kostí a brzdí rozvoj artrózy 
i vznik osteoporózy. Chůze nepoškozuje klouby a ne-
hrozí při ní žádná velká zranění, proto je vhodná i pro 
lidi vyššího věku a osoby s nadváhou. Pravidelné 
procházky zvyšují energetický výdej, podporují spalo-
vání kalorií a pomáhají snižovat hladinu tuků v krvi. 
Chůze však není přínosem jen pro fyzickou stránku, 
ale také pro tu psychickou – podporuje vylučování 
endorfi nů nazývaných „hormony štěstí“, které pomá-
hají snižovat stres a úzkost, naopak v lidech vyvolávají 
pocity klidu, radosti a duševní pohody… A to vše je 
zásluhou obyčejné chůze!

POKLADY, ODMĚNY A VÝHRY

Aby byla chůze opravdu zábavná, motivační hra 
Kroky ke zdraví zákazníky Globusu za jejich kroky 

odmění lákavými cenami. Cesta k atraktivním 
výhrám je snadná – stačí se zaregistrovat 
na webu www.krokykezdravi.cz nebo u promotý-
mu na ploše v každém hypermarketu Globus, 
vytvořit tým z příbuzných, přátel či kolegů 
a s krokoměrem vyrazit za odměnami. Můžete si 
vybrat vlastní cestu nebo zvolit některou z připra-
vených tras, na kterých jsou rozmístěny speciální 
poklady. Za pravidelné zapisování vašich kroků 
získáte odměny za vytrvalost, a pokud vy nebo 
váš tým ujde 400 000 kroků, může vyhrát cílo-
vou odměnu! Výhry, které jsou pro účastníky 
soutěže připraveny, jsou skutečně motivační 
– od pobytů ve wellness hotelech přes per-
manentky do aquaparků a fi tness center 
přes instruktážní videa a nutriční plány až 
po slevy na vybraný sortiment a drobné 
dárky pro vás a vaše děti. To vše za jedno-
duchou aktivitu, kterou každý člověk dělá pro 
své zdraví, za chůzi! 

1. Po i te si v Globusu krokom r.
Nebo si nainstalujte naši aplikaci 
pro smartphony.

2. Zaregistrujte se do hry. Sta í
k tomu jen váš e-mail. S registrací 
vám pomohou naši promoté i p ímo
v Globusu nebo se registrujte sami 
na www.krokykezdravi.cz.

ktivním 
at 
promotý-
obus, 
gů 

MMůžete si 
z připra-

speciální 
krorokůků 

y nebo 
áátt cícílolo-
níky 
ční 
r-

-
ppro 

Hru Kroky ke zdraví doprovází 
speciální program – na ploše 
každého hypermarketu Globus 
jsou každý víkend od 7.  února 
do 16. března zákazníkům 
k dispozici odborníci v oblasti 

fi tness a zdravé výživy, kteří 
poskytnou užitečné rady, 

jak efektivně zlepšit péči 
o své zdraví. Nutriční 
specialisté zdarma změří 

index BMI, podkožní tuk 
i svalovinu a poradí, jak se správně stravovat. 
Fitness trenéři prozradí jednoduché rady, jak 
například cvičit doma v obýváku. To vše pod 
vedením Davida Hufa, známého propagátora 
fi tness a zdravého životního stylu, který postup-
ně navštíví všechny české i moravské hypermar-
kety Globus. Proto nelitujte chvíle času a za-
stavte se ve svém hypermarketu. Třeba zjistíte, 
že dodržovat základní pravidla zdravého životní-
ho stylu není až tak složité, když se všechno 
potřebné dozvíte i nakoupíte ve svém Globusu. 
Hra Kroky ke zdraví je určena pro každého, kdo 
chce udělat něco dobrého pro svou fyzickou 
kondici a zlepšení kvality svého života. Začít 
můžete hned teď – otočte na další stranu a vy-
dejte se po trase…

3. Zvolte si svou virtuální trasu na map
R na www.krokykezdravi.cz. 

4. M te pravideln  své kroky a zapisujte 
je na www.krokykezdravi.cz. 

5. Sbírejte odm ny, vyzvedávejte 
poklady, uplat ujte slevy, poznávejte 
eskou republiku.

Víte, že

10 000 kroků 

denně zlepší 

zdraví?

Hru Kroky ke zd
speciální progra
každého hyperm
jsou každý víke
do 16. března z
k dispozici odb

fi tness a zdra
poskytnou 

jak efekt
o své zd
specialis

index BMI

Žít zdravě 
není tak těžké

Jak se m žete do akce zapojit?

www.krokykezdravi.cz
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KROKY KE ZDRAVÍ www.globus.cz

Kupte si v Globusu krokoměr za pou-
hých 20 Kč. K dostání je ve dvou atrak-
tivních variantách. Můžete také využít 
speciální aplikace do chytrých telefonů, 
která změří vaše kroky i bez krokoměru.

Víte, že 10 000 kroků denně zlepší vaše zdra-
ví? Zaregistrujte se do hry Kroky ke zdraví. 
Pomohou vám naši promotéři, kteří jsou den-
ně od 11 do 19 hodin v každém hypermarketu 
Globus (v Praze od 11 do 20 hodin). Nebo se 
můžete snadno registrovat sami na webu 
www.krokykezdravi.cz, na kterém najdete 
veškeré potřebné informace. Postup je velmi 
jednoduchý a stačí k tomu jen váš e-mail. 

Jezdíte výtahem nebo 
po eskalátorech? 
Za n te chodit 

po schodech. Více krok
znamená více spálené 

energie.

CÍL 400 000 

2. KROK: 
ZAREGISTRUJTE SE1. KROK: 

POŘIĎTE SI KROKOMĚR

Kroky ke zdraví můžete hrát a odměny sbírat 
do 18. března 2014. Abyste mohli soutěžit 
o cílovou odměnu, musíte dosáhnout cíle 
– 400 000 kroků. Pokud jste nevyhráli, tak 
nezoufejte. Nastavte si jinou trasu a zkuste to 
znovu. Vždyť každý krůček se počítá a prospě-
je vaší fyzické kondici.

8. KROK: 
DOSÁHNĚTE CÍLE

Cesta ke zdraví není tak složitá, jak se může 
zdát. Základem je kvalitní zdravá strava 
a 10 000 kroků každý den, které zlepší vaši 
fyzickou kondici. Výhry od Globusu jsou 
bonusem pro zvýšení vaší motivace k pohy-
bu. Ale největší odměnou je vaše zdraví. 
Buďte fi t i po skončení hry, chodit pro své 
zdraví můžete po celý život…  

9. KROK: 
CHOĎTE DÁLTIP

Vykročte s Globusem ke zdraví 

a získejte odměny za své kroky

START
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www.globus.cz  KROKY KE ZDRAVÍ  

Můžete soutěžit sami, ale pokud se chcete 
dostat k cíli hry Kroky ke zdraví rychleji, vy-
tvořte si svůj tým, který může mít až pět členů 
včetně kapitána. Složte ho třeba z rodinných 
příslušníků, přátel či kolegů, volba je jen 
na vás. Pak už stačí tým jen zapsat na webu 
www.krokykezdravi.cz a můžete začít hrát 
o atraktivní odměny…   

Na stránkách www.krokykezdravi.cz 
si můžete na mapě ČR vybrat některou z před-
volených tras, na kterých jsou uloženy poklady 
označené na mapě. Nebo si vyberte vlastní 
cestu a vydejte se tam, kam vás srdce táhne. 
Vytyčená trasa by však měla mít minimálně 
400 000 kroků, abyste mohli hrát o atraktivní 
cílovou odměnu. 

Vyrazte i do náro n jšího terénu, 
tuk  spalujete až dvakrát více než 

p i ch zi na rovin .

Jezdíte do práce nebo 
do školy MHD? 

Vystupte o zastávku 
d íve a budete hned 

blíže zdraví prosp šným
10 000 krok  za den.

3. KROK: 
ZVOLTE SI  VLASTNÍ TÝM 4. KROK: 

VYBERTE SI TRASU 5. KROK: 
ZAPISUJTE SVÉ KROKY

Měřte pravidelně své kroky a zapisujte 
je na www.krokykezdravi.cz. Kroky si 
můžete dočasně počítat i na letáku, 
který dostanete společně s krokoměrem, 
ale nezapomeňte vždy kroky zapsat také 
na web. Jen tak můžete soutěžit a získat 
své odměny. Za pravidelné zapisování 
vašich kroků, nebo kroků vašeho týmu, 
vás oceníme odměnou za vytrvalost.

KROK:
ZAPISUJTE SVÉ KROKY

Máte mezi svými známými další účastníky 
motivační hry Kroky ke zdraví? Neustále aktu-
alizovaný web www.krokykezdravi.cz vám 
umožní sledovat, jak si vaše konkurence vede. 
Nebo můžete vyzvat přátele k závodu a vzá-
jemně poměřit síly mezi vašimi týmy. A přitom 
vyzvedávejte poklady, uplatňujte získané slevy 
a poznávejte Českou republiku. 

6. KROK: 
SLEDUJTE KONKURENCI

Odměny získáváte jako tým a vyzvednout 
si je může kdokoliv z týmu. U každé odměny 
je uveden způsob jejího uplatnění, místo a ter-
mín, do kdy je nutné odměnu vyzvednout buď 
přímo v Globusu, nebo u některého z partnerů. 
K vyzvednutí odměny v Globusu se vám hodí 
vaše Globus Bonus karta. Ještě ji nemáte? Dopo-
ručujeme vám vyzvednout si ji v nejbližším 
hypermarketu, protože některé odměny ve hře 
můžete získat pouze s Bonus kartou Globus. 

7. KROK: 
SBÍREJTE ODMĚNY

TIP

TIP
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KROKY KE ZDRAVÍ www.globus.cz

mnoho dobrého pro své zdraví, začít s pravidelným 
pohybem a ještě za to být odměněn. 

V rámci projektu se uskuteční roadshow 
s moderovaným programem. Navštívíte sku-
tečně všechny hypermarkety Globus v ČR? 
Kde mohou zájemci zjistit harmonogram 
roadshow?  
Během konání této akce skutečně osobně navštívím 
všech 15 hypermarketů Globus v ČR. Pro detailní 
informace doporučuji navštívit buď informační stano-
viště s hosteskami, která jsou instalována přímo 
na ploše ve všech hypermarketech, nebo se podívat 
na webové stránky www.krokykezdravi.cz.

Kromě krokoměrů je pro účastníky „krokové 
hry“ o zajímavé odměny připravena i speciální 
aplikace pro tablety a chytré telefony, která 
měří kroky svého majitele. Už jste ji vyzkoušel 
a vydal se na některou z připravených tras?
Ještě jsem ji nevyzkoušel, ale napadá mne třeba trasa 
pochodu Praha – Prčice. 

Hlavním cílem Kroků ke zdraví je motivovat 
zákazníky ke zdravému životnímu stylu a pra-
videlnému pohybu, konkrétně k chůzi. Proč je 
pro lidské zdraví prospěšná a jak se pravidel-
né chození projeví na fyzické kondici člověka?
Protože patří mezi základní pohybové aktivity a doved-
nosti člověka. Je to pohyb nenáročný na vnější a orga-
nizační podmínky, tedy nevyžaduje nic extra kromě 
dobré obuvi. Chůze ve sportovnějším pojetí formou 
Nordic walking či heat programu (skupinové lekce 
chůze na speciálních chodicích pásech pod vedením 
trenéra) je velmi vhodná aerobní aktivita pro získání 
kondice, posílení kardiovaskulární činnosti, popřípadě 
pro redukci hmotnosti. Při chůzi nedochází k razantním 
otřesům a tím pádem je šetrnější vůči kloubnímu 
a opěrnému aparátu, než je třeba běh.

Co je vlastně podstatou samotné akce, na co 
se lidé mohou konkrétně těšit?
Zjednodušeně řečeno, díky této kampani bychom rádi 
široké veřejnosti předložili možnost, jak lze zajímavou 
herní formou spojit příjemné s užitečným – udělat 

Jste mediální tváří poměrně netradičního 
projektu nazvaného Kroky ke zdraví, který 
probíhá v hypermarketech Globus od 6. února 
do 18. března. Proč jste se do této akce zapo-
jil, čím vás Globus oslovil?
Protože se mi ten nápad líbí, nabízí lidem recept, jak 
jednoduše a levně udělat něco pro své zdraví. Účast-
níky soutěže za to Globus ještě navíc odmění. Projekt 
se mi také líbí tím, že se odlišuje od zaběhlých kam-
paní svým komplexním pojetím zdravého životního 
stylu – zohledňuje nejen nákup správných zdravých 
potravin, ale motivuje také k pravidelnému pohybu, 
tedy k výdeji energie…    

Měl jste s Globusem nějakou zkušenost už 
předtím, chodíte tam nakupovat, nebo to bylo 
první seznámení? 
Mám dosavadní zkušenost pouze jako občasný zákazník, 
jelikož v oblasti, kde bydlím, HM Globus zatím nemáme, 
což mne opravdu mrzí. Ale abych to alespoň trošku 
dorovnal, tak moji rodiče na něj nedají dopustit, protože 
žijí v Opavě a tam je Globus mezi lidmi velmi oblíbený.

s Davidem Hufem
Proslavil se jako mistr světa v párovém aerobiku. Je tváří unikátního projektu Kroky ke zdraví, který má zákazníky hypermarketů Globus 

hravou formou motivovat k aktivnímu pohybu a zdravému životnímu stylu. „Věřím, že si Češi stále rádi hrají. Díky Krokům ke zdraví mohou 
udělat něco pro své zdraví a navíc za to získat odměny,“ prozrazuje David Huf.   

Procházka
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O Češích se někdy říká, že jsou líní 
a mají málo motivace. Je to z vašeho pohledu 
pravda?
Jak kde a jak kdo. Nelze házet Čechy do jednoho pytle. 
Řekl bych, že například generace dnešních čtyřicátníků 
si už plně uvědomuje fakt, že pokud chtějí být produk-
tivní a plně zapojení co nejdéle, je potřeba se vědomě 
a aktivně o sebe starat. Svůj čas se snaží rozdělit 
ve vyváženém poměru mezi práci, rodinu a aktivní 
regeneraci, kam patří i sport. Tím myslím hlavně dlou-
hodobě pravidelný a přiměřený pohyb, promyšlenou 
regulaci příjmu potravy a účinnou relaxaci. Je to ale 
také otázka celkové nálady jednotlivců a nastavených 
priorit ve společnosti. Obecně si myslím, že tak jako 
jinde ve světě platí i v Čechách všeobecně panující tlak 
na výkon, což vyvolává stres a ten má destruktivní vliv 
na zdraví. Situace v této oblasti se pomaličku zlepšuje 
a lidé pochopili, že když se cítí sami dobře, tak vše pak 
lépe zvládají. Ale nesmíme usnout na vavřínech a stále 
národ motivovat a pobízet, že se čas a fi nance investo-
vané do pravidelného sportování a kvalitní stravy 
vyplácí. 

Kolik jste toho ve svém životě nejvíce 
za den ušel a při jaké příležitosti?
Kolik jsem ušel, to nevím, ale spoustu hodin 
jsem odcvičil aerobikem a za těch 15 let, co 
jsem se mu aktivně věnoval, jsem s lidmi absol-
voval tisíce kroků…  Několikrát jsem uběhl 
i „půlmaraton“. 

Globus klade důraz na kvalitu potravin, 
zvláště těch ze své vlastní výroby, a razí 
heslo: „Tady je svět ještě v pořádku.“ Jaký 
podíl na lidském zdraví má podle vás 
zdravá strava? A neškodí lidé sami sobě, 
když konzumují nekvalitní potraviny?
Zdravá a vyvážená strava je naprostým zákla-
dem. Její podíl na zdraví je značný, a to až ze 
70 procent. Pokud se lidé odnaučili vnímat sig-
nály vlastního těla, porušují staré známé rčení 
„jez do polosyta a pij do polopita,“ a trvale kon-
zumují jednak nadbytek potravin a navíc ve špat-
ném složení, tak si velmi zbytečně ubližují a při-
volávají spoustu zdravotních nepříjemností. 

David Huf
Narodil se roku 1972 v Opav  a celý život zasv til sportu, hlavn  sportovnímu aerobiku, ve kterém 

získal titul mistra R, Evropy i sv ta. Dnes p sobí jako poradce zdravého životního stylu, osobní trenér 
a instruktor skupinových forem aerobního cvi ení. Krom  mnoha jiných aktivit je také propagátorem 

a prvním zákládajícím instruktorem populárního Kick box Aerobiku a Fit Capoeiry v R.

Myslíte, že projekt Kroky ke zdraví bude mít 
u zákazníků Globusu úspěch a že se Česko 
podaří „rozchodit“? Může jim dodat motivaci, 
aby se rozhýbali a začali pro své zdraví něco 
dělat, byť alespoň „pár kroků“ navíc?
Pevně v to doufám, jinak bych do toho nešel!!!

Každého, kdo viděl propagační materiály 
k akci Kroky ke zdraví, nejspíše napadlo, jak 
tyto plakáty asi vznikly – je to fotomontáž, 
nebo jste se skutečně v Globusu prošel na po-
kladním pásu? 

 To je tajemství…

Co byste na závěr rozhovoru vzkázal čtenářům 
Magazínu Globus?
Ať neváhají a zapojí se do naší soutěže, protože jen ti, 
kdo si hrají, tak nezlobí a jsou spokojení.  A věřím, 
že si Češi stá le rádi hrají. 

Děkujeme za rozhovor.
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JARNÍ PROBUZENÍ

Zima člověka unaví a připraví o energii, proto je na jaře třeba „dobít 
baterky“, očistit organismus a připravit se na jaro. Způsobů, jak probudit 
tělo i mysl, existuje mnoho a každý člověk má jiné představy o příjemném 
jarním probuzení. Můžete vyzkoušet všechny 4 tipy nebo jen některé 
a poskládat svůj očistný a povzbuzující program. 

Kolik je odborníků, tolik je různých doporučení, jak 
zhubnout, zbavit organismus škodlivých látek a dostat 
se do dobré fyzické a psychické kondice. Ale univerzál-
ně platí jenom jedna dobrá rada – ať už zvolíte jakýko-
liv recept na fyzické a duševní povzbuzení, tak mějte 
na paměti, že nic se nemá přehánět. Ideální postup je 
naslouchat vlastnímu tělu a nitru, které vám samo 
napoví, co potřebuje pro správné fungování. A když ho 
poslechnete, tak nebudete litovat. 

TIP 1. DETOXIKACE ORGANISMU

Dnešní magazíny se jenom hemží „zaručenými tipy“ 
na jarní detoxikaci těla od škodlivých toxinů. Jsou 
doporučovány rozmanité diety nebo různé hladovky, ale 
způsob účinné očisty organismu je mnohem jednodušší 
– stačí vhodně upravit jídelníček, pohlídat si pitný režim 
a nebát se trochu více hýbat.  Tělo má vlastní samočis-
ticí mechanismy, dokáže si většinou poradit samo 
a stačí mu jen trochu pomoci. Důležitá je právě hydra-
tace, která podporuje činnost ledvin a vylučování škod-
livin z těla. Je vhodné omezit pití kávy a silných černých 

čajů, které podporují dehydrataci organismu, a naopak 
zvýšit příjem neslazené vody, vitaminových ovocných 
šťáv a zelených nebo bylinných čajů. Z bylinek je ob-
zvláště prospěšná kopřiva, která čistí krev a vyplavuje 
škodliviny, ostropestřec mariánský na regeneraci jater 
a další detoxikační bylinky. Po zimě plné hutných jídel 
je třeba také polevit v příjmu kalorií a zařadit do jídel-
níčku více ovoce a zeleniny. Prospějí zvláště plodiny 
s vysokým podílem antioxidantů, jako je granátové 
jablko, černý rybíz, hrozinky, jablka, cibule, lilek či 
fazole.  V jídelníčku by neměly chybět ani další luštěni-
ny, tmavá listová zelenina, bobulovité ovoce nebo 
celozrnné výrobky.  Těžká masa je třeba nahradit lehčí-
mi druhy – krůtím, kuřecím a hlavně rybím, které je 
zdrojem prospěšných látek a nenasycených mastných 
kyselin. Žádná drastická opatření nejsou zapotřebí 
a brzy se můžete cítit mnohem zdravěji.

TIP 2. AKTIVNÍ POHYB  

Všechny začátky bývají těžké, ale když si zvyknete 
na aktivní pohyb, prospěje to vašemu organismu 

po všech stránkách. Díky pravidelnému sportování 
člověk získá fyzickou kondici, která je důležitá pro 
zvládání fyzických aktivit i psychického stresu. Vztah 
mezi psychikou a somatikou je neoddělitelný a člověk 
potřebuje mít dobrou kondici, ať už dělá práci fyzic-
kou, či duševní.  Trénované tělo prostě více vydrží, a to 
po všech stránkách. Při pohybové aktivitě jsou navíc 
aktivována centra ve středním mozku, která produkují 
dobře známé endorfi ny alias hormony štěstí.  Ty vyvo-
lávají pocity libosti, takže sportování přináší i dobrý 
pocit. Odborníci z lékařské oblasti se shodují na tom, 
že když člověk sportuje, snižuje hladinu cholesterolu 
a zásoby tuku.  Tělo je navíc zásobováno endorfi ny, 
takže je mu dobře nejen fyzicky, ale i psychicky. A to 
ovlivňuje celý humorální a endokrinní systém, který 
úzce souvisí se systémem imunitním. Lidé, kteří jsou 
fyzicky i duševně v dobré kondici, proto mají silnější 
imunitu a vyšší odolnost vůči všemu, co může nega-
tivně atakovat jejich imunitní systém. Ovšem aby byl 
sport pro zdraví skutečně přínosem, je nutné sportovat 
správně – pokaždé se patřičně připravit a rozcvičit, 
nepřetěžovat se a po každém sportovním výkonu 

INSPIRACE www.globus.cz

4 tipy na probuzení 
t la a mysli
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www.globus.cz  PIKNIK  

Jemné masážní pohyby při masáži nejprve otevřou 
lymfatické uzliny a pak rozproudí v těle mízu. Správ-
ně proudící míza lépe odvádí škodlivé látky uložené 
v mezibuněčném prostoru, pak je odplavuje do krve, 
z krve do ledvin a ty je odvádí z těla ven. Hlavním 
výsledkem je důkladná detoxikace organismu a záro-
veň nastartování lymfatického, a tím pádem také 
imunitního systému. Lymfatická masáž navíc pomáhá 
upravit funkci metabolismu a prospívá při snaze o re-
dukci hmotnosti a odstraňování celulitidy. Ještě pří-
jemnější může být detoxikační masáž medem, proto-
že med odstraňuje z těla toxiny a zároveň organismu 
dodává vitaminy a minerály, navíc podporuje fungo-
vání vnitřních orgánů. Medová masáž tak nejen 
vyčistí tělo, ale také ho zregeneruje a dodá mu živiny. 
Není divu, že je s úspěchem praktikována již tisíce 
let, protože pozitivní výsledky jsou opravdu poznat. 
V nabídce masážních salónů jsou i další zajímavé tipy 
masáží, které mohou prospět nejen vašemu fyzické-
mu, ale i psychickému zdraví. Stačí si jen vybrat tu 
správnou nebo doma třeba zkusit masáž se svou 
drahou polovičkou.  

účinná při hubnutí, protože urychluje metabolismus 
a pomáhá spalovat kalorie. Odborné studie prokázaly, 
že během průměrně dlouhého pobytu v sauně dokáže 
tělo spotřebovat až 300 kalorií! Pocení navíc pomáhá 
čistit pokožku a je výborným prostředkem na odstra-
ňování celulitidy. Sauna prospívá také sportovcům, 
protože urychluje regeneraci svalů po zátěži a odbou-
rává kyselinu mléčnou ze svalů. Klasické sauny však 
nejsou vhodné pro kardiaky, lidi trpící vysokým krev-
ním tlakem a těhotné ženy. Ani zcela zdraví lidé by 
navíc po saunování neměli zanedbávat pitný režim, 
protože je nutné doplnit všechny vypocené tekutiny.  
    
TIP 4. LYMFATICKÁ MASÁŽ

Jedním z nejúčinnějších a zároveň nejpříjemnějších 
způsobů, jak detoxikovat organismus a připravit se 
na jaro, je lymfatická masáž, která pomáhá čistit 
organismus a dokáže účinně nastartovat lymfatický 
systém. Jeho fungování je závislé na pohybu 
a v dnešní době ho máme opravdu málo, proto je 
občas třeba lymfatický systém znovu nastartovat. 

nechat tělo patřičně protáhnout a následně odpoči-
nout. Jinak si naopak můžete způsobit nepříjemné 
zdravotní potíže.  Takže ať se vrhnete na jakoukoliv 
aktivitu, sportujte s mírou…

TIP 3. OČISTNÁ SAUNA

Jen málokterá procedura má tak blahodárný vliv 
na lidský organismus jako právě sauna. Původně 
vznikla zřejmě ve Finsku, ale postupně se rozšířila 
do celého světa, a dnes známe hned několik různých 
druhů saun – kromě tradiční suché fi nské sauny třeba 
parní saunu, infra saunu, nejnovější bio saunu a někte-
ré další. Jejich přínos pro lidské zdraví je odborníky 
velmi oceňován – střídání vysokých a nízkých teplot 
pomáhá detoxikovat celý organismus, posilovat imuni-
tu a zlepšovat srdeční činnost, odbourává stres a navo-
zuje pocity uvolnění.  Teplo vzniklé při saunování má 
na lidské tělo výrazný terapeutický účinek – zvyšuje 
tep, zlepšuje krevní oběh a prokrvení vnitřních orgánů, 
a hlavně aktivuje potní žlázy, které ve formě potu vylu-
čují z těla toxiny a další škodliviny. Sauna je rovněž 
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zákazníky. Na tom všem s Globusem spolupracujeme. 
Konzultujeme i rozšíření sortimentu o nové výrobky.

Jednou ročně společně s Globusem pořádáte 
„Bezlepková odpoledne“. Na co se účastníci 
těchto akcí mohou těšit?
Bezlepková odpoledne se konají pravidelně v každém 
hypermarketu Globus a přednáší na nich přední odbor-
níci na celiakii. Návštěvníci akce mají možnost ptát se 
na to, co je zajímá, a hojně toho využívají. Dostanou 
i kontakt na naše stránky www.celiak.cz, kde se dočtou 
řadu užitečných informací pro život s dietou. Zástupci 
Globusu představují také sortiment určený pro bezlep-
kovou dietu a nabízejí vítané ochutnávky bezlepkových 
uzenin a dalších výrobků. To vše návštěvníkům pomá-
há orientovat se při nakupování. Aktuální termíny 
bezlepkových odpolední si můžete přečíst na vedlejší 
straně. A výtečné bezlepkové uzeniny si můžete objed-
nat na www.globus.cz v sekci řeznictví.

Mohla byste na závěr rozhovoru prozradit 
nějaký zajímavý bezlepkový recept? 
Jako specialitu bych vyzdvihla vinnou klobásu, která je 
v Globusu také bez lepku. Recept je jednoduchý. Vinnou 
klobásu smotáme do šneka, spíchneme párátkem a vlo-
žíme na pekáč, zalijeme šlehačkou a dáme péct do trou-
by. Pod klobásu můžeme dát na plátky nakrájené syrové 
brambory a máme tak hotové celé jídlo najednou. Nebo 
můžeme připravit nastavovanou kaši, kde kroupy na-
hradíme bezlepkovou pohankou. Dobrou chuť!!!

Děkujeme za rozhovor.

Můžete pro laiky vysvětlit, co je vlastně celia-
kie a jak se projevuje?
Celiakie je onemocnění způsobené nesnášenlivostí 
lepku. U nemocného dochází k zánětu sliznice tenkého 
střeva, které není schopno vstřebávat živiny z potravy. 
Projevy celiakie mohou být velice různorodé. Vedle 
střevních potíží se jedná o projevy, které s trávicím 
ústrojím nesouvisí, například revmatologické, gyneko-
logické, psychické obtíže a mnohé další… Celiakie je 
proto označována jako „nemoc chameleon“. 

Lze celiakii vyléčit, nebo jde o doživotní 
diagnózu?
Na toto onemocnění neexistuje v současné době lék. 
Přísná celoživotní bezlepková dieta je tak jedinou 
možností, jak se vyvarovat zdravotním obtížím.

V čem tato dieta spočívá a jakým konkrétním 
potravinám se lidé musejí vyhýbat?
Podstatou diety je úplné vyloučení lepku ze stravy. Lepek 
obsahují obiloviny jako pšenice, žito, ječmen, někomu 
vadí i oves. Celiak proto musí zapomenout na běžné 
pečivo, knedlíky, těstoviny, zákusky, hotová jídla a jiné 
potraviny, kam je třeba i skrytě přidávána mouka. 
     
Je možné tuto dietu nějak zpestřit, existuje 
na trhu nabídka potravin bez lepku?
I když to vypadá, že je lepek téměř všude, tak 
existuje hodně potravin, které žádný lepek neobsa-
hují. Mezi tyto tzv. přirozeně bezlepkové potraviny 
patří ovoce, zelenina, houby, luštěniny, maso, mlé-
ko, ořechy atd. Kromě toho existuje řada speciál-

ních potravin, ze kterých je lepek odstraněn. V ob-
chodě můžete koupit bezlepkové pečivo, těstoviny 
nebo různé směsi na chléb či sladké pečivo. Sorti-
ment bezlepkových výrobků je již poměrně široký. 
Problém představuje vysoká cena produktů a ně-
kde i jejich dostupnost. 

Jste jednatelkou Společnosti pro bezlepkovou 
dietu o.s., která úzce spolupracuje se společ-
ností Globus ČR. Proč jste navázali spolupráci 
právě s Globusem?
Společnost pro bezlepkovou dietu se snaží nemocným 
celiakií pomáhat už přes 10 let. Globus pro nás před-
stavuje solidního partnera, který vychází celiakům 
vstříc. Vyrábí uzeniny, které neobsahují lepek. Jako 
první je nechal otestovat na obsah lepku, takže lidé 
mají jistotu, že jsou pro ně vhodné. V sortimentu Glo-
busu jsou zařazeny výrobky speciálně určené pro lidi 
na bezlepkové dietě. Nedávno byl sortiment rozšířen 
i na mražené bezlepkové výrobky. V restauracích 
Globus jsou v menu bezlepková jídla. Proto jsme přiví-
tali, když nás Globus oslovil a nabídl nám spolupráci.

Jakým způsobem vzájemná spolupráce fungu-
je a co lidem trpícím celiakií přináší?
Globus kromě široké nabídky bezlepkového sortimen-
tu školí své zaměstnance, aby uměli lidem poradit. To 
je z hlediska nakupujících celiaků velmi důležité. 
Na internetu funguje bezlepková poradna, kde odpo-
vídáme na dotazy, a jsou vydávány osvětové letáky 
a brožura „Můj průvodce celiakií a bezlepkovou die-
tou“. Globus také pořádá vzdělávací akce pro své 

Někteří lidé si nemohou vychutnat obyčejný chléb nebo rohlík, dokonce ani běžnou uzeninu. Podle odhadů žije v ČR 
až 50 000 lidí, kteří trpí celiakií, zvanou „nemoc chameleon“. Paní Jitka Dlabalová ze Společnosti pro bezlepkovou dietu 

prozradila, že jediným řešením je dieta. Ale díky Globusu může být i bezlepková dieta chutná.   

I BEZ LEPKU SE DÁ JÍST CHUTNĚ

BEZLEPKOVÁ DIETA www.globus.cz
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GLOBUS MYSLÍ NA VŠECHNY,
nabízí bezlepkové uzeniny

TLAČENKA GLOBUS SVĚTLÁ A TMAVÁ 
– vyrobená z masa a bez použití náhražek. Je vhodná 
i pro lidi dodržující bezlepkovou dietu. Nabízíme obě 
varianty, světlou i tmavou tlačenku.

GOTHAJSKÝ SALÁM GLOBUS – tradiční český 
salám s charakteristickou chutí z poctivých surovin. 
Vždy se tradovalo, že podle Gothaje se pozná dobrý 
řezník. Přijďte to zkusit!

JÁTROVKA S TELECÍM MASEM GLOBUS 
– výtečná jemná paštika z telecího masa. Neobsahuje 
lepek, takže je vhodná také pro bezlepkovou dietu. 
Zkuste ochutnat, nebudete litovat. 

ŠPEKÁČEK GLOBUS – je vyroben podle tradiční 
receptury, neobsahuje lepek a je opravdu z masa 
v přírodním střívku. Ohřátý či opečený špekáček po-
slouží jako rychlá chutná večeře třeba s čočkou či 
bramborovou kaší. Nebo si zkuste naložit utopence. 

VŽDY KVALITNÍ A ČERSTVÉ

V zázemí každého hypermarketu Globus je 

vlastní řeznická a uzenářská dílna. Proto vám 

každý den nabízíme maso nejvyšší kvality, a to 

v jeho nejlepší kondici 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.

Tradiční postupy výroby, poctivé suroviny a především výrobky bez lepku – to jsou 
charakteristické rysy vlastní výroby řeznictví Globus. Nabízí širokou nabídku výtečných 
uzenin, masných specialit a dalších výrobků všeho druhu, které jsou vhodné i pro 
bezlepkovou dietu. Přijďte ochutnat kvalitu, kterou vám jinde nenabídnou. dnou.

PAVEL HOLEČEK

VEDOUCÍ ODBORU MASA 
A MASNÉ VÝROBY
GLOBUS

SELSKÁ PAŠTIKA GLOBUS – vynikající chuť a žádný 
lepek! Stejně jako všech 120 dalších výrobků z řeznictví 
Globus se chlubí atestem z VÚP Praha, který dokládá 
bezlepkovost.

ŘEZNICTVÍ www.globus.cz
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SEKANÁ GLOBUS

Oblíbenou sekanou z naší výroby si můžete zakou-
pit hotovou, buď vcelku, či nakrájenou na tenké 
plátky. Ale chcete-li si ji upéci doma sami, nabízí-
me také syrovou sekanou jako polotovar ve for-
mičkách. Návod na přípravu je snadný – v řeznic-
tví Globus zakoupíte syrovou sekanou, doma 
odstraníte obalovou fólii a potom polotovar včetně 
alobalové formy dáte do trouby péci. V elektrické 
troubě pečete při 120 °C asi 80 minut, v plynové 
troubě při mírném plameni přibližně stejnou dobu. 
Upečená sekaná musí být při nakrojení růžová. 
A právě vytažená z trouby, křupavá a voňavá, 
chutná prostě nejlépe.

Hit eznictví Globus

NAŠE ŘEZNICTVÍ
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PEČIVO, KTERÉ CHUTNÁ 
i prospívá zdraví

PAVEL MEDUNA

VEDOUCÍ  VÝROBY 
A PRODEJE PEKAŘSTVÍ 
GLOBUS

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 křeh-

ké, voňavé a samozřejmě chutné. 

Dýňový chléb, 750 g 
Má vysoký podíl dýňových semínek, která jsou zdrojem 
vitamínu B a obsahují kvalitní bílkovinu. Náš dýňový 
chléb vyniká tím, že 100 g obsahuje 6,8 g vlákniny.

Party večka, 250 g
Bageta obsahuje semínka lnu, sezamu a máku, která 
prospívají lidskému organismu díky obsahu nenasyce-
ných mastných kyselin.

Žitný chléb, 500 / 1000 g
Vydatný a lehce stravitelný chléb upečený podle pů-
vodní receptury z žitné mouky a tradičního žitného 
kvasu.

Vícezrnný chléb, 500 g 
Patří mezi naše nejoblíbenější chleby. Obsahuje ovesné 
vločky a lněná, sezamová a slunečnicová semínka. 
Podíl vlákniny je 7,1 g / 100 g výrobku. *

Fit croissant, 55 g
Klasický croissant obohacený o semínka lnu, sezamu 
a slunečnice, která jsou zárukou důležitého příjmu 
vlákniny.

Chléb Fit , 700 g 
Celozrnný chléb Fit s vysokým obsahem semínek – 
jáhel, slunečnice a lnu – je přirozeným zdrojem 
vlákniny.

Zdravé pečivo nemusí být suché a bez chuti, 
jak si někteří lidé možná myslí. Může být 
křupavé, výživné a chutné. Pekaři z Globusu 
vědí, jak takové pečivo upéct. Díky tradiční 
výrobě, prvotřídním surovinám a vyvážené 
kombinaci přírodních semínek nabízí 
pekařství Globus výrobky, které výtečně 
chutnají a navíc prospívají zdraví. Inspirujte 
se naší ukázkou a přijďte si k nám vybrat. 

www.globus.cz  PEKAŘSTVÍ  

17* Pozn.: Nevyrábíme v Plzni, v Brně a v Praze na Černém Mostě.
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BIO www.globus.cz

Brzy k nám snad zavítá jaro a s přibývajícím sluníčkem nás pomalu opustí chuť 
na hutné polévky a těžké omáčky s knedlíky, do kurzu se dostane ovoce a zeleni-
na, chuť lépe a zdravěji se stravovat. Což takhle zkusit sladit medem, třtinovým 
cukrem či kvalitními rostlinnými sirupy v bio kvalitě? Pro doplnění vitaminu 
C můžete přidat třeba velmi populární a zdravou Alnavit rakytníkovou šťávu. 
A pokud nás přece jen dostihne nachlazení, dochuťte si čaj Alnatura citronovou 
či zázvorovou šťávou Alnavit. Zázvor se hojně používá v tradiční čínské medicíně 

a je známý svým pozitivním účinkem na lidské zdraví. Máte chuť si upéct čerstvé 
pečivo? Vyberte si z nabídky mouk v bio kvalitě, použijte kypřicí prášek bez 
obsahu fosfátů či třtinový vanilkový cukr s pravou Bourbon vanilkou. Obzvláště 
celozrnné mouky jsou pro naše tělo přínosné, neboť se při jejich výrobě zpraco-
vává celé zrno. Jsou tak zachovány obalové vrstvy zrna a klíček. Označení bio 
ručí za kvalitu bez přidaných škodlivých látek a zároveň je označením výrobků, 
které byly vypěstovány v souladu s přírodou.

CO LIDSKÉ TĚLO POTŘEBUJE?
PŘÍRODA VÍ…

Datum v kalendáři naznačuje, že se pomalu blíží první jarní den. Zkuste oprášit svá silvestrovská předsevzetí, která již 
možná vzala za své. Zima organismus vyčerpává a lidé se cítí unavení a bez síly. Přesto možná právě teď začíná ten 
správný čas pro uskutečnění našich plánů. Alespoň těch, začít jíst zdravě… Protože příroda ví, co naše tělo potřebuje.

Suroviny:
300 g žitné chlebové mouky BIOHARMONIE, 100 g pšeničné chlebové mou-
ky BIOHARMONIE, 260 ml vlažné vody, 7 g sušeného droždí, koření (kmín 
nebo koriandr), 1 lžička soli

Příprava:
Všechny ingredience včetně sušeného droždí nasypte do mísy. Pokud použí-
váte čerstvé droždí, rozpusťte jej nejprve v troše vlažné vody. Suroviny dů-
kladně promíchejte. Nakonec z těsta vytvarujte bochánek, který vložte 
do moukou vysypané mísy nebo ošatky a nechejte na teplém místě 
asi 1 hodinu nakynout. 
Nakynutý bochník umístěte na plech nebo do chlebové formy vyložené pečicím 
papírem a potřete jej vodou nebo olejm. Rozehřejte troubu na minimálně 
220 °C. Do rozehřáté trouby vložte chléb. Na dno trouby můžete při pečení 
chleba vložit plecháček s vodou, kůrka tak zůstane vláčnější. Pečte přibližně 
30 minut. Poté snižte teplotu na 180 °C a pečte dalších zhruba 20 minut. 
Nakonec chleba vyklopte na mřížku a nechejte před krájením vychladnout. 

eský žitný chlebík

18

Víte, že se v ekologickém zem d lství nesmí používat pr myslová hnojiva a pesticidy a oproti tomu 
se v konven ním zem d lství spot ebuje až 150 kg pr myslových hnojiv na 1 hektar? 

Mouky Bioharmonie bio, 1 kg 
Celozrnné mouky v bio kvalitě. Při mletí celozrnné mouky je zpracováno 

celé vyčištěné zrno, jsou tak zachovány obalové vrstvy zrna a klíček.

Hollandia BIO jogurt selský bílý, 180 g
Hollandia BIO jogurt selský jahodový, 180 g
Typický hrudkovitý jogurt zrající v kelímku je v pr-
votřídní bio kvalitě, obsahuje probiotickou kulturu 
BiFi a podporuje zdravé zažívání. 
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Country Life datlový sirup bio, 200 ml 
Sirup je vyroben šetrným postupem 
a bez přidaných látek. Jde o přírodní 
sladidlo, které obsahuje cenné živiny 
a je dobře stravitelné. Lze použít třeba 
na ochucení palačinek, vafl í, zmrzliny, 
jogurtu nebo tvarohu.

Každý z nás chce mít čistou a voňavou domácnost a s tím souvisí 
množství zakoupených čističů, pracích prášků a dalších prostředků. 
Stihneme si při tom všem uvědomit, kde použité chemikálie končí? 
Bohužel ve vodě, která je alfou a omegou našeho bytí. Přes čističky 
se vrací zpět do domácností. Chemikálie v použitých čističích se 
navíc vypařují do vzduchu, který dýcháme. Ke snížení znečišťování 
životního prostředí můžeme alespoň částečně přispět používáním 
ekologické drogerie. Velkým problémem je obsah fosfátů, solí, synte-
tických barviv, chloru a dalších chemikálií.  V Globusu si můžete 
vybrat hned z několika značek ekologických detergentů, WC čističů, 
aviváží, v nabídce jsou dokonce i tablety do myčky na nádobí či 
různé druhy čističů do domácnosti. Přijďte se k nám přesvědčit.

Pe ujme nejen o sebe, ale také o životní prost edí

Frosch, 
univerzální čistič do domácnosti, 1 l
Čistič s levandulovou vůní účinně a ekolo-
gicky odstraní špínu a mastnotu, eliminuje 
nepříjemné pachy a dodá domovu příjem-
nou vůni. 

Ecover, 
tekutý prací prostředek, 1,5 l

Bez optických rozjasňovačů, použité 
suroviny jsou pouze na rostlinné a mine-
rální bázi, navíc má velmi jemnou vůni. 
Vynikající prací účinek se sílou přírody.

19

Víte, že p ítomnost fosfát  ve vod
p ispívá k p emnožení as a sinic, 
a tím k tzv. kvetení vody?

Alnatura müsli tyčinky bio, 6 x 25 g 
Cereální tyčinky slazené přírodním 
javorovým sirupem a třtinovým cuk-
rem, ochucené sušenými datlemi.

x 25 g 
dním 
m cuk

Alnatura bazalkové pesto bio, 130 g  
Směs bio bazalky, slunečnicového 

a olivového oleje, piniových semínek 
– to vše dochuceno citronovou šťávou 

a mořskou solí.

Country Life datlový sirup bio, 200 ml 
Sirup je vyroben šetrným postupem 

javorovým sirupem a třtinovým
rem, ochucené sušenými datle

m cuk-
emi.

Alnavit zázvorová šťáva bio, 200 ml 
Obsahuje 95 % přímo lisované šťávy ze zázvo-
ru. Šetrný způsob zpracování garantuje vyso-

kou kvalitu. Šťáva je vhodná na dochucení 
pokrmů, míchaných nápojů i čaje.

y,
a olivového oleje, piniových semínek 

o vše dochuceno citronovoouuu šťšťšťťávávávávouououou 
aaaa mmomořsřsřskkokokouuu sosososolílílílí..

a 
– to

Biopark kuře bio
Biokuřata jsou chována na českých ekologic-
kých farmách s výběhem na louky a pastviny, 

rostou přirozeně a téměř 3x déle. Maso má 
výraznou chuť, je křehké a zároveň pevné.  
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BYLINKY Z GLOBUSU www.globus.cz

BYLINKY S.R.O.

Společnost Bylinky s.r.o. vznikla v roce 2011 jako dceřiná 
společnost švédské fi rmy Swedeponic Holding AB, která 
v oboru působí přes třicet let a provozuje v Evropě 8 skle-
níků. Čerstvé bylinky pro vás pěstuje na Znojemsku v jed-
nom z nejmodernějších skleníků Evropy, nepoužívá pesti-
cidy ani chemické postřiky. Do hypermarketů Globus 
dodává čerstvé bylinky v květináči již od března 2013. 
Aktuálně je v nabídce 11 druhů bylinek – bazalka, petržel 
kadeřavá, pažitka, máta, rozmarýn, tymián, koriandr, 
meduňka, majoránka, oregano a libeček. Od dubna 2014 
nabídneme dvě novinky – petržel hladkolistou a šalvěj. 

Bylinky mají v kuchyni uplatnění jako přísada do salá-
tů, ale především jako aromatické koření pro slané 
a sladké pokrmy teplé i studené kuchyně. Čerstvé 
bylinky je nejlepší krájet a přidávat do jídla těsně před 
servírováním, protože tak si uchovají svou chuť i vyso-
ký obsah živin. Na tepelnou úpravu jsou zvláště citlivé 
bazalka a koriandr, zatímco rozmarýn nebo tymián lze 
vařit po delší dobu.

VÁŠ VLASTNÍ BOUQUET GARNI

Bylinky můžete používat buď jednotlivě, nebo je 
vzájemně kombinovat, čímž zesílíte jejich aroma. 

Zkuste použít tzv. bouquet garni, což je svazek více 
bylinek převázaných provázkem. Používá se při pří-
pravě polévek a dušených pokrmů. Na bouquet garni 
se používá třeba tymián, rozmarýn, majoránka či 
oregano. Můžete zkusit také naložit několik snítek 
oblíbených bylinek do vinného octa a vznikne vyni-
kající základ k dresinkům nebo smíchat bylinky s oli-
vovým olejem. Skvělé je i domácí pesto – stačí roz-
mixovat čerstvou bazalku s česnekem, olivovým 
olejem a piniovými oříšky a ochutit jím uvařené 
těstoviny. Čerstvé bylinky mají opravdu široké použití, 
tak proč si na okně v kuchyni nevytvořit bylinkovou 
mini zahrádku?

MAGIE ČERSTVÝCH BYLINEK
Bylinky mají v kuchyni takřka kouzelnou moc, běžné potraviny změní v pochoutky a jsou vydatným zdrojem vitaminů, minerálů, éterických olejů 
a dalších prospěšných látek. Čerstvé bylinky povzbuzují chuť k jídlu, podporují trávení, zklidňují, či naopak podněcují mysl a umějí i další kouzla… 

Výraznější chuť se 
uplatní při přípravě 
zvěřiny, ryb, drůbeže, 
sekaných mas a nádi-
vek, paštik, dušené 
zeleniny, polévek 
a omáček. Tymián lze 
vařit a dodává pokr-
mům pikantní příchuť.

Tymián

Přidává se do slad-
kých jídel, ovocných 
dezertů nebo koktejlů, 
protože dodává jemný 
citronový nádech. 
Hodí se také k rybám 
a kuřatům, při tepelné 
úpravě však ztrácí 
typické aroma.

Medu ka

Klíčová bylinka 
italské kuchyně. 
Nejčastěji se používá 
při přípravě pizzy, 
těstovin všeho druhu 
a rajčatových pokr-
mů, hodí se skvěle 
i pro zvýraznění chuti 
skopového a drůbe-
žího masa.

Oregano
Je vynikající do jídel 
ze zvěřiny, drůbeže, 
jehněčího či vepřové-
ho masa, na pečené 
i grilované ryby. Celé 
větvičky rozmarýnu 
se dávají také přímo 
na uhlí, aby maso 
nasálo aroma. 

Rozmarýn

Výborná v kombinaci 
se skopovým, hově-
zím i vepřovým ma-
sem, skvěle se dopl-
ňuje s chutí česneku. 
Majoránkou se koření 
především vydatné 
pokrmy, jako jsou 
jídla z jednoho hrnce.

Majoránka

Díky jemně cibulové 
chuti se hodí do by-
linkových másel, 
vaječných pokrmů, 
pomazánek a nádi-
vek, k ochucení 
polévek a omáček. 
Má mnoho vitaminů, 
které se při tepelné 
úpravě ztrácejí. 

Pažitka

Pro nezaměnitelnou 
vůni maggi se nejví-
ce hodí do polévek, 
sekané, nádivek 
a do jídel z jednoho 
hrnce. Výborně ochutí 
omáčky a brambory, 
zvýrazní chuť kuřecí-
ho či skopového 
masa.

Libe ek

Výborně se uplatňuje 
v nejrůznějších maso-
vých a zeleninových 
exotických pokrmech, 
především v jídlech 
s kari. Jeho výrazné 
aroma vynikne hlavně 
v asijské a mexické 
kuchyni.

Koriandr
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Listová zelenina včetně salátů je dnes v kulinárním 
světě zvláště oblíbená v čerstvých kombinovaných 
salátových směsích a salátových jídlech zvaných 
„ready-to-eat“, tedy „připraveno k jídlu“. Tyto lehké 
pokrmy jsou připraveny z různých druhů listové 
zeleniny a dalších surovin, jako jsou sýry, šunka 
a uzeniny, krutony, vařená vejce a další přísady. 
Často nahrazují hlavní denní jídlo a kromě pozitivní-
ho vlivu na zdraví šetří také čas. Čerstvá listová 
zelenina slouží i k přípravě chlebíčků, baget a jako 
příloha k hlavním pokrmům. Její obliba vzrůstá 
hlavně u mladé generace, protože přispívá ke zvýše-
ní chuťové rozmanitosti ve stravování.

BOOM ŠPENÁTU, POLNÍČKU A RUKOLY

Mezi druhy listové zeleniny, které dnes zažívají doslo-
va boom, bezesporu patří špenát a baby špenát, 
polníček a rukola. Globus ČR spolupracuje s několika 
certifi kovanými pěstiteli z různých oblastí Evropy 
(momentálně z Itálie, následně z německého Porýní, 
ale i z českého Polabí). Hypermarkety Globus jsou 
zásobovány denně čerstvým zbožím, které z logistic-
kého centra v Jirnech převážejí chladírenské kamiony, 
takže teplotní řetězec přepravované zeleniny je z pole 
až k zákazníkovi pod dohledem, což je pro udržení 
čerstvosti nejdůležitější. Proto mohou zákazníci najít 
na pultech Globusu tyto produkty po celý rok. 

INGREDIENCE: 
listy baby špenátu, rukola, polníček, olivový olej, citron, vejce, parmezán, sůl a pepř  

.
PŘÍPRAVA:

Doba přípravy: asi 40 minut

Polníček natrháme, smícháme s listy špenátu a rukoly, podle chuti můžeme přidat i další 
druhy natrhané listové zeleniny nebo salátů. Připravíme si zálivku z olivového oleje a citro-
nové šťávy (případně balzamikového octa), osolíme, opepříme a salát důkladně promíchá-

me. Ve vodě uvaříme zastřené vejce, salát posypeme nastrouhaným parmezánem a můžeme 
podávat. Pokud by se vám zdál tento pokrm málo bohatý, můžete si ho obohatit šunkou 

nebo plátky dorůžova osmahnuté, pěkně prorostlé slaniny. 

Trhané listové saláty s parmezánem a zast eným vejcem

www.globus.cz  SALÁTY Z GLOBUSU

Zimní a jarní producent listové zeleniny a salátů

www.globus.cz  SALÁTY Z GLOBUSU

HIT ZDRAVÉ VÝŽIVY
Listová zelenina z Globusu!

Spotřeba čerstvé listové zeleniny v posledních letech pořád roste. Hlavní důvod je zdravý životní styl, 
ke kterému se přiklání stále větší část populace. Čím dál víc lidí tak přichází na to, že zelené části rostlin 

jsou nejenom zdravé, ale můžou být také chutné.   

4 PORCE
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PIKNIK www.globus.cz

MENU PLNÉ VITAMINŮ
Chcete žít zdravým životním stylem, ale přitom si neodpírat kulinářské pochoutky? Inspirujte se recepty 

na zdravé mlsání, při kterém si přijdou na své zásady zdravé výživy i vaše chuťové pohárky. 
Jarní menu o čtyřech chodech dodá tělu energii a prospěšné látky, navíc ho připravíte 

poměrně snadno a rychle. Tak dobrou chuť.

RECEPTY www.globus.cz

INGREDIENCE: 
750 ml zeleninového vývaru, 5–6 velkých mrkví 

(cca 600–750 g), 1 střední cibule, 1 limeta, malý kousek 
zázvoru (cca 50 g), troška panenského olivového či kvalit-

ního slunečnicového oleje, čerstvý koriandr
 nebo petržel na ozdobu, sůl a pepř 

.
PŘÍPRAVA:

Doba přípravy: asi 30 minut
Mrkev očistíme a nakrájíme na kousky, cibuli oloupeme a nase-
káme na drobno a společně s mrkví restujeme na rozehřátém 

oleji, až cibule zesklovatí. Poté zalijeme horkým vývarem a při-
dáme oloupaný, nahrubo nastrouhaný zázvor.  Vaříme přibližně 
po dobu 10 minut, aby mrkev změkla. Než se rozvaří, tak po-
lévku odstavíme a můžeme vyndat na misku několik kousků 

vařené mrkve pro pozdější použití. Pak pomocí mixéru mixuje-
me polévku do hladka a dochutíme ji solí, pepřem a šťávou 

z poloviny limetky. Do mrkvového krému vložíme zpět kousky 
vařené mrkve, ozdobíme čerstvým koriandrem či petrželí a mů-

žeme podávat. 

VLIV NA ZDRAVÍ: 
Mrkev je jeden z mála druhů zeleniny, pro které platí, že 

po uvaření je zdraví prospěšnější než za syrova. Syrová mrkev 
má totiž velmi odolné buněčné stěny, takže lidské tělo získá jen 
čtvrtinu dostupného betakarotenu. Ten organismus transformuje 

na vitamin A, důležitý pro fungování imunity. Tepelná úprava 
a použití kvalitních rostlinných olejů však pomáhá karotenoidy 
rozpouštět, což umožňuje vstřebat až dvojnásobek! Mrkev je 

navíc bohatým zdrojem vitaminů B, C a E, vlákniny a obsahuje 
i významné množství selenu, který prospívá nervové soustavě 
a zvyšuje odolnost proti stresu. Pravidelná konzumace mrkve 
podporuje růst a vývoj dětí, prospívá i těhotným ženám a má 

blahodárný vliv na zrak. Mrkvová polévka je tak chutnou mož-
ností, jak zvýšit svou fyzickou i psychickou odolnost.   

Mrkvová polévka se zázvorem

POLÉVKA

4
PORCE
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INGREDIENCE: 
200 g bulguru, 100 g čerstvé papriky, 100 g raj-
čat, 1 mrkev, 3 jarní cibulky a 1 cibule, 600 ml 

zeleninového vývaru, 50 ml kvalitního rostlinného 
oleje, 2 stroužky česneku, 1 lžička kari a sůl  

.
PŘÍPRAVA:

Doba přípravy: asi 30 minut
Cibuli nasekáme na drobno a necháme ji na oleji 
zesklovatět, přidáme tenké plátky česneku, mrkev 

nakrájenou na kostičky a orestujeme. Vsypeme bulgur, 
posypeme lžičkou kari, směs zamícháme a zalijeme 
horkým vývarem. Přiklopíme pokličkou a necháme 

přibližně 15 minut dusit. Bulgur nemá být rozvařený, 
ale sypký a křupavý, a proto je třeba ho včas odstavit. 

Potom přidáme nakrájenou papriku, rajčata a jarní 
cibulku, podle potřeby přilijeme trošku vývaru a pro-
mícháme. Směs přiklopíme a necháme chvíli odstát, 
aby se zelenina v bulguru prohřála. Poté ozdobíme 
čerstvou petrželovou natí a můžeme volat ke stolu.

VLIV NA ZDRAVÍ: 
Bulgur je u nás poměrně málo známá potravina, 

vyráběná z předvařené a nalámané celozrnné pšeni-
ce. Díky typickému způsobu výroby se z pšenice 

uvolňují přírodní enzymy, takže je stravitelnější a or-
ganismus může vstřebat víc prospěšných látek. Bul-
gur voní po obilí a má delikátní oříškovou chuť, navíc 
je výživnější než rýže a stravitelnější než luštěniny. Má 

vysokou nutriční hodnotu, ale jenom zanedbatelné 
množství tuku, a dodává tělu bílkoviny, sacharidy, 
vlákninu, vitaminy a minerály. Působí blahodárně 

na nervovou soustavu a podporuje správné fungování 
trávicího systému. Při vaření bulgur absorbuje hodně 

vody, takže se doporučuje vařit ho v poměru 
1 : 3 po dobu 10–15 minut, případně jen polovinu 
doby a poté ho nechat dojít. Lze ho připravit také 

nabobtnáním, kdy si uchová veškeré živiny. Stačí ho 
na hodinu namočit do vody a zbylou tekutinu slít. 

Pšeni ný bulgur se zeleninou

SALÁT

4
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INGREDIENCE: 
4 kusy čerstvého vykuchaného pstruha, 1až 2 citrony nebo limetky, máslo, čerstvé 

bylinky (tymián, petrželka, rozmarýn, šalvěj či bazalka), 2 až 3 stroužky česneku, sůl 
a pepř, lžíce hladké mouky, případně bílé víno na podlití  

.
PŘÍPRAVA:

Doba přípravy: asi 40 minut
Pstruhy důkladně očistíme, omyjeme, necháme okapat a potom ještě osušíme papí-
rovou utěrkou. Ryby zevnitř i zvenku osolíme a opepříme a poté naplníme oblíbený-

mi bylinkami smíchanými s nakrájeným či nadrceným česnekem. Buď je možné 
použít jen jeden druh bylinky, nebo zkusit kombinaci, ale při experimentech buďte 

opatrní, aby výsledný chuťový akord nebyl až příliš divoký. Dovnitř pstruhů pak 
vložíme plátky citronu nebo je pokapeme citronovou šťávou. Z obou stran je popráší-

me hladkou moukou a opečeme na másle. Poté je trochu podlijeme vodou nebo 
bílým vínem, vložíme do trouby předehřáté na 190 °C a pečeme po dobu 

15–20 minut. Podáváme s různě upravenými bramborami, 
zeleninovým salátem nebo s čerstvým pečivem.

VLIV NA ZDRAVÍ: 
Lékaři i výživoví poradci na ryby pějí ódy, a to zcela právem. Jsou bohaté na vitami-
ny A, D a B-komplex a obsahují omega-3 nenasycené mastné kyseliny, důleži-
té pro zdravé srdce a oběhový systém. Tyto zdraví prospěšné látky pomáhají snižovat 

hladinu cholesterolu a dalších tuků v krvi, roztahují cévy a tím předcházejí jejich 
ucpávání, vnitřní orgány se díky tomu lépe prokrvují a zlepšuje se jejich fungování. 

Kyseliny mají pozitivní vliv i na nervový a imunitní systém a podle posledních výzku-
mů i na činnost mozku. Pstruh patří mezi lososovité ryby a jeho maso je chutné, 

dobře stravitelné a nízkokalorické. Je zásobárnou cenných minerálních látek, přede-
vším vápníku, fosforu a železa. Maso lze po tepelné úpravě velmi snadno oddělit 

od páteře. Hodí se k pošírování, smažení, grilování i pečení v troubě. 

Pe ený pstruh na bylinkách

HLAVNÍ JÍDLO

4
PORCE
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INGREDIENCE: 
500 ml smetany ke šlehání, 4 až 5 lžic cukru krupice, 

plátková nebo prášková želatina, 1 vanilkový lusk či troška mleté vanilky, 
maliny, jahody nebo jiné ovoce na ozdobu

.
PŘÍPRAVA:

Doba přípravy: asi 15–20 minut + 5–6 hodin na zatuhnutí
Želatinu namočíme do vody a necháme nabobtnat. Smetanu nalijeme do kastrůlku, 
přidáme dřeň z vanilkového lusku, cukr a mícháme do doby, než se rozpustí. Přive-

deme směs k varu a potom odstavíme z ohně. Smícháme ji s vymačkanou želatinou, 
kterou necháme rozpustit. Smetana už se nesmí vařit, jinak by hmota nemusela 
ztuhnout. Když je želatina rozpuštěná, nalijeme hmotu do připravených formiček 
a necháme 5 až 6 hodin v lednici odležet. Poté ji vyklopíme, ozdobíme ovocem 

a fantastický smetanový dezert je hotový. Pokud se nám nedaří vyklopit panna cottu 
z formiček, můžeme ji připravit do libovolných menších nádobek, hrnečků nebo 

skleniček. Tato původem italská pochoutka zachutná v mnoha variantách – s kara-
melem, čokoládovou polevou, skořicí a medem, citrusy a limetkami, fantazii se meze 
nekladou. Je možné vytvořit i dietní variantu, kdy část smetany nahradíme nízkotuč-

ným mlékem a cukr nízkokalorickým sladidlem, ale byla by to škoda, 
protože už by to nebyla pravá panna cotta.

VLIV NA ZDRAVÍ: 
Jenom málokdo by o panna cottě tvrdil, že má nějak zvlášť pozitivní vliv na lidské 
zdraví. A přesto to může být pravda. Jde o lehký, relativně nízkokalorický dezert 

a díky čerstvému ovoci má přece jen určitý obsah vitaminů a dalších prospěšných 
látek. Hlavním přínosem je však lahodná smetanová chuť, která milovníky sladkých 
dezertů naplňuje nadšením a jejich chuťové pohárky blahem. A jak potvrdí každý 

lékař, šťastná mysl je půl zdraví, takže panna cotta zřejmě patří 
mezi nejzdravější dezerty na světě.

Smetanová panna cotta s ovocem

DEZERT

4
PORCE
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Fritéza ActiFry Plus GH8060 
Novinka konceptu Zdravě a chutně – pou-
ze 3 % tuku v 1,2 kg hranolek s použitím 
jediné lžíce oleje. Patentovaná lopatka 
a unikátní tepelné impulzy, digitální displej 
s timerem. Příkon 1400 W, čistá a bezpeč-
ná obsluha, absence pachů a možnost mytí 
v myčce. Příprava pokrmů z čerstvých 
potravin i polotovarů, lze tepelně upravo-
vat i maso, zeleninu či omáčky. Jako dárek 
brožura s recepty. Cena: 5 490 Kč

Speciální tip pro zdravé va ení
Elektrický strouhač Fresh 
Express Max DJ 810
Unikátní přístroj pro maximální komfort 
během přípravy jídla, vysoký výkon a 5 vý-
měnných nástavců zaručuje rychlý a doko-
nalý výsledek. Příkon 260 W, 2 stupně na-
stavení rychlosti, turbo rychlost umožňuje 
zpracovat až 2 kg surovin za minutu. Praktic-
ký a moderní design s garancí maximální 
stability, snadná údržba, metalicky červený 
povrch, rozměry š 19 x v 30 x h 28 cm.
Cena: 2 890 Kč

POTRAVINY PRO DOBROU KONDICI
Toužíte dát si k jídlu, pití nebo jen tak na zub něco chutného, ale zdravého? Marně tápete v regálech a nevíte, co si vybrat? 
Využijte naše tipy na výrobky všeho druhu, které prospějí vaší fyzické kondici. Máme pro vás také inspiraci do kuchyně, 
aby vámi připravené pokrmy byly opravdu dokonalé.

.. PPPPPPrararararaaktktktktkkticiciccic---
mámámámámámámálnlnlnlnní íííí í
eeeeeervrvrvrvrvenenenenýý ýýý
cccccm.m.mmm

Good fi ber, 350 g 
Dobrá vláknina, 375 g 
Cereálie s vysokým obsahem vlákniny. 
Jsou vhodné jako součást vyvážené 
pestré stravy.

Čaj zelený, 25 sáčků 
Pro očištění organismu od škodlivých 
látek je naprosto ideální Globus 
zelený čaj.

Prosciutto Cotto, 200 g
Vysoce kvalitní šunka pod značkou 

korrekt s 94% obsahem vepřového masa.

100% jablečná 
šťáva Globus, 1 l

Přímo lisovaná 100% 
jablečná šťáva pro 
doplnění vitaminu 
C, bez přidaného 

cukru.

Cottage sýr classic 
a Cottage light, 200 g 
Čerstvý sýr s nízkým obsa-
hem tuku pod značkou 
korrekt je ideální svačinou.

Olivový extra panenský olej, 500 ml 
Pro zdravé restování nebo jen tak do salátu 
se vždy hodí Globus Extra panenský olivový 

olej bohatý na vitamin E.

ZDRAVÉ TIPY www.globus.cz
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ZÁBAVA PRO DLOUHÉ CHVÍLE
Každý měsíc se na trhu objevují desítky nových knih a fi lmů, které spolu soupeří o pozornost čtenářů a diváků. Jak vybrat ty správné právě pro 
vás? Nabízíme zajímavé tipy na knižní a DVD novinky pro zábavu i zdravý životní styl, které můžete zakoupit v hypermarketech Globus. Třeba 

mezi nimi objevíte to pravé pro studené jarní večery.

NASERVÍRUJTE SI VÍTĚZSTVÍ 
Novak Djokovi
V knize Naservírujte si vítězství Djokovič 
popisuje, jak přežil bombardování Běle-
hradu a došel až na vrchol v tenisovém 
sportu. Zároveň představuje speciální 
bezlepkový program pro zlepšení fyzic-
kého i psychického stavu, který změnil 
jeho život. Djokovičovo tělo není schop-
no zpracovat látku zvanou lepek, která 
je obsažena v obilovinách a dalších 
potravinách, a proto ho trápily různé 
zdravotní problémy. Roku 2009 byl 
sotva schopen odehrát turnaj, ale dva 
roky poté Novak Djokovič vyhrál deset 
turnajů, tři grandslamy a 43 zápasů 
za sebou! Zásluhy přičítá právě změně 
stravy a speciální bezlepkové dietě.  

DIETA 5 : 2 
Angela Dowdenová
Začít s dietou 5 : 2 je tak jednoduché! 
Stačí 2 dny razantněji omezit příjem 
kalorií a zbytek týdne můžete jíst, 
co hrdlo ráčí. Díky přerušovanému 
půstu zhubnete, budete se cítit 
skvěle a hlavně budete zdraví. Cestu 
k optimální hmotnosti vám usnadní 
100 chutných nízkokalorických receptů 
na pokrmy k snídani, obědu i večeři, 
které obsahují 100, 200 a 400 kalorií. 
Čtyřtýdenní postní jídelníček a nápady 
na nízkokalorické chuťovky pro zahnání 
hladu jsou skvělou inspirací, přehledné 
kalorické tabulky a nápadité tipy po-
mohou tuto chutnou postní dietu začle-
nit do vašeho každodenního života. 

RASPUTINŮV STÍN
Raymond Khoury
V roce 1916 horníky v dole na Urale 
zachvátí podivné šílenství a navzájem 
se povraždí. Rasputin, tajemný mnich 
a šedá eminence carského dvora, 
vyhodí důl do povětří a zlikviduje 
důkazy. Ale jeho dílo možná přežilo 
dodnes… Agent FBI Sean Reilly vyšet-
řuje podivnou smrt ruského diplomata 
a poté se New Yorkem přelije vlna 
vražd a nepochopitelného a nevysvětli-
telného násilí! Indicie vedou do carské-
ho Ruska k záhadnému přístroji, který 
dokáže lidi změnit na loutky bez vůle! 
Reillyho čeká závod s časem – musí 
běh událostí zastavit dřív, než bude 
nenávratně pozdě… 

ČERVENKA
Jo Nesbø
Třetí díl krimi série o detektivu Harrym 
Holeovi roztáčí kolotoč událostí, jež 
sahají až k roku 1944. V zákopech 
u Leningradu bojuje jednotka norských 
vojáků a jeden z nich, Daniel Gude-
son, je zastřelen. Po jisté době se v laza-
retu objeví zraněný voják, který o sobě 
tvrdí, že je Gudeson! Roku 1999 se 
do ulic Osla vydává stařec, jemuž lékař 
sdělil rozsudek smrti. Ví, že ho čeká 
poslední mise, a vzápětí je jeden norský 
veterán nalezen s podříznutým hrdlem! 
Po souvislostech pátrá detektiv Harry 
Hole, který odhalí gang pašeráků zbraní 
z neonacistického prostředí, jejichž 
konexe sahají až do řad policie v Oslu!

DVD NOVINKY
již v prodeji

  KNIŽNÍ NOVINKY   JIŽ V PRODEJI NOVINKA NA BŘEZEN 
  

NOVINKA NA DUBEN
  

DVD S Italem v kuchyni, 
29,90 Kč

DVD FIT fi tness collection, 59,90 Kč DVD Jamie Oliver vaří doma 
digipack 4 DVD, 269,00 Kč

DVD Nigella Lawson 
vaří narychlo, 

kolekce 4 DVD, 269,00 Kč
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Svetr, 499 Kč
Kalhoty STOOKER, 799 Kč 

Kabelka TOM TAILOR, 1 190 Kč  
Peněženka TOM TAILOR, 799 Kč

Lodičky TAMARIS, 999 Kč

Tričko BLUE SEVEN, 199 Kč
Kalhoty STOOKER, 799 Kč

Šátek, 129 Kč
Kabelka TOM TAILOR, 1 190 Kč 

Obuv pro volný čas TAMARIS, 899 Kč

VPUSŤTE JARO DO ŠATNÍKU

Tričko BLUE SEVEN, 299 Kč 
Kalhoty, 499 Kč

Kabelka MARCO TOZZI, 1 190 Kč 
Kotníková obuv MARCO TOZZI, 1 490 Kč
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Tričko BLUE SEVEN, 249 Kč
Kalhoty HERO, 999 Kč 

Kožený pásek STOOKER, 499 Kč
Obuv pro volný čas MUSTANG, 1 490 Kč

Dětská mikina BLUE SEVEN, 399 Kč
Dětská Kalhoty BLUE SEVEN, 399 Kč

Dětská obuv, 499 Kč

Pohodlné volnočasové oděvy mohou být šik – stačí jen zkombinovat správné svršky a můžete vytvořit vlastní neotřelý out-fi t, ve kterém se 
budete cítit skvěle. Jaro je skoro za dveřmi a móda velí, že v kurzu jsou jasné zářivé barvy a nápadité 

módní doplňky, které pomohou dotáhnout váš vzhled k dokonalosti.  Vyberte si…

Tričko LERROS*, 999 Kč
Šátek, 249 Kč
Pásek, 199 Kč

Kalhoty s.OLIVER*, 1 699 Kč
Obuv pro volný čas, 699 Kč

*  Tento výrobek zakoupíte v prodejně Jeans Shop v Globusu.
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malo mne, jestli by strollering nějakou maminku 
zaujal, a byla jsem překvapená, kolik se nás začalo 
scházet. Cvičení je založeno na tom, že maminky 
mohou využít jakoukoliv vhodnou pomůcku, kterou 
při procházkách potkají – kočárek, lavičky a stromy 
v parku, ale i své děťátko k tomu, aby zvýšily svou 
fyzickou kondici,“ popisuje zakladatelka strollerin-
gu. Ať už cvičí samy, či v kolektivu, díky speciálním 
cvikům mohou posilovat břišní svaly, vnitřní svaly 
stehen i další důležité partie třeba při cestě na ná-
kup nebo při čekání na zastávce. Edita Berková 
začala pořádat lektorské kurzy, školit nové lektorky 
a dnes již existují kluby v mnoha různých městech. 
„Nové lektorky mohou působit pod značkou Strolle-
ring ®, nebo si založit vlastní klub. Nelpím na znač-
ce. Důležité je, že se cvičení mezi maminkami šíří 
a je pro ně užitečné. Lektorek je dnes přibližně 
100, a to nepočítám ty, co působí samostatně,“ 
prozrazuje. Cvičební systém strolleringu se navíc 
stále rozšiřuje, protože na každém kurzu lektorky 

účinným cvikům, které posilují a zpevňují vybrané 
svalové partie,“ vysvětluje Edita Berková. Maminky už 
se tak nemusí snažit vyšetřit čas na posilovnu, aby se 
dostaly opět do kondice. Mohou využít procházky s ko-
čárkem a spojit příjemné s užitečným – získat štíhlou 
atraktivní postavu a přitom trávit čas v přítomnosti 
svého děťátka. Strollering je založen na dynamické 
sportovní chůzi, která je ideální pro maminky s nadvá-
hou a povoleným svalstvem, a soubor cviků je rozdělen 
do tří kategorií. Tou první jsou tzv. kardio cviky, které 
pomáhají spalovat tuky a podporují fungování kardio-
vaskulárního systému. Druhou kategorií jsou posilovací 
cviky, prováděné u kočárku, přímo s kočárkem nebo 
s děťátkem v náručí, možností je mnoho. Třetí kategorií 
jsou protahovací cviky pro ladnost a ženskost.  
 
SPECIÁLNÍ SYSTÉM CVIKŮ

„Nejdřív jsem začala cvičit sama, chodívala jsem 
do Stromovky a po čase jsem si dala inzerát. Zají-

NOVÝ HIT ČESKÝCH MAMINEK:
Cvi ení s ko árkem – strollering

Jsou to přibližně tři roky, kdy lidé v pražské Stromovce mohli vídat maminku cvičící s dětským 
kočárkem. Dnes už tam nechodí sama, objevují se jich tam i desítky. A další stovky maminek cvičí 

v parcích po celé České republice! Seznamte se strolleringem. Ale pozor, může se to šířit…

Strollering aneb „Mateřská v pohybu“ je unikátní 
systém work out cvičení, který je určen pro ma-

minky s velmi malými dětmi. Podle názvu působí 
jako převzatý z ciziny, ale zrodil se v hlavě Češky 
Edity Berkové, když přivedla na svět svou první 
dceru. „Ella je pro mne obrovským požehnáním, ale 
přesto mi na mateřské něco chybělo – pocit vlastní 
realizace. Našla jsem ho ve strolleringu, a jak se zdá, 
tak nejen pro sebe…,“ prozrazuje autorka speciální-
ho cvičebního systému. Jeho název vznikl z anglické-
ho výrazu stroller, které znamená dětský kočárek, 
strollering lze tedy volně přeložit jako „kočárkování“. 

UŽ NEMUSÍTE DO POSILOVNY

Jak takové cvičení s kočárkem vlastně vypadá? „Typicky 
mužskou reakcí je otázka: Vy ty kočárky jako zvedáte? 
To určitě ne. Ale člověk nemusí chodit na posilovací 
stroje, když si chce zacvičit, protože kočárek poskytuje 
obrovské množství možností k jednoduchým a velmi 

MIMI KLUB www.globus.cz
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CO MIMI KLUB NABÍZÍ
Mimi klub je určen nastávajícím mamin-
kám a rodičům dětí do tří let, nabízí 
možnost, jak ušetřit na výdajích a záro-
veň 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 příleži-
tostné 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

i účastnice vymýšlejí stále nové cviky. Do cvičení 
jsou aplikovány prvky například z pilates, zumby, 
jógy a dalších cvičení, takže je strollering opravdu 
komplexní pohybovou aktivitou s velmi příznivým 
vlivem na fyzický i psychický stav.  

VELKÝ ZÁVOD KOČÁRKŮ

Projekt Strollering aneb „Mateřská v pohybu“ běží 
přibližně tři roky a ukazuje se, že nejde jenom 
o cvičení, ale také o obrovský sociální kontakt mezi 
maminkami, které jinak nemají moc příležitostí 
ke společenskému vyžití. V rámci různých klubů 
strolleringu běží mnoho menších projektů, pořádají 
se společné výlety a další akce. Vznikají i speciální 
odrůdy této pohybové aktivity, třeba dance-strolle-
ring nebo cvičení pro maminky s malými dětmi 
zvané „Hrajte si cvičením“. „Strollering se pomalu 
šíří i do zahraničí, píšou nám třeba maminky 
z Chorvatska, Velké Británie a dalších zemí, které 

jsou původem Češky a do zahraničí se provdaly. 
Dozvěděly se o strolleringu a dnes ho cvičí v no-
vých domovinách,“ říká autorka unikátního cvičeb-
ního systému. Strollering už stihl vytvořit také 
úspěšnou tradici – Závody kočárků. Konají se vždy 
v dubnu a symbolicky zahajují outdoorovou sezonu 
„kočárkování“. Také letos, 13. dubna přesně 
v 15.00 se minimálně ve 25 českých městech 
postaví na start maminky s kočárky, které budou 
soutěžit v dynamické chůzi na přibližnou vzdále-
nost 100 kroků. „Tatínkové se té vzdálenosti 
vždycky diví, ale my nerady měříme, děláme to 
po svém a krokujeme,“ směje se Edita Berková. 
„Hlavní lokalitou závodu je pražská Stromovka, 
kde to všechno začalo a kde jsem před lety čekala 
na svou první maminku. Letos tu závod bude mo-
derovat herečka Simona Babčáková,“ prozrazuje 
„duchovní matka“ strolleringu, Edita Berková. 
Můžete být u toho nejen jako diváci, ale i jako 
závodnice… 

•  Podle zakladatelky strolleringu 
Edity Berkové je možné cvičit 
v podstatě kdykoliv a kdekoliv. 
Stačí vědět, jak na to.

•  Jedním ze způsobů jsou speci-
ální techniky tzv. vědomého 
dýchání, které pomáhají zpev-
nit břišní svaly a můžete je 
trénovat prakticky v jakékoliv 
situaci.

•  Velmi užitečným způsobem 
hubnutí a zpevňování sval-
stva je sportovní dynamická 

chůze (nejen) s kočárkem, 
ale prakticky kdykoliv vás 
napadne…

•  Cvičení u kočárku je skvělý 
nástroj k posilování a zpevnění 
postavy a některé cviky jsou 
natolik nenápadné, že je mů-
žete dělat kdekoliv.

•  Cvičit můžete také doma 
s děťátkem, stačí vyzkoušet 
zábavné cviky„Hrajte si cviče-
ním“. Bude to přínosem pro 
vás i vašeho potomka.

•  Aby se do cvičení mohly zapo-
jit opravdu všechny maminky, 
které chtějí, vydala zakladatel-
ka Stroleringu ® Edita Berková 
na konci roku 2013 e-knihu 
o strolleringu, která je k dispo-
zici zdarma.

•  V současnosti vznikají názorná 
výuková videa, která by v bu-
doucnu měla být umístěna 
na webu www.strollering.cz, 
kde zájemci najdou veškeré 
potřebné informace.

Cvi te, kdy a kde chcete

www.globus.cz  MIMI KLUB  
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SPORTY PRO PSA

DOMÁCÍ MAZLÍČCI www.globus.cz

Světu milovníků psů vládne nový hit – DOGA! Nejde o plemeno psa, 
jak by se mohlo zdát, ale o druh sportu zvaného Dog Yoga, který je 
určen speciálně pro páníčky a jejich psí mazlíčky. Zdá se vám to až 

příliš bláznivé? Tak můžete zkusit některý z dalších zábavných psích 
sportů, prospěje to vám i vašemu psímu kamarádovi… 

32

GM_32-35_sport se psem.indd 32GM_32-35_sport se psem.indd   32 17.02.14 14:5217.02.14   14:52



ním posvátného jogínského učení a že lektoři Dogy 
nejsou většinou řádně vyškolenými odborníky. Varo-
vání navíc vydala i britská charitativní organizace 
Dogs Trust: „Je důležité si uvědomit, že psi nám 
nemohou říci, když mají cvičení Dogy dost. Doga 
a jakékoliv její varianty by proto měly být praktiková-
ny pod dohledem vyškolených odborníků.“ Nic z toho 
však Doze neubírá na popularitě a dnes ji po světě 
praktikují již tisíce lidí. A začínají na ni zaměřovat 
pozornost také lékaři a veterináři, protože se zdá, že 
při správném praktikování může mít skutečně pozitiv-
ní vliv na psychickou i fyzickou kondici člověka i psa.

MIZÍ STRES I DEPRESE

Doga může prospívat fyzické stránce v několika ohle-
dech – protahuje končetiny i celé tělo a správné dýchá-
ní pomáhá zásobovat kyslíkem vnitřní orgány, takže 
zlepšuje jejich funkci. „Propojení člověka se psem 
prostřednictvím cvičení Dogy může být dobré pro vaše 
zdraví. Výzkum ukazuje, že mazlení s vaším psem 
může mít na vaši náladu stejný vliv jako péče o dítě. 
Náš mozek v tu chvíli uvolňuje hormon oxytocin, který 
spouští pocity štěstí a úlevu od pocitů stresu a depre-
se,“ popisuje pro britské Metro Dr. Michael Sinclair, 
psycholog a klinický ředitel britské organizace City 
Psychology Group. Cvičení Dogy má také snižovat 
vysoký krevní tlak i hladinu stresového hormonu korti-
zolu, takže u člověka i psa dochází k poklesu stresu 
a úzkosti a naopak navození pocitu klidu a relaxace. 
Pozitivního vlivu si všímá také Dr. Robin Brennenová, 

Asijský systém cvičení, meditací a dýchacích technik 
zvaný jóga zná lidstvo již po tisíciletí. Teprve před pár lety 
se vyvinula zcela nová varianta – Dog Yoga, tedy psí 
jóga. Odborníci se zatím sice nedohodli, jestli psům 
prospívá, nebo může i škodit, ale milovníci psů už mají 
jasno. V různých zemích světa vznikají speciální centra 
jógy, která se zaměřují právě na unikátní cvičení Doga. 
„Stejně jako psy zneklidňuje úzkost a negativita, tak jim 
prospívá klid, šťastné prostředí a přítomnost jejich maji-
telů. A majitelé často říkají, že ještě nikdy neviděli své 
mazlíčky tak uvolněné,“ prozradila britskému deníku 
Daily Mail autorka tohoto systému Suzi Teitelman. Doga 
je však podle ní víc než jen mazlení se psem na podložce.

RŮZNÉ PODOBY DOGY

Psí jóga může mít v různých centrech odlišné podoby. 
Někdy jde o prvky cvičení různých pozic spojené 
s dechovými technikami, jindy je navíc kombinována 
s aromaterapií a masážemi, akupunkturou, meditací 
nebo strečinkem. „Stejně jako jóga, tak i Doga balan-
cuje, harmonizuje, čistí a zdokonaluje tělo i mysl 
toho, kdo ji cvičí. To, co dělá Dogu unikátní, je to, že 
vytváří harmonii a synchronizuje tok energie mezi 
majitelem a jeho psem,“ vysvětluje další mediálně 
známý lektor Dogy, Madhavi Bhatia z New Yorku. 
Právě to je zřejmě největší přínos psí jógy – zlepšení 
vztahu a celkového souznění mezi člověkem a psem, 
ale také zklidnění, relaxace a odstranění stresu. 
Ozývá se i kritika, hlavně od spolků tradiční jógy, že 
praktikování jógy se zvířaty je nemístným zlehčová-

šéfka veterinárního lékařství ve zvířecím útulku Bidea-
wee v New Yorku. „Pro psy je ten soustředěný kontakt 
s lidmi opravdu důležitý. Cvičení Dogy přináší i několik 

   Vznik cvičení zvaného Doga (Dog Yoga) se datuje 
do roku 2001, kdy si instruktorka jógy Suzi 
Teitelman z Floridy pořídila štěně černého kokr-
španěla jménem Coali. Při pravidelném cvičení 
jógy si poté všimla, že se pejsek pokaždé snaží 
dostat k ní na podložku, jako by chtěl cvičit s ní.

   „Kdykoliv došlo na lekci jógy, byl tam. Uvědo-
mila jsem si, že miluje jógu a pobyt ve třídě při 
lekcích, proto jsem ho začala přidávat do pozic. 
Když jsem zvedala ruce s nádechem, on zvedal 
packy také – s malou pomocí ode mne. V prů-
běhu let jsme to zdokonalili a objevili pohyby 
a pozice, které se hodí pro naše těla,“ prozradila 
americkým médiím Suzi Teitelman.

   Již roku 2002 začala fl oridská lektorka jógy vést 
první lekce jógy pro psy a během velmi krátké 
doby se stala prakticky celosvětovým hitem. 
„Doga je o sdílení své rohože se svým psem, ne 
o jeho odhánění pryč,“ říká Suzi Teitelman. Ale 
málokdo ví, že u zrodu Dogy stál kokršpaněl…   

Dogu vynalezl kokršpan l
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vých překážek a speciálního boxu, který vystřeluje 
míčky. Páníček na startovní čáře vydá povel, pes 
vyběhne, překoná překážky a skočí na box, který 
vystřelí míček. Pes ho chytí a přinese zpět svému 
pánovi, přičemž si ze psích důvodů užívá mimořád-
nou zábavu.     

PRO SOUTĚŽIVCE I ZAČÁTEČNÍKY

Na podobné psí instinkty sází také sport zvaný fris-
bee, který je nedílně spojen s létajícím talířem. Jeho 
neodolatelnou přitažlivost pro psy poprvé roku 1971 
objevil Američan Alex Stein, který si pořídil psa jmé-
nem Ashley. Záhy si všiml, že je létajícím talířem 
naprosto fascinován a skáče za ním až do výšky 
téměř tří metrů! Tím se zrodilo dogfrisbee, které má 
dnes již několik různých disciplín a provozují ho desít-
ky tisíc lidí po celém světě. Podobně zábavný je pro 
psí mazlíčky také tzv. coursing, kdy pes loví umělou 
návnadu – třeba střapec s přivázanou králičí kůží. 
Ten je tažen na dlouhém lanku a kličkuje podobně 
jako lovná zvěř. Samostatnou kategorií jsou pak 
náročnější disciplíny, například sportovní kynologie, 
která je však již velmi časově náročná. Je zaměřena 
především na pachové stopování, výcvik poslušnosti 
a obranu. Tento sport má velmi pozitivní dopad 
na fyzickou kondici psa, stejně jako na poslušnost 
a reagování na příkazy, ale jde skutečně o jeden 
z nejnáročnějších psích sportů vůbec, což platí také 

kardiovaskulárních výhod pro psa, ale rozhodně bude 
těžit už jen z toho uvolněného sbližování – protože 
prohlubování vztahů mezi majitelem a psem je při 
Doze skutečně úžasné,“ potvrzuje pro britský list Daily 
Mail veterinářka Robin Brennenová. Psi, kteří dochá-
zejí na hromadné cvičení Dogy, jsou podle ní také 
mnohem klidnější, vyrovnanější a více přátelští ve sty-
ku s jinými psy. 

FLYBALL NEBO AGILITY

Psí jóga Doga se bohužel v České republice zatím 
nerozšířila, ale je to možná jen otázkou času, než 
dorazí i k nám. Existuje však i mnoho dalších sportů, 
které mohou prospět fyzické i psychické kondici 
člověka a psa, stejně jako jejich vzájemnému vztahu. 
Počínaje třeba klasickým aportem – házením klacku, 
míčku nebo jakéhokoliv oblíbeného psího předmětu. 
Mezi nejpopulárnější psí sporty patří třeba agility – 
zábavná disciplína, při které psovod se psem překo-
návají parkurovou trať sestavenou z různých překá-
žek – tunelů, slalomových tyček, kladin, šikmých 
stěn, houpaček a dalších překážek. Páníček běží 
společně se svým psem, ale nesmí se jeho ani překá-
žek dotýkat a může mu pomáhat pouze slovními 
pokyny a pohybem těla. Podobně oblíbený je také 
fl yball, který je pro lidi méně fyzicky náročný a mo-
hou se mu věnovat i psovodi s malou fyzickou kondi-
cí. Flyballová dráha se skládá ze čtyř stejných skoko-

DOMÁCÍ MAZLÍČCI www.globus.cz

pro loveckou kynologii. V podstatě všechny jmenova-
né sporty je možné provozovat na soutěžní úrovni 
včetně té mezinárodní, ale většinu si mohou vyzkou-
šet i začátečníci. Třeba vy a váš pes.

VYBERE SI PRAKTICKY KAŽDÝ

Kromě toho existují desítky dalších psích sportů, 
zaměřených na různé druhy psů i určených pro různé 
typy prostředí. Vybere si prakticky každý. Pro turisty 
je ideální sport zvaný dogtrekking, tedy vytrvalostní 
pochod přírodou. Na soutěžní úrovni musí jít pes 
v postroji, ale pokud nechcete závodit, na pěší výlet 
s mazlíčkem ho rozhodně nepotřebujete. Tanečně 
zaměření jedinci mohou s psím kamarádem vyzkou-
šet dogdancing, choreografi cké taneční sestavy 
za doprovodu hudby, založené na sladěném pohybu 
psovoda a psa. Mnohé psí sporty navíc můžete pra-
videlně trénovat i doma, aniž byste museli někam 
složitě docházet a platit za kurzy. Pro větší psí maz-
líčky je mimořádně zábavné třeba prosté přetahová-
ní o lano či jiný vhodný předmět. Mezinárodně oblí-
bená je také disciplína nazývaná canicross, vhodná 
však jen pro fyzicky zdatné psovody, protože jde 
o terénní běh lesem se psem. Takže pokud si chcete 
prověřit kondičku, můžete na jaře vyrazit… Ať už si 
vyberete jakýkoliv psí sport, prospěje fyzické i psy-
chické kondici vás i vašeho psa, stejně jako vzájem-
ným vztahům. A to se počítá.
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V tajence tentokrát najdete latinské přísloví. Pět výherců získá dárkové karty Globus na nákup v hodnotě 300 Kč. Správné znění tajenky posílejte do 31 . března 
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!

www.globus.cz  KŘÍŽOVKA
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Nová Flora Gold má jemnou 
máslovou příchuť!

Je skvělá na
• mazání

• vaření

• pečení 

Více informací najdete na 
www.fl ora.cz

• obsahuje omega 3&6

• má všechny výhody 
výrobku Flora

• je vhodná pro 
studenou i teplou 

kuchyni

• má o 67% méně 
nasycených mastných 

kyselin než máslo
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