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Při příležitosti začátku nového školního roku Globus připravil pro 
školáky katalog školních potřeb, který má platnost od 1. srpna 
do 10. září 2013. S ním je spojena zajímavá soutěž, ve které je 
možné vyhrát atraktivní ceny.  Tak neváhejte a zapojte se i vy...

Šanci zúčastnit se soutěže, která trvá po celou dobu platnosti katalogu, má 
úplně každý. Jedinou podmínkou účasti je v daném období nakoupit v Globusu 
školní potřeby z katalogu v ceně nejméně 300 Kč. Poté stačí jen vyplnit sou-
těžní kartu, která bude k dispozici v informačním centru každého hypermarke-
tu Globus, a odpovědět na dvě soutěžní otázky:

Kolik vlaštovek visí od stropu v daném hypermarketu?
Kolik vlaštovek visí od stropu celkem na všech hypermarketech Globus?
 
Vyplněnou soutěžní kartu je zapotřebí vhodit do označeného boxu a pak už jen 
doufat, že zrovna vy budete ti šťastní vylosovaní, kteří si odnesou skvělé výhry. 
Soutěžící v každém z 15 českých a moravských hypermarketů Globus mohou 
vyhrát 3 dárkové tašky plné užitečných školních potřeb od fi rmy Centropen 
a 3 fantastické tablety Sencor!

TABLET ELEMENT 8 V3, SENCOR

45 x 
Tablet s taškou 
školních potřeb!
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Globus

BonusGlobususobobGloGlobubus

V rnost se 
vyplácí

NAKUPUJTE A ŠETŘETE ZÁROVEŇ
Navštěvujete pravidelně naše hypermarkety nebo Baumarkty 
Globus? Tak to se určitě zaregistrujte do věrnostního programu 
Globus Bonus a nakupujte ještě výhodněji. Nákupem vybra-
ných výrobků označených logem Globus Bonus získáváte část 
svých peněz zpět. Peněžní bonusy se vám načítají na vaši věr-
nostní kartu. Takto ušetřené koruny lze pak využít na nákup 
jakéhokoliv zboží v našich hypermarketech a Baumarktech 
Globus, v restauracích Globus nebo za ně můžete načerpat 
pohonné hmoty u čerpacích stanic Globus.

Do věrnostního programu se zapojíte snadno. Bonus kartu 
získáte automaticky u pokladny při nákupu nad 1 500 Kč. Poté 
stačí vyplnit jednoduchý formulář, který dostanete spolu s kar-
tou, nebo se můžete zaregistrovat online na www.globusbo-
nus.cz. Pak už vám nic nebrání využívat výhody programu 
Globus Bonus.

A jak ušetříte peníze s Bonus kartou? Jednoduše. Každý týden 
najdete v našich hypermarketech i Baumarktech Globus přes 
270 nejrozličnějších výrobků označených logem Globus Bo-
nus. Výběr se pravidelně obměňuje, takže si vybere opravdu 
každý. Koupí takto označeného zboží získáte zpět minimálně 
10 % z ceny daného výrobku a peněžní bonus se na vaši věr-
nostní kartu načte do 48 hodin od uskutečnění nákupu. Bo-
nusy se sčítají a vy je pak můžete utratit za cokoliv. 
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Auta bez bariér
Jen díky vám jsme vybrali 4 664 709 Kč z prodeje nákupních tašek hypermarketů 
Globus a mohli jsme předat 8 nových vozů pro přepravu handicapovaných. 

Nákupem igelitové tašky přispíváte i nadále jednou korunou na Konto BARIÉRY.
Auta byla předána 25. 7. 2013 před hypermarketem Globus Praha-Čakovice.
NNákukupem iigelitovéé tašky přisispíváátte i nadále jednou korrunu ou
Autata bbbbylyylyla přpřededána 2525. 7. 2010133 přřpředed hhypyperermamarkrketetem Globubu

Děkujeme, váš Globus

Jeenn ddíkyy vvvámámám jjsmee vyvybrbr lalii 4 666644 707099 KčKč z prodedejeje nnákákupupníchh ttašašekek hypermamamarkrkete ůůčč

Pomáháme lidem radovat se
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díky vyplnění formuláře na informacích 
v prodejně. „Členství jim umožní přístup 
do e-shopu s rozšířenou nabídkou vín. 
E-shop bude fungovat klasickým způso-
bem – zákazník si vybere vína, nasklá-
dá je do elektronického košíku a při 
potvrzení nákupu zvolí jeden z 15 hy-
permarketů Globus, kde si vína vyzved-
ne,“ popisuje Martina Kottová. Při 
objednávce do 10.00 je Globus schopen 
zajistit objednávku do druhého dne, při 
pozdějším objednání do dvou dnů.

VÍNA, KTERÁ BĚŽNĚ NEKOUPÍTE

Nabídka  Vinotéky Globus bude obsahovat 
vína, která nejsou běžně v hypermarke-
tech dostupná, protože se prodávají hlav-
ně ve vinotékách nebo restauracích. 
„Nabídka vín byla vskutku široká a zají-
mavá.  Všechna vína byla poctivě degusto-
vána a pečlivě posouzena. Za výběr vín 
ručím. Z těch českých můžu zmínit vinař-

ment a dokázat jim, že společnost Globus 
je skutečným odborníkem na víno,“ 
vysvětluje sommelierka. 

KLUB ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE

V sortimentu hypermarketů Globus je 
aktuálně 920 položek vín.  Vinotéka 
Globus nabídne více než 180 novinek, 
které nebudou v regále, ale v klubovém 
e-shopu. Klub by měl být spuštěn 
1. září a hlavní přínos pro zákazníky je, 
že jeho prostřednictvím mohou nakou-
pit kvalitní vína za přijatelnou cenu, 
navíc si je vybrat v pohodlí domova 
a pak si zásilku jenom vyzvednout 
na informacích v hypermarketu, což jim 
ušetří čas,“ říká Martina Kottová. Klu-
bová nabídka obsahuje červená, bílá 
i růžová vína, sekty, šampaňské a speci-
ální sekci dárkových vín. Zájemci se 
mohou stát členy díky registraci 
na webu www.globusbonus.cz nebo 

Zájem Čechů o vína stále roste a přibývá 
lidí, kteří si dokážou vychutnat kvalitní 
značky. Zvlášť když je mohou pořídit 
snadno, rychle a za přijatelné ceny. „Prá-
vě na tyto zákazníky cílí  Vinotéka Glo-
bus. Pro své členy bude mít dva hlavní 
bonusy – první věc je rozšířená nabídka 
vín hlavně od menších českých a zahra-
ničních vinařů, kteří obvykle své produk-
ty v hypermarketových řetězcích nepro-
dávají. Tato vína bude možné zakoupit 
ve zvláštním e-shopu  Vinotéky Globus,“ 
říká sommelierka společnosti Globus 
Martina Kottová. Druhým bonusem bude 
každý měsíc promoční nabídka – speci-
ální cena za vybrané druhy vín, které 
jsou v sortimentu hypermarketů, ale jen 
členové klubu je budou moci koupit se 
slevou. „Hlavním cílem vinného klubu 
s názvem  Vinotéka Globus je především 
možnost zakoupit u nás vína, která 
nejsou běžně v řetězcích dostupná. Chce-
me přinést našim zákazníkům širší sorti-

Kvalitní vína 
za p íznivé ceny

VINOTÉKA GLOBUS

ství rodiny Špalkovy, Nové vinařství, 
vinařství Mikrosvín, Reisten a mnohá 
další. Najít zde můžete i několik sloven-
ských vinařství jako například Elesko či 
Mavín. Ze zahraniční nabídky se podařilo 
získat třeba vína známého novozélandské-
ho vinařství Saint Clair, která budeme 
prodávat za bezkonkurenční ceny, a zají-
mavé je také rozšíření nabídky vín z Fran-
cie, hlavně z Burgundska a Bordeaux,“ 
shrnuje Martina Kottová.  Velmi zajímavou 
výhodou pro členy klubu jsou také zvý-
hodněné cenové nabídky. Každý měsíc by 
měly být dvě speciální akce – sleva na vy-
braný druh vína a sleva při nákupu karto-
nu určitého vína. „Nabízená vína budou 
ve střední a vyšší střední cenové kategorii. 
Zjednodušeně lze říci, že   Vinný klub cílí 
na zákazníky, kteří vědí, co chtějí, mají 
rádi kvalitu a jsou ochotni za ni zaplatit. 
Naším mottem je: Staňte se přáteli 
kvalitního vína za příznivé ceny,“ uzavírá 
sommelierka Martina Kottová. 

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.

Kvalitní vína 
za p íznivé ceny

VINOTÉKA GLOBUS

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.
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Poruchy učení souhrnně označují různo-
rodé skupiny problémů, které se projevují 
zřetelnými obtížemi při nabývání a uží-
vání takových dovedností, jako je mluve-
ní, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, 
matematické usuzování nebo počítání. 
Poruchy chování jsou charakterizovány 
opakujícím se a trvalým obrazem asoci-
álního, agresivního, vzdorovitého chová-
ní. Příkladem takového chování jsou 
nadměrné rvačky, tyranizování slabších, 
krutost k jiným lidem nebo ke zvířatům, 
závažná destrukce majetku, zakládání 
ohňů, krádeže, opakované lhaní, záško-
láctví, útěky z domova, mimořádně časté 
a intenzivní výbuchy zlosti, vzdorovité 
provokativní chování a trvalá neposluš-
nost.  V obou případech je u dítěte velmi 
důležitá správná diagnostika poruchy, 
kterou provádějí pedagogicko-psycholo-
gické poradny a na jejímž základě se 
dále navrhují postupy, které vedou 
k úpravě či nápravě poruchy. U specifi c-
kých poruch učení jde o tzv. reedukaci. 
Reedukace ve své podstatě znamená 
převýchovu, znovu obnovenou výchovu. 

Mnozí rodiče dnes mají doma kvůli 
příliš volné výchově „malého tyra-
na“, který nesmlouvavě vládne celé 
rodině a nikdo si s ním neví rady. 
Existuje nějaký způsob převýchovy? 
Jak by rodiče měli postupovat při 
snaze o nápravu jeho chování?
Zde bohužel neexistuje univerzální rada, 
protože neexistují univerzální děti ani rodi-
če. Na každého platí něco jiného. Mnoho 

Ve výchově je vždy dobré volit zlatou 
střední cestu. Může se stát, že člověku 
ujedou nervy a dá dítěti pohlavek nebo 
na zadek. Nemělo by to být však pravi-
dlem nebo trestem za cokoli, co dítě 
provede. Dítě by vždy mělo vědět, proč se 
tak stalo. Je také dobré si uvědomit, že to 
jde i bez těchto trestů, i když je třeba 
na nás naši rodičové také praktikovali. 
Dítě by mělo cítit jasné hranice, přes 
které už jít nemůže, a proto by pro něj 
mělo být srozumitelné a jasné to, co je 
dobré a co ne. Z výzkumů vyplývá, že 
v rodinách, kde se vyskytují problémové 
děti, rodiče nevěnují dítěti dostatečnou 
pozornost. Nedokážou jasně stanovit 
a důsledně uplatňovat pravidla výchovy. 
Nevhodně působí střídání různých stylů 
výchovy a nejednotnost výchovného 
působení, kdy jednou jsou rodiče nepři-
měřeně přísní, jindy nadměrně shovívaví 
a někdy lhostejní. Dobře nepůsobí ani 
neschopnost rodičů projevit nesouhlas 
s nevhodným chováním dítěte a emotivní 
jednání rodičů v krizových situacích. 
Na dítě negativně doléhá jak přehnaná 
péče a příliš vysoké nároky, tak i nezájem. 

Jak mohou rodiče postupovat, 
pokud je u jejich potomka dia-
gnostikována porucha učení 
a chování? Lze tyto poruchy od-
stranit, nebo je to diagnóza 
„na doživotí“? 
Zde je důležité rozlišovat mezi poruchami 
chování a učení – ty se mohou, ale 
nemusí vyskytovat u dítěte současně. 

Pohled na správnou výchovu dětí 
se radikálně změnil – zatímco 
dříve platilo rčení „škoda rány, 
která padne vedle“, teď rodiče 
dávají potomkům maximální svo-
bodu. Je to správná cesta, nebo 
jen opačný extrém, který vývoji 
dětí spíše uškodí?
Jakýkoli extrém ve výchově bude plodit 
zase další extrém. Mnohé výzkumy 
dokazují, že rodiče, kteří se drží rčení 
„škoda rány, která padne vedle,“ v dů-
sledku své výchovy přivádí na svět další 
generaci lidí, kteří budou řešit problémy 
agresí a násilím. Je to hlavně proto, že 
jim rodiče neukázali žádný jiný způsob, 
jak se s potížemi vypořádat jinak než 
bez rozmyslu zaútočit, ať už na vlastní 
děti, nebo na lidi v okolí. Na druhé 
straně stojí radikálně liberální výchova, 
kdy jsou rodiče naprosto benevolentní. 
Kladou na své dítě jen malé nároky, 
minimálně ho kontrolují. To může hrani-
čit až s nedbalostí a nezájmem o děti. 
Rodiče zde věří, že si potomek najde 
správnou cestu sám bez jejich pomoci. 
U některých dětí k tomu vskutku může 
dojít, jde však většinou o děti s vyšším 
intelektem a emočním cítěním. U jiných 
může tento styl výchovy vést k tomu, že 
se z nich stanou sobečtí tyrani neznající 
hranice.

Na co by se v dnešní době měli 
rodiče při výchově soustředit a ja-
kých výchovných chyb by se měli 
vyvarovat? 

„Univerzální recept na výchovu dětí neexistuje, protože neexistují univerzální děti ani rodiče. Na každého platí něco 
jiného,“ říká psycholožka PhDr. Lenka Hulanová. Na rodičovství nemá nikdo patent a nikde se také nevyučuje. Ale 

je možné se vyhnout některým chybám, které mohou z vašeho potomka vytvořit „malého tyrana“.

EXTRÉMYVE VÝCHOVĚ
PLODÍ DALŠÍ EXTRÉMY

Od základní školy byla fascinována 
tajemstvím lidské mysli a toužila po 
tom, stát se psycholožkou, proto 
vystudovala psychologii na Filozofi c-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Zaměřila se na vývojovou, dětskou 
a sociální psychologii a je autorkou 
publikace „Internetová kriminalita 
páchaná na dětech“, jejíž předlohou 
byla její diplomová práce oceněná 
Nadací profesora Matějčka. 

Působí jako psycholožka v oblasti 
telefonické krizové intervence a psy-
chologického poradenství lidem 
v těžké životní situaci, které je po-
skytováno prostřednictvím elektro-
nických médií, jako je e-mail, chat 
a skype. Pracuje také jako školní 
psycholog. 

Specializuje se na problémy rodičů 
s dětmi a mladými lidmi, ale také 
naopak, na problémy dětí a mladých 
lidí s rodiči. 

Pomáhá řešit i rodičovské a rodinné 
problémy všeho druhu, ať už jde 
o záškoláctví, rozvodové situace, 
lhaní, drogy, trestnou činnost, útěky 

dětí z domova i osob-
nostní problémy, 

šikanu a podobně.

PhDr. Lenka Hulanová

Linka důvěry Dětského krizového centra pro děti i dospělé • nonstop telefonní linka: 241 484 149* • nonstop mobilní 
linka: 777 715 215* (*cena hovoru se odvíjí od tarifu vašeho operátora) • chat: http://elinka.iporadna.cz/ (zdarma) • 
e-mail: problem@ditekrize.cz (zdarma, odpovídáme do 3 pracovních dní) • web: www.linkaduverydkc.cz

lhaní, drogy, trestnou č
dětí z do
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způsobů chování lze změnit, ale není to 
záležitost jednoho dne. Často může být 
chování jednoho člena rodiny odrazem 
toho, jak to v rodině obecně chodí, a proto 
je dobré, aby se do nápravy zapojili všich-
ni členové. I v tomto případě je vhodné 
navštívit psychologa např. ve středisku 
výchovné péče a poradit se o dalších 
postupech.  V těchto případech mohou 
rodiče využít pomoci i rodinné terapie, 
kterou nabízejí rodinní terapeuti.

Dnešní děti se potýkají s jiným 
typem nebezpečí, než jejich vrs-
tevníci před 100 lety. Jaká nebez-
pečí je v moderní době ohrožují 
nejvíce a jak na to rodiče mají 
reagovat?
Po padesáti letech výzkumů a sporů 
o vlivu televize na děti a jejich vývoj 
nám do života vstoupil internet. Dnešní 
děti můžeme nazývat internetovou 
generací. Digitální média se pro ně 
stávají branou pro prožívání a poznává-
ní reálného světa. Děti používají inter-
net k aktivitám, které na první pohled 
k dětství patří. Používají je k učení, 
hrám, komunikaci, vytváření vztahů 
apod. Na druhé straně digitální techno-
logie mění tyto běžné dětské aktivity 
dramatickým způsobem. Mnohé děti si 
dnes např. více cení virtuálního přátel-

ství než přátelství reálného. Na interne-
tu mohou mít přátel, kolik jen chtějí, 
a mohou je kdykoli a jakkoli měnit. 
Anonymita, kterou svět internetu nabízí, 
je pro ně nesmírně lákavá. Mohou 
mluvit daleko otevřeněji než v reálném 
světě. Internet jim umožňuje mluvit 
o tématech, která jsou v jejich reálném 
světě tabuizovaná, a nebojí se přitom 
odhalení, posměchu nebo zavrhnutí.

Ale to je přece svým způsobem 
pozitivní. V čem tkví riziko?
Běžný vývoj dítěte zahrnuje rozvoj 
motorických, jazykových a sociálních 
dovedností, vývoj kognice, inteligence, 
logického myšlení a osobnosti. Dětství 
můžeme chápat jako proces učení, který 
má dítě připravit na jeho roli dospělého 
člověka. Proto máme plné právo se 
obávat, že pokud bude vývoj dítěte 
probíhat výhradně skrze digitální média, 
tak může být ohrožen. Proto by měli 
rodiče sledovat, kolik času dítě stráví 
on-line. Měli by vědět, zda se nepohy-
buje ve světě virtuálních her častěji než 
na hřišti. Zda není víc na chatu a neko-
munikuje s anonymními osobami skry-
tými za chatovými přezdívkami častěji, 
než se svými kamarády. Zda se u něj 
nezačaly objevovat projevy připomínají-
cí závislost na chatování či počítačových 

hrách. Rodiče by měli sledovat, zda 
virtuální realita jejich dítě příliš nepohl-
tila. Zde je důležité dětem věnovat 
pozornost – ne jim věci zakazovat, ale 
umožnit jim co největší pole aktivit, 
třeba různých zájmových kroužků, aby 
netrávily celé dny on-line. Více informa-
cí k nebezpečím na internetu a možnos-
tem, jak chránit sebe i své děti, si mů-
žete přečíst v mé knize: Internetová 
kriminalita páchaná na dětech.

Jak se na dětech projevuje fakt, že 
rodiče jsou stále více zaměstnaní 
a mají na děti stále méně času? 
Může se to odrazit na jejich psy-
chice a vztazích v dospělosti?
Nedostatek času je v dnešní době problé-
mem snad každého z nás. Aby rodiče své 
rodiny zabezpečili, musí svůj čas stále 
více věnovat práci a šidí o něj své děti. 
Nezbývá čas na sledování ani podporu 
dítěte. Děti tak strádají zejména po citové 
stránce. Pokud jsou rodiče zaměřeni jen 
na své profesní a ekonomické aktivity, 
jsou přetížení, nervózní a pod vlivem 
neustálého spěchu, tak nevěnují potom-
kům dostatečnou péči. Nikdo nekontrolu-
je, jak tráví volný čas, s kým se kamarádí, 
zda jsou či nejsou členy nějaké party. 
Děti trpí nedostatkem citových podnětů, 
vztahů, vazeb k jiným lidem, zejména 

k rodičům, sourozencům a přátelům. Je 
také pravděpodobné, že tento vzorec 
chování budou pak uplatňovat při výcho-
vě svých potomků. Děti potřebují pozor-
nost, a když ji nedostanou doma, budou ji 
hledat někde jinde, nebo si ji budou 
získávat pro rodiče často nepřijatelným 
způsobem, třeba různými naschvály, 
agresí, záškoláctvím a podobně.

Existuje nějaká univerzální rada, 
jak být správným rodičem?       
Nejsem si vědoma existence žádné 
univerzální rady – už jen proto, že každé 
dítě je jiné a potřebuje individuální 
přístup, stejně jako je každý rodič jiný. 
Na rodičovství nemá nikdo patent 
a nikde se také nevyučuje. Rodičovství 
bych přirovnala k získání řidičského 
průkazu. To, že jste vlastníkem řidičáku, 
z vás ještě nedělá dobrého řidiče. Udě-
láte spousty chyb a kiksů a až díky 
zkušenostem a praxi se dopracujete 
k dobrým výkonům. Ale možná by 
jedna univerzální rada přece jen mohla 
být – ve výchově svých dětí můžete být 
dobří, když jim budete na blízku, budete 
jim naslouchat a budete důvěřovat 
svým instinktům. 

D kujeme za rozhovor. 

ROZHOVOR  

7

Jak myslíš, trucovat 
m žeme ob ...

Já z tebe 
snad zešílím! 

Prosím t , mám si p ed
tebou kleknout?
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Podzimní pouštění draků je tradicí, kterou znají nejen děti, ale i rodiče a prarodiče. 
Málokdo ovšem tuší, že historie papírových draků sahá tisíce let nazpět – do staré Číny, 
kde je používali na plašení ptáků na polích i ke zmatení nepřátelských armád. Dnes jsou 
na trhu k dostání desítky různých druhů draků. Ale pokud chcete mít něco extra, vyrobte 
si s rodiči vlastního a můžete uspořádat třeba zábavnou podzimní drakiádu.

Připravíme si dvě laťky, jejichž veli-
kost zvolíme podle požadované 

velikosti draka. Při prvním pokusu 
doporučujeme nejběžnější velikost 
– delší laťka 49 cm a kratší 38 cm. 

Tyčky přes sebe přeložíme, aby vznikl 
kříž, jehož spodní rameno měří 30 cm 

a všechna ostatní ramena 19 cm. 
Střed kříže pevně svážeme prováz-

kem nebo vlascem a pro jistotu 
zalepíme vteřinovým lepidlem.

Asi půl centimetru od konce každého 
ramene uděláme řezákem zářez. 

Na vrchním rameni do místa zářezu 
uvážeme provázek, který pomůže 
vytvořit kostru draka. Od horního 
ramene ho natáhneme k dalšímu 

rameni kříže, kde ho v zářezu dvakrát 
pevně omotáme a uvážeme na uzlík. 
Stejně pokračujeme ke třetímu i čtvr-

tému rameni, kde provázek opět 
omotáme a pevně uvážeme na uzel. 
Provázek neutahujeme příliš, aby-
chom nezdeformovali tvar draka. 

Hotové uzlíky můžeme opět zajistit 
lepidlem a kostra draka je hotová.

Kostru položíme na připravený arch 
hedvábného papíru a tužkou obkreslíme 

obvod draka. K vyznačenému tvaru 
přidáme na každé straně ještě zhruba 

2 cm, které použijeme na přilepení pro-
vázku k papíru. Poté kresbu pečlivě 

vystřihneme a připravíme se na lepení.

Nejdříve nastřihneme rohy přesahů 
tak, aby se daly přehnout přes okraj 

kostry draka. Na okraje provázku 
podél přesahujícího papíru pak nane-
seme lepidlo, papír přehneme, pře-
kryjeme jím provázek a přilepíme 

k sobě. Lepidla by mělo být dostatek, 
aby slepení drželo, ale ne až příliš, 
aby se papír nerozmočil. Během 

usychání draka můžeme papír zajistit 
pomocí kolíčků na prádlo, které 
po zaschnutí draka sundáme. 

19
 cm

19 cm19 cm

30
 cm

VYPUSŤTE 
DRAKY!

KROK

1
KROK

2
KROK

3
KROK

4

POTŘEBY A POMŮCKY:

  Dvě lehké dřevěné laťky, pro 
menší draky stačí i špejle

  Arch hedvábného papíru

  Pevný tenký provázek 
nebo vlasec

  Klubíčko pevného motouzu 
na pouštění

  Lepidlo na papír 
a vteřinové lepidlo

  Barevný krepový papír 
na ozdobu

   Tužka a pastelky, voskovky 
nebo vodovky

  Nůžky a hobby řezák

VÝROBA DRAKA 
V 7 KROCÍCH:
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Základ dračí hlavy je hotový, teď je 
třeba zapojit fantazii a vykouzlit 
jedinečný obličej, který vašeho 
draka zkrášlí. Na malování stačí 
barevné pastelky, voskovky či 

vodové barvy. Ty však příliš neředí-
me, aby se drak nerozmáčel. Také 
nenanášíme příliš silnou vrstvu 
barvy, protože by drak byl těžší 
a hůře létal. Nápadům se meze 

nekladou a je jen na vás, zda drak 
bude sympatický rošťák či hrůzo-
strašný démon. Pokud malujeme 

pastelkami, můžeme přejít k další-
mu kroku. Pokud jsme použili 

barvy, je třeba draka nechat vy-
schnout. 

Položíme draka zadní částí nahoru a při-
pravíme si dva provázky, jeden dlouhý 

60 cm a druhý 50 cm. Delším provázkem 
spojíme horní a dolní roh draka, kratším 
provázkem boční rohy. Až budeme přiva-

zovat kratší provázek a míjet jím delší 
kolmý provázek, uvážeme na něm jeden 
uzlík, takže nám vznikne jakýsi provázko-
vý kříž.  Vodorovný kratší provázek by měl 
být uzlíkem rozdělen přibližně uprostřed. 

Právě na této konstrukci totiž závisí 
vyváženost draka i jeho letecké vlastnosti. 
Uzlíkem jde posouvat nahoru a dolů, čímž 
je možné změnit úhel draka. Pak zvedne-
me draka na výšku a posouváme uzlíkem 

po svislém provázku tak dlouho, až je 
mezi drakem a podložkou 60° úhel, který 
je pro konstrukci draka nejvhodnější. Pak 
ke spoji provázků přivážeme vodicí šňůru, 

na které budeme draka pouštět.  Tím 
zároveň stáhneme středový uzlík tak, aby 

se sám neposouval a neměnil těžiště 
draka. Pak zbývá vyrobit dračí ocas, který 

má vliv na stabilitu při létání. 

KROK

5
KROK

6
KROK

7

DEJTE POZOR!

  Na dráty vysokého napětí, 
v jejich okolí draka nikdy 
nepouštějte!

  Na skalnatá návrší a nerovný 
terén, protože při pouštění 
draka hledíte většinu času 
vzhůru na nebe, a proto může 
hrozit úraz nebo pád z výšky.

  Na křoviny, bodláčí a uschlý 
porost, kde se drak může 
zamotat a potrhat.

  Na počasí, protože křehký 
papírový drak špatně odolává 
silnému větru a dešti.

  Na ostatní draky v okolí, 
protože by se do sebe mohly 
zamotat a poškodit.

Další
varianty:

Připravíme si asi 100–150 cm 
dlouhý kousek provázku, nejlépe 
toho, na kterém budeme draka 
pouštět. Z barevného krepového 
papíru nebo zbytků hedvábného 

papíru nastříháme obdélníčky zhru-
ba o rozměrech 10x15 cm. Přeloží-

me je jako harmoniku a zhruba 
v 15centimetrových rozestupech je 
přivážeme k dračímu ocasu, který 
zakončíme střapcem nebo mašlí. 

Ocas opravdu neslouží jen na ozdo-
bu a může mít výrazný vliv na to, 

jak bude drak létat. Poté ocas pečli-
vě připevníme ke spodnímu konci 
draka a pro jistotu ho ještě přilepí-

me lepidlem. Pak už zbývá jen 
vyběhnout ven a vyzkoušet jeho 

letecké vlastnosti. Ale pokud se vám 
první pokus nepovedl, nezoufejte. 

Žádný učený z nebe nespadl 
a na podruhé to určitě vyjde lépe. 

A nakonec se můžete stát ve výrobě 
papírových draků mistrem.



rity ředitelka společnosti Kroužky. Hodně školáků navště-
vuje aerobik a taneční kroužky, zvlášť hip hop, velmi 
oblíbená je keramika, cizí jazyky a hra na fl étnu. „Naše 
fi lozofi e je, že nejen kroužek, ale všechno, co k němu malí 
účastníci potřebují, musí děti hlavně bavit.  Také proto je 
hlavním sloganem společnosti Kroužky:  Vše pro dětský 
úsměv.  Velkým cílem pro 15. školní rok naší existence je 
rozšířit mezi dětmi náš nový kroužek ‚Vědecké pokusy‘. 
Už pětileté děti v mateřské škole budou moci pod vede-
ním paní učitelky zkusit nějaký přírodovědný nebo che-
mický pokus, mohou tak pozorovat svět kolem nás a se-
známit se hravou formou s principy chemie, fyziky a příro-
dovědy,“ prozradila plány Marie Růžičková. 

VYBÍREJTE OPRAVDU PEČLIVĚ

Zájmové kroužky pro děti dnes organizují mnohé nezisko-
vé společnosti, kromě Kroužků o.p.s. například Domy dětí 
a mládeže, Základní umělecké školy, velké organizace 
jako Junák, Skaut i mnoho menších komerčních fi rem. 
„Odstrašujícím příkladem jsou pro mne agentury, které 
přijmou mezi lektory každého zájemce z ulice. Sama jako 
maminka bych se bála své dítě zanechat s neprověřenou 
osobou. Proto by se rodiče měli před zapsáním dítěte 
do konkrétního kroužku předem informovat o solidnosti, 
zkušenostech, referencích a celkovém přístupu vybrané 
organizace. Ověřit si, jestli nevznikla nedávno a zda na-
rychlo neshání lektory z ulice pouze za účelem zisku 
majitele,“ radí Marie Růžičková.  Vyučující lektoři by měli 
mít dostatečné pedagogické vzdělání a odborné zkuše-
nosti, ale organizátoři kroužků by měli ručit také za jejich 
trestní bezúhonnost, spolehlivost, přátelské jednání s dět-
mi a schopnost děti zaujmout. „Rodičům doporučuji 
činnost kroužku sledovat po celý rok a být v kontaktu 
s lektorem či lektorkou i vedením společnosti, která jistě 
ocení upozornění na nedostatky. A především mluvit se 
svým dítětem, motivovat ho a sledovat jeho pokroky. Je 
skutečně důležité, aby si rodiče byli jisti, že se jejich poto-
mek dané zájmové činnosti chce věnovat. Jinak i ten 
sebelepší kroužek dítěti nic moc nepřinese…,“ uzavírá 
ředitelka společnosti Kroužky.

tovní kroužky jsou pro zdraví dětí velmi důležité. Cvičit 
pouze při tělesné výchově pro zdravý vývoj dítěte nesta-
čí,“ říká ředitelka společnosti Kroužky. 

NECHTĚNÝ KROUŽEK NEBAVÍ

Každý kroužek podle svého zaměření rozvíjí různé stránky 
osobnosti dítěte, ale také kreativitu, schopnost spolupráce 
a navazování mezilidských vztahů. „Důležité je respekto-
vat individualitu dítěte a rozvíjet jeho přirozený talent. 
Pokud rodiče vyberou aktivity jen podle vlastních ambicí, 
většinou se to brzo projeví. Například sportovně založený 
aktivní kluk se na kroužku fl étny pochopitelně nudí, 
narušuje lekci a hrát ho nebaví… Ten samý kluk může 
mít skvělé výsledky a hlavně prožitky na našem fl orbalo-
vém kroužku,“ upozorňuje Marie Růžičková. Při výběru 
zájmové aktivity je proto třeba pečlivě zvážit a případně 
zkonzultovat s organizátory, jaký kroužek je pro dítě 
vhodný. Důležité je přihlédnout k přání dítěte, jinak může 
být navštěvování „nechtěného“ kroužku jenom ztrátou 
času a peněz. „Mluvte se svými dětmi a ověřte si, zda se 
vybrané volnočasové aktivitě chtějí skutečně věnovat. 
Nenuťte je do kroužků, které si samy nevybraly. Samozřej-
mě, že rodiče vědí, že by se jejich dítě mělo více věnovat 
třeba sportu nebo angličtině. Jenže někdy k tomu nemusí 
mít vůbec žádné předpoklady,“ vysvětluje ředitelka. 

V KURZU JE TEĎ VAŘENÍ

Nabídka volnočasových aktivit pro děti je dnes výrazně 
širší než před 15 nebo 20 lety. Některé kroužky patří 
v žebříčku oblíbenosti mezi stálice, jiné se začaly pořádat 
až nedávno a rychle získaly velkou popularitu. A projevují 
se i zajímavé trendy. „V oblíbenosti kroužků se odráží 
obecný zájem celé společnosti a vliv médií na děti.  Takže 
je třeba stále oblíbenější kroužek vaření, protože televize 
je zaplavena různými kuchařskými šou. Stále populární 
jsou samozřejmě různé sportovní hry, ale děti již víc než 
běžnou vybíjenou ocení netradiční sporty jako bruslení 
na in-linech, skateboarding, futsal nebo kin-ball. A nese-
střelitelná hvězda je fl orbal,“ komentuje žebříček popula-

Každé dítě si rádo hraje, poznává svět a rozvíjí své zájmy.  V dnešní době je však pro rodiče stále složitější tuto přirozenou dětskou potřebu 
uspokojit. Zvlášť ve větších městech, kde na jejich ratolesti číhá stále více nebezpečí. Možností, jak děti zabavit a navíc prospět rozvoji jejich 

osobnosti, jsou zájmové kroužky. Stačí vybrat ten správný a možná vašemu dítku otevře dveře i k budoucí kariéře.  

Pravděpodobně téměř každý ze střední a mladší generace 
někdy navštěvoval nějaký zájmový kroužek. Někteří se 
možná neochotně trápili s učením hry na housle a další 
počítali modřiny z nechtěného sportu, jiní naopak nadšeně 
navštěvovali divadelní kroužky nebo vyráželi do přírody 
s Junákem. Ať už je kroužek zaměřen na jakýkoliv obor, 
pomáhá rozvíjet dětskou osobnost a společenské vztahy. 
Ale nejdůležitější je, jestli dítě opravdu baví a nevěnuje se 
mu z donucení. Kromě toho však rodiče musí věnovat 
pozornost mnoha dalším otázkám – komu své dítě svěřu-
jí, zda má kroužek patřičnou úroveň a zda cena za tuto 
volnočasovou aktivitu není příliš vysoká. Jak vybrat správ-
ný dětský kroužek nám poradila Marie Růžičková, ředitel-
ka obecně prospěšné společnosti Kroužky, která již 15 let 
pořádá zájmové aktivity pro děti, a to přímo v prostorách 
mateřských a základních škol.  V loňském školním roce 
na kroužky pořádané touto organizací chodilo téměř 
10 000 dětí hlavně z Prahy a také z Hradeckého a Pardu-
bického kraje, kde má společnost pobočku.

AKTIVITY VŠEHO DRUHU

„Zájmové kroužky jsou důležitou součástí dětství. Dalo 
by se říci, že kdo si hraje, nezlobí.  Všichni bychom si 
přáli, aby naše děti mohly bez obav běhat venku s ka-
marády, sportovat, poznávat přírodu… Realita je však 
především v Praze jiná. Na děti číhají na ulici mnohá 
nebezpečí a pasti v podobě nudících se ‚part‘, což může 
skončit užíváním drog a případně i pácháním trestné 
činnosti. O tom, že by se děti bez dozoru mohly stát 
obětí trestného činu, raději ani nemluvím,“ poukazuje 
na nepříjemnosti Marie Růžičková. Řešením, jak zajíma-
vou a podnětnou formou vyplnit volný čas dětí a dospí-
vajících, jsou právě zájmové kroužky všeho druhu 
od sportovních přes jazykové, výtvarné, hudební, taneční 
a dramatické až po kuchařské, počítačové a vědecké. 
„Díky kroužkům se může dítě ve známém a bezpečném 
prostředí věnovat tomu, co ho baví, a s prověřenými 
lektory. Díky tomu rozvíjí své talenty i vztahy se svými 
kamarády. To, čemu se věnuje ve svém volném čase, 
navíc může ovlivnit i jeho budoucí profesi.  Třeba spor-

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 
DĚTSKÉ KROUŽKY PRO KAŽDÉHO

ZÁJMOVÉ AKTIVITY www.globus.cz

aneb
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www.globus.cz ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Každé dít
chce n co jiného
Ke každému dítěti je zapotřebí přistupovat jako k individualitě, protože 
každé je ve svém věku jinak vyspělé a má různé zájmy. Podle Marie Růžič-
kové lze ovšem dát jisté obecné doporučení, které zájmové kroužky jsou 
vhodné v jakém věku a za jakých předpokladů.

PRO DĚTI 3–4 ROKY: 
Děti touží po pohybu a aktivitě v kolektivu, proto doporučuji různé spor-
tovní hry, tanečky, dětský aerobik nebo jógu a cvičení na balančních 
míčích. Děti také mohou začít s výtvarnou výchovou nebo keramikou. 

PRO DĚTI 5–6 LET: 
Děti mohou začít s kroužky náročnějšími na pozornost a učení, třeba 
s cizími jazyky a hrou na hudební nástroje. Na začátek je nejlepší zobco-
vá fl étna – děti se seznámí s rytmem, tóny a melodií, naučí se správně 
dýchat a procvičí jemnou motoriku. Pro předškoláky jsou vhodné napří-
klad také zpívánky, dramatická výchova a divadlo.

PRO DĚTI 7–8 LET: 
Děti zvládnou již i fyzicky náročnější sportovní kroužky včetně bojových 
sportů a sebeobrany. Doporučujeme také oblíbený kroužek ovládání 
počítačů a internetu, kde školáci získají základní uživatelskou gramot-
nost, aby si mohli vytvořit domácí úkol, psát si s kamarády e-maily nebo 
vyhledat informace na internetu.

PRO DĚTI 9–12 LET: 
Děti již mají jasnější představu, které činnosti se chtějí ve volném čase 
věnovat. Alespoň jednou týdně je vhodné navštěvovat kroužek se spor-
tovním zaměřením. Proto nabízíme oblíbené kroužky jako aerobik a ta-
nec, fl orbal, fotbal a obecně zaměřený kroužek sportovních her. A samo-
zřejmě jakýkoliv kroužek dle výběru konkrétního dítěte. 

PRO DĚTI/MLÁDEŽ 13–15 LET: 
Děti v předpubertě a pubertě už zájmové kroužky nelákají tolik jako 
v dětství. Ovšem právě v tomto věku je důležité, aby měly smysluplně 
vyplněný volný čas, a nezbyl jim tak prostor pro lumpárny v podobě 
drog a kriminality. Populární jsou třeba moderní tance jako hip hop, 
bojové sporty a také kroužky s výukou cizích jazyků. 

KROUŽKY O.P.S. 
Obecně prospěšná společnost Kroužky je nezisková organizace, která 
již 15 let organizuje zájmové kroužky v mateřských a základních 
školách především v Praze, již tři roky také v Hradeckém 
a Pardubickém kraji. Cena většiny kroužků je 650 Kč měsíčně, takže 
jsou fi nančně dostupné v podstatě všem. 

Více informací na www.krouzky.cz.Fo
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TO SE MŮŽE VE ŠKOLE HODIT!
Mozková činnost je náročná a pořádně při ní vyhládne, jak jistě děti školou povinné dobře vědí. 
A hodí se mít po ruce nějakou chutnou svačinku, která pomůže rychle a efektivně doplnit 
chybějící energii. Inspirujte se nápady na laskominy pro školáky, které by se jim o přestávce 
ve škole mohly hodit. A děti zase budou plné energie.

RICOLA, 
švýcarské bylinné bonbóny, 40 g.

Blahodárně působí proti kašli 
a při bolestech v krku díky origi-
nálnímu mixu 13 bylin v každém 
bonbónu. 

KOFILA Latte, 34 g.

KARMEN, 33 g.

Brzy se m žete t šit na novinku!
NUGÁTA, 32 g.

FANYNKA, 100 g. 
Jemná pomazánka s příchutí šunky

obsahuje vejce a vepřové maso. Přírodní 
šunkové aroma. Bez dusitanů a nežá-

doucích „E“. Paštika je vhodná pro děti 
– bez přidání zvýrazňovačů chuti (neob-
sahuje glutamát a konzervanty). Paštika 

je vhodná pro bezlepkovou dietu.

Brzy se můžete těšit na novinku 
– jemný játrový krém František, 100 g. 

ZLATÁ KUKUŘICE, 212 nebo 425 ml.

Ta správná mňamka na svačinu pro 
každého školáka. Bez Éček 
a přidaného cukru!

TIPY PRO MAMINKY
EXTRA PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ OLITALIA
Značka Olitalia představuje prémiový extra panenský olivo-
vý olej vyrobený pouze z vybraných oliv ze středomořských 
států. Ve světě je ceněn pro vyváženou charakteristickou 
chuť. Je typický vůní čerstvě posekané trávy a aroma zralé-
ho jablka s lehce peprnou příchutí, která mu získala věrné 
stoupence nejen v Itálii, ale i v dalších 123 zemích.

PLNOTUČNÁ A KREMŽSKÁ HOŘČICE
Společnost KAND vyrábí hořčice 
pod značkou MALVA zásadně 
z kvalitního hořčičného semínka. Hořčice 
plnotučná a kremžská vyráběná podle léty 
prověřené receptury neobsahuje nyní žádné 
konzervační látky. Nov  bez chemické konzervace. 

SUŠENKY VIVA 
Sladké mini sušenky, 

150 g.

DOBRŮTKA
Sojová tyčinka 

v tmavé polevě, 
50 g.

MANDLE 
V ČOKOLÁDĚ
s příchutí tiramisu, 
80 g.

TIPY www.globus.cz
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Co by nem lo nikomu chyb t...
Bez některých věcí se člověk ve škole prostě neobejde, třeba bez školních pomůcek všeho 

druhu. Pokud chcete být ve školních lavicích opravdu dobře vybaveni, inspirujte se 
nabídkou hypermarketu Globus, který myslí nejen na vaše ratolesti, ale i na vás. Abyste při 

přípravě do školy opravdu na nic nezapomněli.

FIXY 
TROJHRANNÉ 

Balení obsahuje 6 kusů. 

KULIČKOVÉ PERO 
FRIXION CLICKER 
V modré a černé barvě, stiskací 
mechanismus, šířka hrotu 0,5 mm, 
obsahuje speciální inkoust – napsaný 
text lze vymazat a znovu přepsat!

VODOVÉ BARVY
12 různých barev (průměr 30 mm) + štětec.

BAREVNÉ PAPÍRY A4
Nelepicí, 20 listů.

KORNOUT MALÝ
Velikost 35 cm, různé dětské 
motivy. 

PLNÝ ŠKOLNÍ PENÁL
Třípatrový, obsahuje 16 pastelek a fi xů, 
3 propisky, pryž, pravítko – 15 cm, ořezávátko 
a rozvrh hodin. Různé motivy (ilustrační foto).

KUFŘÍK 
PRETTY PETS
Velikost 35 cm, 
různé motivy.

ŠKOLNÍ TAŠKA SMART 
PRO HOLKY A KLUKY
Ergonomická a prodyšná výstelka zad, výškově 
nastavitelné ramenní pásy, refl exní materiál 
3MTM Scotchlite TM, vodoodpudivá impregnace, 
hmotnost cca 0,9 kg, nosnost 6 kg, různé motivy. 

ROLLER TORNADO COOL
Stylová psací pomůcka v různých 
barevných provedeních.



PEČIVO Z GLOBUSU:
Upe eno z toho nejlepšího, 

co zem  nabízí
Pekárny hypermarketového řetězce Globus za dobu své existence získaly renomé výrobce 

kvalitního pečiva, které chutná prakticky všem. V čem je výrobní tajemství? To nám prozradil 
vedoucí výroby a prodeje pekařství Globus Pavel Meduna. 

Zákazníky jistě zajímá, jak to v pekárně 
Globus chodí. Dalo by se to stručně popsat? 
Popsat to stručně asi nedokážu. Ale můžu říci, že 
koncepce pekařství Globus je postavena na tom, 
že si zakládáme na vlastní výrobě. Takže si de facto 
téměř všechno vyrábíme sami. Celá naše práce je 
hlavně o přesném navážení surovin, pečlivém 
zamíchání těsta, vytvarování a správném upečení. 
Zní to jednoduše, ale svým způsobem je to stejně 
náročné jako středověká alchymie.

Konzumenti hodnotí pečivo z Globusu jako 
výtečné. V čem tkví výrobní tajemství?
Vyrábíme si vlastní kvas. Suché nebo umělé kvasy 
či chemické náhražky naprosto odmítáme. Navíc 
lpíme na tom, že používáme nejkvalitnější surovi-
ny, což je na jakosti pečiva znát. V ČR jsou zástupy 
dodavatelů, ale my odebíráme jen od těch, jejichž 
produkty jsou skutečně kvalitní. Zakládáme si 
na tom, že kupujeme mouku jen z českého země-
dělství, nikoli z Polska nebo Běloruska. Možná 
právě to je naše výrobní tajemství – mít prověřené 
dodavatele, kteří dodávají to nejlepší, co je v Če-
chách k dostání. Důležité je i to, že v naší pekárně 
pracují skuteční pekaři, kteří té práci rozumí. A na-
víc jsou pod bičem (smích). 

PEKAŘSTVÍ www.globus.cz

HODINY PŘÍPRAV
Před vlastním pečením je potřeba připravit pravý žitný 
kvas. Vyrábíme ho z vody, žitné mouky a kvasné kultury 
a necháváme zrát celých 9 hodin.

KAŽDÁ MINUTA JE DŮLEŽITÁ
Dalších 8 minut trvá poctivé dávkování mouky ze 
sila do díží a vážení ostatních surovin.
Celých deset minut pak věnujeme důkladnému 
míchání těsta.

DOBRÝ CHLÉB SE NESMÍ USPĚCHAT
Následuje 30 minut vykulování, při kterém chléb 
tvarujeme do požadované podoby a usazujeme 
do ošatek.
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Odkud pochází receptury? Jsou vaše vlastní, 
nebo se někde inspirujete?
Vesměs používáme vlastní receptury, založené na tra-
diční pekařině a inspirované našimi zkušenostmi a po-
city. Důležité je reagovat na trendy – třeba vloni jsme 
zavedli nový výrobek, tmavý rohlík Ovsík, protože oves 
začal být velice populární kvůli pozitivnímu vlivu 
na organismus. Nově pečeme i rohlík Prémium vyro-
bený ze žlutého lnu, který má také blahodárné účinky. 
Jsme v ČR jedni z mála, kdo z těchto surovin peče. Je 
pro nás zásadní zjistit, co zákazníci chtějí, a tyto pro-
dukty jim nabídnout v co nejvyšší kvalitě. Snažíme se 
nabídnout co nejširší nabídku a pokrýt všechny oblasti, 
aby si u nás vybral opravdu každý. 

Podle čeho rozhodujete, jaké výrobky nově 
zavedete na pulty pekařství Globus?
Dvakrát ročně máme poradu s vedoucími pekařství 
z hypermarketů, protože právě oni vědí nejlépe, co 
zákazníci chtějí. Požadavky se liší region od regionu. 
Právě tyto porady ovlivňují, jaké novinky se na pul-
tech v Globusu objeví.  Třeba teď zavádíme škvarkový 
chleba, který vznikl z myšlenky vedoucího pekařství 
z HM Olomouc. Všem nám tak chutnal, že jsme se 
shodli na uvedení do prodeje. Obecně se chceme více 
zaměřit na regionální speciality, které budou v prodeji 

CESTA K ČERSTVÉMU CHLEBU

Ve vlastním peka ství Globus vyrábíme 
širokou paletu chutných a zdravých 
produkt , které jsou ideální k snídani, 

sva in  i studené ve e i.

PÁRTY VEČKA
250 g, bageta, která obsahuje 
semínka lnu, sezamu a máku, 

která prospívají lidskému 
organismu díky obsahu 

nenasycených mastných 
kyselin.

FIT CROISSANT
55 g, klasický croissant 
s přidáním semínek lnu, 
sezamu a slunečnice, 
která jsou zárukou 
důležitého příjmu 
vlákniny.

ŽITNÝ CHLÉB
500/1000 g, vydatný 
a lehce stravitelný chléb 
upečený dle původní 
receptury z žitné mouky 
a tradičního žitného 
kvasu.

CHLÉB FIT
700 g, celozrnný chléb 
Fit s vysokým obsahem 

semínek – jáhel, 
slunečnice a lnu – je 
přirozeným zdrojem 

vlákniny.

PEKAŘSTVÍ GLOBUS
zdravé tipy nejen na sva iny



KVALITA VYŽADUJE ČAS
Poté přichází na řadu proces kynutí v tzv. kynárně. 
Zabere 45 minut a chléb zde kyne při teplotě okolo 
30° C a vlhkosti 80 %.

PAVEL MEDUNA
VEDOUCÍ VÝROBY A PRODEJE
PEKA STVÍ GLOBUS
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Naše pe ivo chutná

jen na některých domech, kde je zákazníci chtějí – 
třeba pro Pardubice chystáme zvláštní druh koláčů, 
v Opavě jsme zavedli Opavský chléb a pro České 
Budějovice také připravujeme speciální druh chleba. 
Pekařský sortiment chceme do budoucna mírně odlišit 
dle konkrétních požadavků – některé regiony mají 
raději světlejší chleby, jinde naopak preferují tmavší 
pečivo, tak se jim pokusíme maximálně vyhovět. 

Když už jste zmínil zavádění nových výrobků, 
nechystáte nějakou specialitu? 
V rámci cukrářské výroby chystáme opravdovou specialitu 
– rozhodli jsme se uvést na pulty dort Sacher. Byli jsme tři 
dny ve Vídni na školení, abychom viděli, jak se připravuje 
originální Sacher. K původní receptuře se samozřejmě 
nedostaneme, ale myslím, že jsme se k ní maximálně 
přiblížili.  Věřím, že už od září bude Sacher v Globusu 
na pultech. Ale je to opravdu alchymie – nahřívání čoko-
lády nebo meruňkového džemu, speciální vymíchávání 
těsta, vše musí být přesně tak, jak má… Nám se originál 
podařilo vystihnout natolik, že máme dokonce povoleno 
využívat název Sacher, namísto obecného termínu Sachr, 
což je pro nás velká pocta. Již teď plánujeme také speciál-
ní edici Sacheru na Vánoce, ale to bude překvapení.

D kujeme za rozhovor.

HOTOVÁ POCHOUTKA
Na závěr chléb 60 minut pečeme a poté dáváme 
rovnou do regálů, takže si ho můžete zakoupit 
zaručeně čerstvý.

Globus je jediný řetězec, který si vyrábí vlastní chléb 
a pečivo přímo v každém svém hypermarketu. Jen v Globusu 
tak koupíte pečivo opravdu čerstvé, nepřipravované 
z rozmrazovaných polotovarů a nepřevážené z velkovýrobny.

VĚNEČEK
40 g, tradiční zákusek nesmí chybět 

v nabídce žádného cukrářství.

(K dostání ve všech 
HM Globus)

JAHODOVÝ ŘEZ
150 g nebo 110 g, lehký cukrářský řez 
s nejoblíbenějším letním ovocem. 
(K dostání ve všech HM Globus)

ŠLEHAČKOVÉ ROLÁDY 
V RŮZNÝCH PŘÍCHUTÍCH

400 g, z pravé šlehačky 
s mimořádnou chutí, 

která osloví každého. Jde 
o speciální výrobek, který 

zakoupíte pouze v Globusu! 

(Nevyrábíme v Brně, Plzni 
a Praze na Černém Mostě)

ŠLEHAČKOVÉ 
POHÁRY V RŮZNÝCH 
PŘÍCHUTÍCH
220 g, vyrobené z pravé 
šlehačky – pro děti 
borůvkový, pro maminku 
malinový, taťkovi 
Schwarzwald, babičce 
s vaječným likérem 
a dědovi Stracciatellu…

(Nevyrábíme v Brně, Plzni 
a Praze na Černém Mostě)

CUKRÁŘSTVÍ GLOBUS
sladké pamlsky pro sladký život

www.globus.cz  PEKAŘSTVÍ  

Každý hypermarket Globus má v zázemí svou 
vlastní pekárnu, kde pekaři vyrábějí pečivo 
podle vlastních receptur a tradičními postupy. 
Navíc používáme poctivý kvas a všechny 
ostatní suroviny procházejí přísnou kontrolou 
kvality. Pečeme nepřetržitě po celý den vý-
hradně z čerstvého těsta, takže ať už do Glo-
busu přijdete kdykoliv, máte naprostou jistotu, 
že vaše pečivo bude křehké, voňavé a samo-
zřejmě chutné.  



CO K SVAČINĚ NEBO VEČEŘI?
Vyberte si z eznictví Globus

Už je to tu zase – začíná škola, děti se vrací z táborů a letních pobytů a před jejich rodiči vyvstává obvyklá 
otázka – co dát potomkům k svačině nebo večeři, aby strava byla dost vydatná a příprava nebyla příliš časově 

náročná? Inspirujte se tipy na vynikající produkty z řeznictví Globus a rozhodně neprohloupíte. 

Globus za kvalitu svých výrobků ručí – všechny 
naše řeznické a uzenářské produkty jsou vyráběny 
přímo v řeznictví v zázemí každého hypermarketu, 
a to z nejlepších surovin od prověřených 
dodavatelů. Řezníci vyrábějí množství 

ŘEZNICTVÍ www.globus.cz

VÍDEŇSKÝ PÁREK GLOBUS 
Nikdy neurazí, ať už jako snídaně, svačinka, 
nebo rychlá večeře, protože je skutečně z masa.

DUŠENÁ ŠUNKA GLOBUS 
Je vyrobena z těch nejlepších surovin a spolu 
s čerstvým pečivem je vítanou svačinou pro školáky.

ŠPEKÁČEK GLOBUS
Létu už sice pomalu odzvonilo, ale špekáčky 
Globus jistě zachutnají i při podzimním grilování. 

5.15
SUROVINY JSOU ZÁKLAD
Odebíráme jen kvalitní maso od ověřených dodavatelů. 
Sami si ho bouráme, abychom vám mohli zaručit jeho 
vysokou jakost.

6.00
POUŽÍVÁME JEN MASO
Do špekáčků používáme pouze maso. Směs hovězího 
a vepřového. V našich špekáčcích žádné náhražky 
nenajdete.

Masovou směs následně okořeníme směsí koření 
Globus a jemně vymícháme. Vše pro vás připravujeme 
přímo v Globusu.
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rozmanitých výrobků špičkové kvality, k čemuž 
přispívá přísná kontrola procesu výroby, který 
splňuje i ty nejpřísnější standardy. Proto si 
můžete být jisti, že výrobky z řeznictví Globus 
jsou vždy čerstvé. 

PŘÍBĚH ŠPEKÁČKU



www.globus.cz  PIKNIK  

6.35
PEČLIVĚ ZPRACUJEME
Plníme do přírodních hovězích střívek a ručně vážeme 
klasickým motouzem. 
Potom přichází na řadu uzení. Při něm využíváme kouř 
z dubových špalků nebo štěpků.

8.01
A IHNED NABÍZÍME
Z výrobny je to na pult prodejny pouhých pět metrů. Díky 
tomu máte jistotu, že naše lahodné a voňavé špekáčky jsou 
vždy čerstvé.

Nepřevážíme je přes půl republiky v chladicích boxech, 
ale každý náš hypermarket si vyrábí špekáčky sám, a to 
několikrát denně podle poptávky. Přijďte do Globusu 
ochutnat a ten rozdíl poznáte sami.

TELECÍ ŠUNKA GLOBUS  
Vynikající specialita z kvalitního tele-
cího masa zachutná dětem i dospělým 
a má pestré možnosti využití. 

KARBANÁTKOVÁ SMĚS GLOBUS 
Univerzální masový polotovar, vhodný 
na plnění paprik, grilování i pečení, 
nápadům se meze nekladou.

TELECÍ KLOBÁSA 
NA GRILOVÁNÍ GLOBUS 
Podzimní piknik nebo grilování můžete 
zpestřit naší specialitou z telecího masa 
v různých příchutích.

LYONSKÉ NÁŘEZOVÉ 
SALÁMY GLOBUS 
Na lyonských salámech si pochutnávají 
děti z celé Evropy, dopřejte ho i těm vašim.

PAVEL HOLE EK
VEDOUCÍ ODBORU 
MASA A MASNÉ 
VÝROBY
GLOBUS

SEKANÁ GLOBUS  
Klasika z Globusu je výborná 
ohřátá, opečená na pánvi 
i připravená na grilu. A také 
studená chutná skvěle.

JÁTROVKA S TELECÍM 
MASEM GLOBUS
Je v přírodním střívku, jemně 
zauzená a v čerstvé housce 
chutná prostě božsky. 
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Vždy kvalitní 
a erstvé
V zázemí každého hypermarketu 
Globus funguje řeznická 
a uzenářská dílna. Proto vám 
každý den nabízíme maso 
nejvyšší kvality i čerstvosti 
a zásadně v kuchyňské úpravě. 
Díky vlastnímu řeznictví nabízíme 
masné výrobky přesně podle 
poptávky zákazníků, a to 
několikrát denně čerstvé. 
V současné době máme 
v sortimentu na 120 druhů 
masných výrobků, které jsou 
vhodné i pro bezlepkovou dietu.

NAŠE ŘEZNICTVÍ

ŠUNKA GLOBUS 
Má nejvyšší jakost – proto 
je tím nejlepším pro vás 
i vaše děti.vaše děti.



ZÁŘÍ – MĚSÍC BIOPOTRAVIN
Měsíc září je v České republice každoročně věnován biopotravinám a zdravému životnímu 
stylu. Ústředním tématem tedy bude systém kontrol ekologických zemědělců, dodržování 
pravidel výroby potravin s označením bio a jejich přínosu pro naše zdraví a životní 
prostředí. Globus má pro vás připravenu pestrou nabídku biopotravin, která je ze všech 
hypermarketových řetězců nejširší.  Vyzkoušejte více či méně známé biovýrobky, jistě 
budete mile překvapeni jejich vysokou kvalitou a nezaměnitelnou chutí. O způsobu 
kontrol, vysoké kvalitě a dalších informacích o bioproduktech se dozvíte na stránkách 
www.mesicbiopotravin.cz nebo na facebook.com/mesic.biopotravin.

  Jsou chutné a zdravé
  Je u nich garantována vysoká kvalita
   Neobsahují zdraví škodlivé 
emulgátory 

Náš tip: Výborn  chutná s arabským pita chlebem 
a cizrnovým humusem. 

POHANKOVÝ 
TABBOULEH

Perfektní doplněk na zahradní grilování nebo 
piknik v přírodě je pohankový tabbouleh – 

čerstvý, lehký, osvěžující a plný energie. A díky 
pohance je také bezlepkový. 

INGREDIENCE
• 1 šálek loupané pohanky (kroupy) BIOLINIE • 

1,5 šálku osolené vody • 3 velká nakrájená rajčata • 
2 cibule na drobno nakrájené • 1 na kostičky 

nakrájená okurka • 1 malá, na kostičky nakrájená 
mrkev • hrst jemně nasekané čerstvé petrželky 

kudrnky • hrst nasekané čerstvé máty • 
2–3 prolisované stroužky česneku • šťáva z jednoho 

citronu • 2 polévkové lžíce extra panenského 
olivového oleje • ¼ čajové lžičky mořské soli • 

pepř na dochucení

PŘÍPRAVA:  
Pohanku propláchněte ve studené vodě. Vařte asi 

2–3 minuty v osolené vodě, nechte 30 minut 
dojít a poté nechte vychladnout. Připravte si 
dressing z citronové šťávy, oleje, česneku, soli 

a pepře. Nakrájejte zeleninu a vložte ji do větší 
mísy. Přidejte vychladlou pohanku, smíchejte 
a přidejte dressing. Znova řádně promíchejte 
a případně dochuťte solí a pepřem. Přidejte 

nasekanou petrželku, mátu a nechte 30 minut 
odležet. Podávejte vychlazené.

4  
PORCE

BIO www.globus.cz

  Je zaručeno šetrné zpracování surovin
  Neobsahují geneticky upravené suroviny
   Je kladen důraz na zodpovědný přístup 
k životnímu prostředíry 

1 2 3 4 5 6

NÁŠ TIP:
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 DŮVODŮ, PROČ KUPOVAT BIOVÝROBKY6

1 – BIOLINIE POHANKA LOUPANÁ 
(KROUPY) BIO (500 g) je přirozeně 

bezlepkový výrobek. Pohanka je stará kulturní plodina, 
kterou znali a velmi hojně využívali naši předkové. 
Pochází z daleké jihovýchodní Asie a dnes je široce 
využívána jako zdraví prospěšná součást jídelníčku. 

2 – ALNATURA AGÁVOVÝ SIRUP 
BIO (250 ml) z ekologicky pěstované 

agáve má vyšší sladivost než bílý cukr, proto je ideální 
pro slazení nápojů, dezertů a pečiva. Má nízký glyke-
mický index a nezvyšuje hladinu cukru tak rychle jako 
med či bílý cukr. 

3 – ALNATURA LNĚNÝ OLEJ BIO 
(250 ml) je produktem ekologického 

zemědělství a vyrábí se prvním lisováním za studena. 
Len obsahuje nezbytné mastné kyseliny omega 3, které 
přispívají k obnovení a růstu buněk a udržují srdce 
zdravé a zároveň je důležitým zdrojem vitaminu E.

 

Smysluplné pro člověka a zemi

4 – ALNATURA VEGETARIÁNSKÉ 
SEITANOVÉ PÁREČKY KNÄCKIES BIO 

(200 g) chutnají studené i tepelně upravené. Obsahují speciální 
bílkovinný koncentrát zvaný seitan, který je výživný a snadno 
stravitelný.  Všechny suroviny pocházejí z ekologického ze-
mědělství. 

5 – COUNTRY LIFE SUŠENÁ RAJČATA 
BIO (100 g) pocházejí z kontrolovaného 

ekologického zemědělství a díky šetrné úpravě si uchovávají 
minerály i vitaminy. Sušená rajčata lze přidat do rizota, zele-
ninových či těstovinových salátů, pizzy nebo domácího chleba. 
Naložená v olivovém oleji a ochucená provensálským kořením 
jsou delikatesou, kterou využijete v teplé i studené kuchyni. 

6 – FIT MÜSLI TYČINKA MALINA BIO (30 g)  
je báječná kombinace bio obilných vloček a ovoce. 

S Fit BIO si můžete být jisti, že konzumujete kvalitní a zdravé bio-
potraviny, protože všechny ingredience jsou vypěstovány v ekolo-
gickém zemědělství, bez použití syntetických hnojiv a pesticidů.

Smysluplné pro člověka a zemi

Smysluplné pro člověka a zemi
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TISÍCE PODOB ČESKÉHO JABLKA
Chutné plody jabloní provázejí člověka celou známou historií a staly se součástí lidské kultury i mystické symboliky. Jde o vynikající lehce 
stravitelné ovoce, které je také neobyčejně zdravé.  V Čechách si dlouhodobě udržuje pozici nejoblíbenějšího ovocného plodu. Ochutnejte 
jablka z Globusu a pochopíte proč. Na pultech našich prodejen najdete široký sortiment tradičních českých odrůd z českých sadů.

Jablko má vskutku široké použití. Je výtečné syrové, jako mošt nebo džus, sušené i jako součást teplé kuchy-
ně. Mnoho Čechů je závislých na maminčině štrůdlu, většina z nás má s čerstvým jablkem spojenu předsta-
vu školní svačiny, pečené jablko zase připomene podzimní ohníčky v kruhu přátel. Jabloně jsou navíc krásné 
stromy, které k české krajině odnepaměti patří. Podzim jako hlavní doba sklizně je s jablky neodmyslitelně 
spjat. Právě proto nevnímáme třetí roční období jen jako sychravou dobu plnou deště, ale jako voňavý 
příslib svátečních dnů. Zájem o tyto zdravé plody na několik let mírně opadl, ovšem Češi se pár let po sa-
metové revoluci přejedli banánů i citrusů a jablko se rychle vrátilo na výsluní zájmu. Dnes se spotřeba 
pohybuje kolem 25 kilogramů jablek ročně na jednoho obyvatele a řadí se k jedné z nejvyšších ve světě.

VITAMINY, MINERÁLY A VLÁKNINA

Ovoce je standardně uváděno jako zdroj potřebných vitaminů. U jablek to ovšem platí dvojnásob. „Jedno 
staré přísloví říká – denně jedno jablko, od doktora daleko. To lze potvrdit tím, že jablka obsahují řadu 
vitaminů, vlákninu i minerální látky. Jsou prevencí proti onkologickým onemocněním i nemocím cév, jelikož 
neobsahují cholesterol. Díky antioxidantům zlepšují paměť a schopnost učit se,“ vypočítává pozitivní účinky 
tradiční české ovocné pochoutky Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR. Jablka jsou skvělá zejména 
jako svačina. Zasytí, obsahují plno vitaminů a stopových prvků, důležitý je i zmiňovaný obsah vlákniny. 

PĚSTOVÁNÍ JABLEK – ČESKÝ RÁJ

Jednou z nejlepších pěstitelských oblastí pro jablka je v České republice oblast České-
ho ráje, kde se toto ovoce pěstuje již více než 100 let. Oblast je nejvhodnější pro 
pěstování odrůd s červenou slupkou. Ke krásnému červenému vybarvení přispívají 

časté ranní podzimní mlhy, které jsou pro Český ráj typické.  V minulosti byly v této oblasti také vyšlechtěny 
nejvýznamnější české odrůdy, jako je Rubín, Šampion nebo Topaz. Právě zde tyto odrůdy dosahují nejvyšší 
kvality i nejlepších chuťových vlastností.  V oblasti Českého ráje pěstují ovoce také členové odbytového 
družstva EB Fruit, kteří dodávají jablka na pulty Globusu. Přijďte a vyberte si z těch nejchutnějších a nej-
šťavnatějších odrůd, jaké jsou na českém trhu k dostání. Nabízíme vám jenom ty nejlepší…

RAJKA – Plody jsou na většině 
povrchu překryté převážně rozmytou 
zářivou červení. Dužnina je 
krémová, středně pevná, šťavnatá, 
navinule sladká až sladká, středně 
aromatická a velmi dobrá.

RUBÍN – Zimní odrůda nabízející 
velké plody kulovitého tvaru 
s červeným mramorováním. 
Dužnina je středně pevná, 
krémová a šťavnatá, vyznačuje se 
navinulou sladkou chutí. 

RUBINOLA – Sklízí se koncem 
září až počátkem října. Dužnina 
je krémová, středně pevná, 
rozplývavá, středně šťavnatá, 
navinule sladká, příjemně 
aromatická a velmi dobrá.

ŠAMPION – Plod má jasně 
červenou krycí barvu nanesenou 
převážně ve formě žíhání. Dužnina 
je krémová, chruplavá a šťavnatá. 
Chuť je harmonická, navinule 
sladká až sladší. 

TOPAZ – Vyšlechtěná z odrůdy 
Rubín. Zelenožlutá základní 
barva je krytá červenou žíhanou 
barvou. Dužina je nažloutlá, velmi 
šťavnatá, navinule sladká, křehké 
konzistence. 

ČESKÉ ODRŮDY Z ČESKÝCH SADŮ

Jablka z Globusu rostou 
v sadech u hradu Trosky.

A CO MOŽNÁ NEVÍTE…
   Čerstvá jablka plavou na vodě.
   Češi snědí ročně v průměru 25 kg jablek 

a jablečných výrobků.
   Nejdelší oloupaná jablečná slupka na světě byla 

dlouhá 52,5 metru. 
   V jablkách jsou obsaženy vitaminy B1 a B2 

podporující činnost kožních a nervových buněk.
   Jablka neobsahují cholesterol ani sodík. 
   Největší jablko na světě vážilo 1,5 kg. 
   Jablka obsahují minerální látky – draslík, hořčík, 

fosfor, vápník, železo a mangan.
   Jedno velké jablko obsahuje pět gramů vlákniny.
   Dvě třetiny vlákniny a mnoho prospěšných 

antioxidantů je obsaženo ve slupce jablek.
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Češi jsou obvykle označováni za národ pivařů, ale bohatou tradici má v Česku také pěstování 
vína. Naše země se dokonce může chlubit početnými vinařskými unikáty, které lákají turisty nejen 

z Česka, ale také ze zahraničí.  Vydejte se s námi na cestu za vínem a objevte zajímavosti, 
o kterých jste dříve neměli ani tušení… 

Objevte vina ské unikáty
NA CESTĚ ZA VÍNEM
TIPY NA VÝLET www.globus.cz
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Ojedinělým unikátem českého 
vinařství je také obec Petrov 
nedaleko od Hodonína, kde se 
nachází jedinečný areál histo-
rických vinných sklepů zvaný 
Plže. Roku 1983 byly vyhlá-

šeny památkovou rezervací lidové 
architektury a patří mezi nejstarší 
vinařské památky v ČR. Zdejší sklepy 
byly budovány od 15. století a v prů-
běhu staletí zde vinaři vlastnoručně 
postavili 63 vinných sklepů, rozmístě-
ných v paprskovitých uličkách obklo-
pujících dvě náměstíčka. Průčelí 
každého sklípku je zcela unikátní, 
tvořené specifi ckými tvary a oblouky, 
a zdi jsou zdobeny typickou modrou 
barvou nebo barevnými ornamenty. 
Stavby mají kamenné klenby a nad 
nimi je vrstva hlíny, mnohdy jsou 
zabudovány přímo do svahu – hlína 
totiž zajišťuje stálou teplotu a klima 
ideální pro uskladnění vína. Sklepy 
nesloužily pouze ke zpracování 
a uchovávání vína, ale během války 
také jako úkryt obyvatel z okolí. Areál 
je celoročně přístupný veřejnosti a je 
tu možné ochutnat vynikající vína 
z místní produkce. Během sezony se 
tu navíc konají četné kulturní a vinař-
ské akce, za zmínku stojí třeba Den 
vinařů. Plže u Petrova se navíc rozklá-
dají v podhůří překrásných Bílých 
Karpat, takže jsou oblíbeným cílem 
vinařské turistiky.  

Podivuhodnou zvláštností se 
pyšní vinařská obec Šatov asi 
10 kilometrů jižně od Znojma. 
V pískovcovém svahu nad vsí je 
vyhlouben sklep, který se zvenčí 
ničím neliší od jiných sklepů, 

jichž je v okolí jako máku.  Ve svém nitru 
však skrývá fantastický svět pohádko-
vých a lidových postav, krajin a výjevů 
z národní historie. Plastické malby sytých 
barev na pískovcových stěnách vytvořil 
šatovský rodák Maxmilián Appeltauer, 
který Malovanému sklepu obětoval více 
než 30 let života – maloval zde v letech 
1934–1968, a to bez nároku na hono-
rář.  Ve svém úsilí pokračoval i po válce, 
přestože mu byla amputována ruka, 
a jen při svíčce, protože do sklepa nebyla 
zavedena elektřina.  V pozadí jeho pozo-
ruhodné snahy byla podle pověstí láska 
k dívce Róse, dceři majitele sklepa. 
Appeltauer zde trávil tolik času, aby jí 
byl nablízku, ale o svých citech jí nikdy 
neřekl a jeho láska zůstala neopětována. 
Malovaný sklep je sice označován 
za vinný, ale víno se tu nikdy nevyrábělo 
ani tu nedozrávalo. Po určitý čas však 
zdejší chodby a pětice salonků sloužily 
jako vinárna. Není jisté, kdo a kdy sklep 
vlastně vyhloubil, jeho historii neznají 
ani zdejší pamětníci. Lze ho navštívit při 
domluvené prohlídce a stojí za vidění, 
stejně jako vinice v blízkém Šobesově, 
které jsou označovány za nejmalebnější 
vinice Česka.  

Naše putování začíná v obci  
Velké Bílovice v Jihomoravském 
kraji, která má na titul „NEJ“ 
nepopiratelný nárok – jde o nej-
větší vinařskou obec v ČR, a to 
jak rozlohou, tak počtem vinařů.  

V katastru obce existuje 710 hektarů 
vinic, které obdělává celkem 1 056 pěs-
titelů vína.  Vinařská tradice  Velkých 
Bílovic sahá hluboko do historie, proká-
zána je minimálně od roku 1550.  V té 
době zde vznikly známé habánské 
podzemní sklepy, které jsou dnes velkou 
turistickou atrakcí. Kraj proslul skvělými 
červenými víny, třeba Frankovkou, ale 
i výbornými bílými víny, například  
Veltlínským zeleným. Můžete je ochut-
nat při návštěvě sklepů u jednotlivých 
vinařů nebo při pravidelné akci „Ze 
sklepa do sklepa“ či „Za vinařem“. 
Oblíbené jsou také hody ve Velkých 
Bílovicích, které se konají vždy začát-
kem září a trvají po 3 dny a 3 noci. 
Od roku 2009 vede mezi velkobílovic-
kými vinohrady naučně-poznávací 
stezka a cyklostezka. Na 15 km trasy 
představuje všechny tři sklepní tratě 
a většinu viničních tratí. Stezkou 
s 10 odpočinkovými místy turisty pro-
vází 13 informačních tabulí, které poučí 
o výrobě vína, pěstovaných odrůdách, 
zajímavých místech na trase nebo vi-
nařských akcích ve Velkých Bílovicích. 
Největší vinařská obec tak rozhodně 
stojí za návštěvu. 

Znojemsko je slavnou vinař-
skou oblastí a cestováním 
za vínem tu lze strávit týdny. 
Návštěvník by neměl minout 
Přímětice u Znojma, které mají 
na kontě několik zajímavostí. 

Jednou z nejznámějších je křížový vinný 
sklep, největší v ČR a jeden z největších 
na světě.  V letech 1740–1756 ho 
vybudovali znojemští jezuité a má tvar 
obřího kříže. Hlavní chodba křížového 
sklepa je 110 metrů dlouhá a téměř 
10 metrů široká, každé rameno měří 
56 metrů a klenba sahá do výšky 
6,5 metru. Masivní valená klenba tu 
vytváří specifi cký akustický efekt zvaný 
„jezuitský telefon“ – když se potichu 
mluví do zdi, hlas se po klenbě nese 
na opačnou stranu chodby. Zvláštní je 
i zdejší klima, za které sklep vděčí 
ušlechtilé plísni Rhacodium cellarae, 
která pokrývá stěny a stropy. Je prý 
dokonalým regulátorem vlhkosti, takže 
není třeba žádné klimatizační zařízení 
a teplota je pro skladování vína takřka 
ideální. Jsou zde zpracovávána vína 
bílých odrůd, která zrají jak v tradičních 
dubových a akátových sudech, tak 
v moderních nerezových tancích. Prů-
měrně je tu uloženo až 1 200 000 litrů 
vína z vinařství Znovín Znojmo. Sklep 
lze navštívit a absolvovat degustaci 
s odborným výkladem sklepmistra, ale 
jen od ledna do srpna v předem objed-
naném termínu.   

Velké Bílovice
NEJVĚTŠÍ VINAŘSKÁ 

OBEC ČR

Plže u Petrova 
NEJSTARŠÍ VINAŘSKÁ 

REZERVACE

P ím tice u Znojma
NEJVĚTŠÍ KŘÍŽOVÝ 

SKLEP

Šatov u Znojma 
NEJKRÁSNĚJŠÍ „VINNÝ“ 

SKLEP
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Byl jste jedním z odborníků, kteří se podíleli 
na vzniku přelomové aplikace Globus Som-
melier. Jak ji z pohledu sommeliera hodnotí-
te? Je užitečným pomocníkem jen pro nezku-
šené laiky, nebo může oslovit i znalce vín?
Pro milovníky vín může být tato aplikace cenným 
pomocníkem a pro znalce se tato platforma může 
stát inspirací či jakýmsi směrovačem. Každý si může 
najít určité body, které může využít, ale pochopitelně 
nejdůležitější je osobní názor každého – ať už milov-
níka, či znalce vín. 

Byl js
na vz
melie
te? Je
šené
Pro m
pomo
stát in
najít u
nejdů
níka, 

GLOBUS SOMMELIER
Skv lá navigace pro milovníky vína

Je to teprve několik měsíců, co Globus pro své zákazníky vytvořil užitečnou aplikaci Globus Sommelier, a již teď lze říci, že se 
dočkala úspěchu. Na jejím vzniku se podílel odborník na slovo vzatý – viceprezident Asociace sommelierů ČR Ivo Dvořák. 

V rozhovoru prozradil, že speciální program určený pro chytré telefony je užitečnou navigací pro milovníky vín všeho druhu. S ním 
už se při výběru nikdy neztratíte. 

Můžete prozradit, jakým způsobem jste se 
na jejím vzniku konkrétně podílel? 
Veškeré popisy vín jsou autentické, když jsem vína 
osobně ochutnával. Zároveň jsem dělal jakýsi doda-
tečný výběr vín. Některá, původně navržená vína, 
jsem z aplikace vyřadil.   

Je možné alespoň ve zkratce popsat, jak tato 
speciální aplikace vlastně funguje, co všechno 
zahrnuje a v čem je pro uživatele přínosem?
Většina běžných milovníků vín se může cítit poněkud 
„ztraceně“ v nepřeberném výběru vín, a tak jsme se 
pro ně snažili připravit určitou navigaci. Vína jsou 
rozdělena na různé kategorie – tichá, šumivá, červe-
ná, bílá, růžová, tuzemská, zahraniční atd. Každé víno 
je popsáno z hlediska barvy, vůně a chutě, včetně 
doporučení pokrmů a sýrů, a pro jistotu je uveden 
i recept na přípravu pokrmu od vynikajícího šéfku-
chaře, pana Stanislava Zukala. Aby se milovník vín 
cítil komfortně, přidali jsme také informace o ideál-
ním servírování vína – tedy při jaké teplotě, do jaké 
sklenky a zdali je nutná dekantace. Samozřejmostí je 
i délka archivace.

Aplikace Globus Sommelier byla při svém 
vzniku v českých poměrech unikátní, ale dnes 
podobných programů stále přibývá. Je to 
trend dnešní doby, že se každý chce cítit jako 
odborník na víno? A může k tomu podobná 
aplikace přispět, nebo se to neobejde bez 
roků studia a degustování?
Špičkovým sommelierem se člověk nestane jen vyu-
žíváním aplikace. Přesto tento systém významně 
ulehčí práci při hledání vhodného vína. Jde přede-
vším o to, aby uživatelé této aplikace měli jednodušší 
cestu k žádanému vínu a aby si mohli bez problémů 
užívat tento ušlechtilý mok ve správné teplotě, odpo-
vídajících sklenkách a k přiměřenému pokrmu. Sna-

Ivo Dvořák
Viceprezident 

Asociace sommelierů ČR
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Právě tím, že si mnoho lidí uvědomuje, že ke kvalitě 
života patří nejen krásný byt či dům nebo auto, ale 
i to, co jíme a pijeme. Zdraví máme jen jedno a není 
nutné si ho podlamovat nekvalitními produkty.  

V souvislosti s tímto trendem se zdá, že počet 
konzumentů vína postupně dorovná počet 
konzumentů piva. Může se stát, že se Češi 
z národa pivařů stanou národem vinařů?
Bohužel se toho asi nedožiju, i když se velmi snažím 
konzumovat jen kvalitní vína.  Stále patříme mezi 
lídry v konzumaci piva na světě. Statisticky vypije 
každý z Čechů a Moravanů více než 150 litrů piva 
za rok, zatímco vína pouhých 20 litrů. Jediná pozitiv-
ní zpráva je, že spotřeba piva zvolna klesá, zatímco 
konzumace vína stoupá – každý rok zhruba o 1 litr 
na osobu. Obávám se, že i kdyby tento trend pokra-
čoval, nemám šanci se dožít dne, kdy víno pokoří 
pivo. Ale to asi nikdo. My jsme a budeme vždy pivní 
velmocí… Přesto jsou tu ostrovy milovníků vína, 
kteří si tento božský nápoj nenechají vzít .

D kujeme za rozhovor.

Parmazán má nasládlou chuť a vůni, při delším zrání je výraznější. Strouhaný se používá na těstoviny, 
do polévek a omáček, můžeme také konzumovat nakrájený na kostičky nejlépe s červeným vínem.

IVO DVO ÁK
VICEPREZIDENT ASOCIACE 
SOMMELIER R

„Člověk a víno patří k sobě už po staletí. Řeči 
vína však porozumí jen ten, kdo s ním prožívá 
jeho narození, dozrávání a jeho zánik. Ti nejlepší 
se s ním setkají v nebeských vinohradech 
lásky.“ To je citát, který symbolizuje život a práci 
viceprezidenta Asociace sommelierů ČR Iva 
Dvořáka, českého sommeliera světového 
formátu. Je jedenáctinásobným vítězem 
sommelierských soutěží v ČR, ale také vítězem 
Mistrovství světa Habanosommelier Havana. 
Navíc je absolventem WSET Advanced 
v Londýně a držitelem mezinárodního 
degustátorského osvědčení OIV. Působí jako 
odborný lektor Asociace sommelierů a také jako 
soudní znalec v oboru víno a ostatní alkoholické 
nápoje. Je autorem téměř 300 odborných 
článků a spoluautorem knihy „Hledání pravdy 
o víně – Sommelierství“.   

žíme se dát návod, ale samotná degustace – mimo-
chodem velmi příjemná činnost      – už bude 
na kaž dém uživateli.

Jak z pohledu viceprezidenta Asociace som-
melierů ČR hodnotíte fakt, že řetězec Globus 
se vydal poměrně netradiční cestou a zaměřil 
se na konzumenty kvalitních vín, ať už pro-
střednictvím aplikace Globus Sommelier, 
nebo prostřednictví projektu Vinotéka Globus, 
který bude spuštěn od září?
Pro mě je to nesmírně příznivá zpráva. Přiměřená 
konzumace kvalitního vína přináší nejen příjemné 
zážitky, ale patří i ke kulturnosti většiny národů. 
Neoddiskutovatelným faktem je i pozitivní vliv pravi-
delné konzumace kvalitních vín na lidský organismus. 
Naší upřímnou snahou je, aby kvalitní víno patřilo 
do běžného denního programu všech kulturních lidí, 
a všechny projekty podporující naše snažení jsou 
vnímány veskrze pozitivně.   

Lidí, kteří si dokážou vychutnat kvalitní vína, 
v Česku stále přibývá. Čím je to podle vás 
způsobeno? 



24

RECEPTY www.globus.cz

HOUBOVÁ POHÁDKA 
aneb gurmánské podzimní menu 

Co Čech, to houbař – alespoň to tak vypadá podle davů lidí s košíky, kteří bedlivě prohledávají lesní porosty 
a pátrají po podzimní úrodě hub všeho druhu. Tyto oblíbené plody lesa nemusí skončit jen ve smaženici nebo 
nasušené na bramboračku. Existují recepty na houbové pokrmy, na kterých si pochutnají i ti největší gurmáni. 

Inspirujte se labužnickým menu o 4 chodech, které přijde k chuti třeba při víkendu na chatě. Dobrou chuť.      

INGREDIENCE: 
300 g čerstvých hříbků • 1 l kuřecího vývaru • 100 ml smetany ke šle-

hání • 100 g slaniny či špeku • 1 cibule • 1–2 stroužky česneku • 
1–3 lžíce hladké mouky • sůl • pepř • drcený kmín • majoránka • 

máslo či jiný tuk dle potřeby

PŘÍPRAVA: 
Hříbky pečlivě očistíme a nakrájíme na plátky. Na tuku zpěníme nakrá-
jenou cibuli a slaninu, přidáme houby a vše osmahneme. Směs zapráší-

me hladkou moukou, opět krátce osmahneme a potom zalijeme hor-
kým vývarem. Polévku za občasného míchání vaříme na mírném pla-
meni přibližně 20 minut. Poté ji osolíme a okořeníme, přidáme utřený 
česnek, zjemníme smetanou a necháme krátce přejít varem. Myslivec-
kou hříbkovou polévku můžeme servírovat ve vydlabaném bochníčku 

chleba a ozdobit čerstvou petrželkou.  

Myslivecká h íbková polévka 

POLÉVKA

Vytvořte dokonalý pokrm 
se smetanou ke šlehání korrekt.Náš tip: 

4
PORCE

INGREDIENCE: 
12 větších hlaviček hub (žampiony, bedly, masáky apod.) • 500 g mle-

tého masa (lze použít hovězí i vepřové) • 1 větší cibule • 1 vejce • 
150–200 g tvrdého sýra • 3 lžíce strouhanky • 2–3 stroužky česneku • 

máslo • sůl • pepř a další koření podle chuti   

PŘÍPRAVA: 
Z hub odřízneme nohy a hlavičky očistíme. Předehřejeme troubu 

na 180 °C a připravíme masovou směs. Mleté maso smícháme se 
strouhankou, vajíčkem a cibulí nasekanou na jemno, přidáme utřené 
stroužky česneku a dochutíme solí, pepřem a dalším kořením podle 
chuti. Pečicí misku vymažeme máslem (lze použít i plech s pečicím 

papírem) a naskládáme do ní hlavičky hub. Do každé vložíme plátek 
másla a naplníme je masovou směsí – lze ji jednoduše navršit do hlavi-
ček nebo z ní vyrobit masové kuličky. Nádobu vložíme do trouby a pe-

čeme asi 20 minut, dokud houby nezměknou. Pak je posypeme na-
strouhaným sýrem a necháme na chvíli v troubě zapéct. 

Pytlácké nadívané houby 

PŘEDKRM

 Využijte prvotřídní hovězí 
a vepřové mleté Globus.Náš tip: 

4
PORCE
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INGREDIENCE: 
Na těsto 1 a 1/4 hrnku hladké mouky • 100 g másla • 1/2 lžičky soli • 
1/2 lžičky cukru • 4–6 lžic studené vody. Na náplň 500 g hub • 3 vejce 

• 1 cibule • 200 ml mléka • 250 g tvrdého sýra • sůl • pepř • špetka 
muškátového oříšku a 2 lžíce oleje 

PŘÍPRAVA: 
V míse smícháme mouku, cukr, špetku soli, máslo nakrájené na kostičky 
a hmotu spojíme. Přidáváme po lžičkách vodu, aby vzniklo vláčné těsto, 

které necháme odpočinout v lednici. Připravíme náplň – v hrnci rozehřeje-
me olej a orestujeme nakrájenou cibuli. Přidáme nakrájené houby, ochutíme 
solí, pepřem a restujeme po dobu asi 10 minut. Těsto vyválíme a vložíme jej 
do připravené a vymazané formy tak, aby pokrylo i stěny. Část těsta může-
me odložit stranou na vytvoření mřížky.  Těsto na dně propíchneme vidlič-
kou, vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme asi 20–25 minut, 
až koláč zezlátne. Na upečené těsto nasypeme polovinu strouhaného sýra, 

vložíme houbovou směs a posypeme zbytkem sýra. Zalijeme vejci ušlehaný-
mi s mlékem, solí, pepřem a muškátovým oříškem a na vrchu koláče může-
me ze zbytku těsta vytvořit estetickou mřížku. Poté opět vložíme do trouby 

a pečeme dalších asi 20–30 minut. Dobrou chuť. 

Houbový kolá  paní nadlesní 

DEZERT

 Výtečné těsto vytvoříte 
z kvalitní bílé mouky korrekt.  Náš tip: 

4
PORCE

INGREDIENCE: 
1,5–2 kg vepřových žeber (mohou být i jehněčí a telecí, pro gurmány 
srnčí) • 500 g vařených hub • 250 ml houbového vývaru • 250 ml čer-

veného vína • 2 cibule • 1 lžíce zeleného pepře (sušeného nebo nalože-
ného) • olej nebo jiný tuk • sůl • pepř • sladká a pálivá paprika • je 

možné použít i snítky čerstvého rozmarýnu    

PŘÍPRAVA: 
Žebra očistíme a rozdělíme na jednotlivé porce.  V míse rozmícháme olej 

se solí, pepřem, sladkou a pálivou paprikou, vložíme do ní žebra a nechá-
me pár hodin marinovat v lednici. Pak v nádobě na pečení rozehřejeme 
olej a žebra osmahneme ze všech stran, aby se maso zatáhlo. Přidáme 

cibuli nakrájenou na osminky, podlijeme troškou vývaru a vína, přikryje-
me pokličkou a vložíme do trouby předehřáté na 180–200 °C. Dusíme, 
dokud maso nezměkne. Průběžně podléváme vývarem a vínem a žebra 
několikrát otočíme. Na konci dušení přidáme houby, zelený pepř a peče-

me ještě 15–20 minut. Hotová zálesácká žebra přelijeme vypečenou 
šťávou s houbami a pepřem, můžeme ozdobit čerstvými snítkami rozma-
rýnu. Chutnou přílohou je například rýže nebo šťouchané brambory s ci-

bulkou, ale pokrm zachutná i s čerstvým pečivem.     

Zálesácká pe ená žebra

HLAVNÍ JÍDLO

Vyzkoušejte vynikající vepřový bok 
s kostí z řeznictví Globus.Náš tip: 

4
PORCE
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erné aje povzbudí
Původ: Nejznámější kategorií těchto nápojů je černý čaj. Ačkoliv byl v Číně popr-

vé vyroben až v 17. století, rychle se rozšířil po celé planetě a dnes tvoří 
70 % celosvětové spotřeby čaje. Čajové lístky jsou při výrobě pečlivě zpracovány – 

jsou mechanicky narušeny, aby uvolnily přírodní enzymy, a poté jsou vystaveny 
oxidačnímu procesu, který dodává čaji sytou barvu a výrazné aroma. Černý čaj je 

zpracováván nejvíce a nejdéle ze všech čajů. Díky tomu je chuťově silnější a obsahu-
je víc kofeinu než ostatní čaje, přibližně 30–40 miligramů na šálek, takže má nej-

větší povzbuzující účinky. Naopak obsahuje méně přírodních látek, které mizí v prů-
běhu zpracování. 

Charakteristika: Podle rozborů černý čaj obsahuje účinné přírodní antioxi-
danty, jako jsou teafl aviny a tearubiginy, které v organismu pomáhají snižovat 

hladinu škodlivého cholesterolu a díky tomu klesá také riziko srdečních 
chorob a mrtvice. Součástí jsou i některé vitaminy, minerály a množství aroma-
tických látek a éterických olejů, které pomáhají zklidňovat nervový systém a sti-

mulují duševní činnost.   

Příprava: Na p ípravu aje je nejvhodn jší nádobí z keramiky i
porcelánu, využívané jen na aj. Nem lo by p ijít do kontaktu s che-
mickými isticími prost edky, protože to kazí chu  nápoje. Jako vhodná 
dávka je doporu ována ajová lži ka erného aje na jeden šálek. 
D ležitou roli hraje voda, ideáln  pramenitá nebo neperlivá minerální 
voda, která by nem la být p íliš tvrdá. erný aj se zalévá vroucí 
vodou o teplot  95- 100 ˚C. Obvykle se nechává louhovat 2-3 mi-

nuty pro povzbuzující ú inky, 5 minut pro p sobení na zažívání.   

Zelené aje osv ží
Původ: Zelený čaj má původ v Asii, kde se pije již 5 000 let. Podle legend ho 

objevil čínský císař Šen-munga, jemuž při převařování vody spadly do nádoby lístky 
čajovníku, a on byl omámen chutí nápoje, který osvěžoval tělo i mysl. Jiná báje přičí-
tá zásluhu buddhistickému mnichovi Bódhirmovi. Ten přísahal, že se bude celý život 
modlit, ale vysílením usnul, proto si uřízl oční víčka. Na tom místě pak vyrostl čajov-
ník, z jehož lístků se vyrábí nápoj zahánějící únavu. Zelený čaj dnes pijí lidé po ce-
lém světě. Je zpracováván jen minimálně pomocí tepelné úpravy a neprochází oxi-
dací, proto si zachovává maximum přírodních látek i přirozenou chuť, barvu a vůni. 

Zelené čaje jsou proto označovány za „pravé“ čaje.    

Charakteristika:  V Asii byl zelený čaj po tisíciletí používán jako léčivé toni-
kum. Kniha čaje (Kissa Yojoki) z 12. století uvádí četné účinky od léčby poruch trá-

vení a nervového systému přes podporu mozkové a srdeční činnosti až po léčbu 
kocoviny. A podle moderních studií pití zeleného čaje snižuje riziko kardiovaskulár-

ních chorob a díky vitaminu E zpomaluje stárnutí. Obsahuje méně kofeinu než černý 
čaj, asi 25 miligramů na šálek. 

Příprava: Stejn  jako u dalších aj  je základem zeleného 
aje dobrá voda. Dávkování se liší dle druhu aje, obvykle 
jsou vhodné dv ajové lži ky. aj se zalévá vodou, která 

prošla varem, ale zchladla zhruba na 80 ˚C. Pokud by byla 
vroucí, nálev by kv li t íslovinám zho kl. ajové lístky lze 

využít až ke t em nálev m, doba louhování se liší podle kon-
krétního aje. Zelený aj se také obvykle nesladí, protože to 

potla uje p irozenou chu .

NA POČÁTKU BYL ČAJ
Nápoj z vody a lístků čajovníku pije lidstvo odnepaměti a postupně se vyvinuly tisíce 

čajů různých barev, chutí a vůní. Většina se vyrábí ze stejné rostliny – čajovníku 
čínského (Camellia sinensis), ale liší se způsobem sklizně, zpracování, přípravy 

a dalšími atributy, což z každého čaje činí unikátní nápoj. A díky vysokému obsahu 
přírodních látek mají velmi blahodárný vliv na lidské tělo i mysl.

ZDRAVÉ NÁPOJE www.globus.cz
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Bílé aje brání stárnutí
Původ: Mezi nejvzácnější patří bílé čaje, tvořené ochmýřenými čajovými pupeny 
a velice mladými, nedorostlými lístky. Po sběru se nezpracovávají ani neprocházejí 

oxidací, jen se suší na slunci. Výsledkem je stříbřitá směs, považovaná za nejjemnější 
ze všech čajů. Nálev má světlou žlutozelenou barvu, jedinečnou chuť a vysoký obsah 
blahodárných látek. Bílý čaj se pěstuje pouze v Číně a je považován za gurmánskou 
specialitu. Každoročně je ho sklizeno jenom malé množství, proto je jeho cena po-

měrně vysoká. Zvláštní raritou je žlutý čaj, vyráběný již ve staré Číně, který byl určen 
výhradně pro potřeby císařského dvora. Suší se pozvolna po dobu 6–8 dnů a má mít 

unikátní chuť i účinky.   

Charakteristika: Bílé čaje obsahují maximum přínosných látek, vitaminů, 
minerálů a přírodních antioxidantů. Ty omezují v lidském těle činnost volných radi-

kálů, brání předčasnému stárnutí organismu a snižují riziko rakoviny. Moderní studie 
odhalují stále nové účinky bílých čajů – mimo jiné mají posilovat imunitu a odolnost 
proti stresu, bakteriím a virům, snižovat hladinu cholesterolu a vysoký krevní tlak. 

A navíc jsou prý účinnou podporou při hubnutí.    

Příprava:  Bílý aj se p ipravuje podobn  jako aj zelený 
- nálev nesmí být vroucí, protože by aj zho kl, zalévá se 
vodou o teplot  70–80 ˚C. Doba louhování je prom nlivá,
pohybuje se od 1 do 10 minut, proto je vhodné se o zp sobu
p ípravy aje p edem informovat u prodejce. Kvalitní bílý 
aj lze zalít p tkrát až desetkrát, ale každý nálev je t eba
louhovat o n co déle. Obsahuje nejmén  kofeinu, p ibližn

15 miligram  na šálek.

Kvetoucí aje okouzlí
Původ: V posledních letech se na českém trhu objevila novinka – kvetoucí čaj 

zvaný čajový květ nebo čajový zázrak, protože po zalití vodou doslova rozkvete. Tento 
unikátní čaj pochází z Číny a není zcela jasné, kdy se zde začal vyrábět, ale ve 

21. století rychle dobyl téměř celý svět. Jde o ručně vázané sušené kuličky z lístků 
bílého či zeleného čaje, které v nitru skrývají květ nějaké rostliny – nejčastěji jasmín, 

chryzantému, lilii, ibišek nebo měsíček. Po zalití vodou se kulička rozvine, jako by 
rozkvetla. Květy navíc dodávají nápoji jemnou vůni. Existují desítky různých druhů 
čajových zázraků, protože každý květ má různou barvu, tvar i velikost, takže posky-

tuje jedinečný estetický zážitek.    

Charakteristika: Kvetoucí čaje mají podobně pozitivní vliv jako ostatní zelené 
a bílé čaje. Možná ještě vyšší, protože jsou vyráběny z velmi kvalitních lístků. Díky 
tomu a šetrnému způsobu přípravy mají vysoký obsah prospěšných látek, takže 

pozitivně ovlivňují kardiovaskulární, nervovou i zažívací soustavu a mají také další 
blahodárné účinky na organismus. Zvlášť pokud se pijí v příjemné relaxační atmo-

sféře, která celkový prožitek pití čaje ještě posílí.   

Příprava:  Pro docílení správného efektu je nejlepší aj
zalévat ve sklen né nádob  a vždy je zapot ebí se ídit
instrukcemi na obalu, protože každý druh kvetoucího aje
m že vyžadovat odlišnou teplotu vody a dobu louhování. 
Protože jsou vyrobeny z kvalitních lístk , je možné tyto 
aje zalít víckrát, ale p i dalších nálevech se používá voda 
teplejší než p i prvním nálevu a také se aj nechává lou-

hovat déle.

brání í
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Bylinné aje uzdraví t lo
Původ: Bylinné čaje jsou zřejmě staré jako lidstvo samo. Stejně jako v případě 
ovocných směsí nejde o typické čaje, protože neobsahují čajové lístky. Jedná se 

o odvary a nálevy z různých druhů rostlin, nejčastěji z léčivých bylin, které lidé při-
pravují nejspíše již od doby kamenné. Obvykle jsou vyráběny výhradně z přírodních 
látek, neobsahují kofein a mohou působit jako účinný prostředek na léčbu různých 
zdravotních neduhů. Účinky konkrétního čaje závisí na složení dané bylinné směsi. 
Žádný z bylinných čajů se nedoporučuje užívat nepřetržitě, během léčivé či očistné 

kúry je zapotřebí činit přestávky. O dávkování a době užívání je proto vhodné pora-
dit se s odborníkem.     

Charakteristika: Bylinkové čaje mají skutečně různorodé účinky – heřmánek 
pomáhá při zažívacích potížích, černý bez je účinný při léčbě chřipky a nachlazení, lípa 
uklidňuje nervy a tiší bolesti hlavy. Mateřídouška ulevuje od bolestí a má povzbuzující 

účinky, měsíček působí protizánětlivě stejně jako třezalka, která účinkuje také při nervo-
vých potížích. Plicník a šalvěj pomáhají při zánětech horních cest dýchacích, kopřiva má 
močopudné účinky a je bohatým zdrojem železa, meduňka zlepšuje trávení a zklidňuje 
podrážděné nervy. Máta pomáhá při nadýmání, trávicích potížích a při zánětech, zázvor 
podporuje zdravé zažívání a je velmi účinný při nachlazení. Populární jsou také exotické 
bylinné čaje, jako je třeba asijské ginkgo určené na podporu koncentrace a paměti nebo 

africký rooibos obsahující velké množství minerálů a antioxidantů.   

Příprava:  Bylinkové nálevy a odvary lze p ipravit z bylin 
dostupných v naší p írod , nebo zakoupit odborn  p ipravenou 
sm s. Dávkování i zp sob p ípravy se u jednotlivých bylin-
ných sm sí mohou lišit, proto je vhodné dodržet návod nebo 
recept na p ípravu. V tšina ajových výluh  ztrácí velmi 

rychle ú innost kv li oxidaci, proto se doporu uje aj co nej-
rychleji zkonzumovat, aby byl co nejú inn jší. Nápoje je 

vhodné pít neslazené. 

Ovocné aje chutnají všem 
Původ: Není jasné, kdy ovocné čaje vznikly, ale dnes patří k nejvíce konzumovaným 
nápojům tohoto typu. Nejde o čaje v pravém smyslu slova, protože většina neobsahuje 
lístky čajovníku, ale směs sušeného ovoce a dalších aromatických přísad. Nálev má vý-
raznou barvu, příjemnou vůni a lahodnou chuť. Neobsahuje kofein, proto je vhodný pro 
děti i těhotné a kojící ženy. Složení čajů je rozmanité, ale základem jsou obvykle 4 kom-
ponenty – ibišek, šípek, pomerančová kůra a sušená jablka. Podle konkrétního druhu se 

směsi obohacují dalšími kousky ovoce či bylin – lesními plody, citrusy, třešněmi, jahodami 
a množstvím dalších druhů ovoce včetně exotických přísad. Díky tomu existují tisíce 

ovocných čajů rozmanitých barev, chutí i vůní, takže si přijde na své každý.

Charakteristika: Ovocné čajové směsi díky ibišku, šípku a dalším přírodním 
přísadám obsahují vitamin A, B, C, E a minerální látky, takže pozitivně ovlivňují 
fungování lidského organismu – podíl zdraví prospěšných látek závisí na složení 

konkrétní směsi. Ovocné čaje proto působí preventivně proti chřipce a nachlazení, 
dodávají energii a při použití některých specifi ckých druhů ovoce mohou mít i vyso-

ký podíl přírodních antioxidantů, které brání předčasnému stárnutí organismu.     
Tyto pozitivní účinky se ovšem týkají pouze sypaných ovocných směsí, které skuteč-
ně obsahují kousky sušeného ovoce a různých bylin. Ovocných čajů v pytlíku se tato 
charakteristika netýká, protože mají jen mizivý obsah přírodních látek a tedy také 

jen minimální účinky. 

Příprava: Ovocný aj by m l být skladován na chladném 
míst  a v obalu, aby neztrácel aroma. Je vhodné jej p i-
pravovat pouze v nádob  k tomu ur ené a zalévat vroucí 

vodou. Obvykle sta í lži ka aje na jeden šálek, ale dávko-
vání lze upravit podle chuti. Doba louhování se pohybuje 
od 5 do 10 minut podle druhu sm si. Ovocné aje skv le 
hasí žíze  a chutnají horké i ledové. A výborn  se hodí 

také k výrob  míchaných alkoholových nápoj .     

ŘADA ČAJŮ TEA2O 
Čaje jsou jedinečným spojením bylinných účinků a fantastické chuti ovoce. 

Pro udržení intenzity chutí a vůní je každý sáček zabalený do průhledné 
fólie. Vychutnejte si rozmanitou chuť netradičních čajů té nejlepší kvality.

aj

INSPIRUJTE SE: VELKÁ ČAJOVÁ KOLEKCE GREŠÍK
Kolekce obsahuje 9 druhů čajů: Zázvor & Citrón & Med, Sedmikvítek, Rakytníkový, Aronie 
& Šípek & Černý rybíz, Indiánské léto, Rooibos Malina, Šípkový čaj s medem, Memory of 
Tea a Gunpowder – rozmanitost chutí zaručuje tu správnou volbu ve správný čas. Balení 
obsahuje 10 nálevových sáčků od každého druhu.

ZDRAVÉ NÁPOJE www.globus.cz
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DRACI DOMÁCÍ
Domácí mazlí ci jako vyst ižení ze starých mýt

30

AGAMA – VESELÝ KAMARÁD
Jedním z nejoblíbenějších ještěrů chovaných v ČR je agama, společen-
ské a přátelské zvířátko z australských stepí a pouští. Existuje mnoho 
druhů, které dorůstají délky až jednoho metru a mají různorodé zbar-
vení – od hnědé a šedé přes pískovou a žlutou po červenou a pome-
rančovou, liší se také vzorkováním. U chovatelů jsou velmi oblíbené, 

protože nejsou příliš náročné na péči a dají se snadno ochočit. Když se 
s vámi spřátelí, klidně vám budou sedět na rameni. Jsou aktivní 

ve dne a potřebují dostatečně velké terárium. Živí se hlavně hmyzem, 
ale chutná jim i zelenina. Agamy jsou vhodné i pro začínající chovate-
le, přesto doporučujeme před pořízením tohoto malého dráčka nastu-

dovat zásady chovu, protože odlišné druhy agam 
mohou vyžadovat různé životní podmínky.    

Velikost: 40–100cm
Potrava: hmyz a zelenina 
Obtížnost chovu:

30

LEGUÁN – VELKÝ OSPALÝ DRAK
Leguán je celosvětově asi nejznámějším ještěrem chovaným v domácnosti, ale 

jeho chov není nejjednodušší.  V dospělosti dorůstá délky až 2 metrů, takže 
postupně potřebuje stále větší prostor.  Ve volné přírodě se leguán zelený vysky-
tuje od jižního Mexika až po střední část jižní Ameriky. Obývá většinou tropické 
deštné pralesy podél řek. Žije hlavně na vysokých stromech, zvláště v blízkosti 
vodních ploch, proto velmi dobře šplhá a plave. Do dvou let jsou leguáni velmi 

aktivní a vyžadují mnoho pohybu, z počátku jsou však plaší a potřebují intenzivní 
péči.  V dospělosti jsou spíše ospalí a letargičtí, takže většinu času proleží na vět-
vi. Milují slunce a rádi se vyhřívají, obvykle se je nemusíte bát v létě vypustit ani 

na zahradu. O leguánech se traduje spousta omylů, třeba že jsou všežravci, 
přestože jsou výhradně býložraví. Proto před pořízením tohoto ospalého 

draka nastudujte zásady chovu. 

Velikost: 1–2m
Potrava: ovoce, zelenina a rostlinné výhonky
Obtížnost chovu: 
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Kdo někdy nezatoužil mít doma draka… Pokud se spokojíte s malým exemplářem, může se váš sen splnit. Stačí jenom zajít 
do správného zverimexu a zeptat se tam na draky domácí – s trochou nadsázky tak můžeme označit třeba agamu, gekona, 
leguána nebo pestrobarevného chameleona. Tito ještěři jsou mezi chovateli velmi oblíbení a jejich chov nemusí být až tak 

náročný, jak se na první pohled zdá. 
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GEKON – ROZTOMILÁ JEŠTĚRKA
Předkové gekonů po Zemi chodili již před 100 miliony let a dnes jsou tyto 

drobné ještěrky ozdobou chovatelských terárií. Jsou rozšířeny v různých kou-
tech světa, žijí na pouštích i v deštných pralesech. Podle toho se liší také 
jejich nároky, a proto jsou na chov poměrně náročné. Zoologové rozlišují 

mnoho druhů gekonů, většinou tmavě či světle hnědé barvy, ale existují i jas-
ně zelení, žlutí nebo modří jedinci. Gekoni se obvykle dělí do dvou skupin – 

menší část je aktivní ve dne a má okrouhlé zorničky očí, větší skupina je 
aktivní v noci, má svislé zorničky a zřejmě vidí jen černobíle. Většina gekonů 
má zespodu na prstech přísavné lamely a někteří mohou měnit barvu kůže. 
Mnoho z nich má také schopnost autoto-
mie ocasu jako ještěrky – v případě 

ohrožení ztratí ocas a pak jim z místa 
zlomu vyroste menší. Každý druh geko-
na má zvláštní potřeby, proto je chov 

třeba konzultovat s odborníkem.  

Velikost: 10–35cm
Potrava: hmyz a ovoce
Obtížnost chovu:

CHAMELEON – KOUZELNÝ DRÁČEK
Asi žádné zvíře nemá tolik fantastických podob jako chameleon. Je známo asi 

100 druhů těchto kouzelných dráčků a podle zoologů existují i dosud neobjevené. 
Ti nejmenší jsou velcí jen pár centimetrů, největší dosahují délky až 70 cm. Cha-
meleoni žijí v tropické Africe a na Madagaskaru, některé druhy i v Asii a Evropě, 

a mají nespočetné barevné kombinace. Jejich variabilitu navíc zvyšuje slavná 
chameleonská schopnost barvoměny, tedy změna barvy kůže. Ovšem i v jiných 

ohledech jsou chameleoni zázrakem přírody – jejich oči jsou považovány za nejdo-
konalejší v živočišné říši, protože mohou otáčet každým okem samostatně a vidí 

v rozsahu celých 360°. Živí se převážně hmyzem, který lapají dlouhým a lepkavým 
jazykem. Na domácí chov jsou ovšem dost nároční, protože potřebují pečlivou 
denní péči a specifi cké životní podmínky. Navíc jsou velmi plaší a maximálním 

projevem přátelství je to, když vám chameleoni vylezou na ruku.   

Velikost: 20–70cm
Potrava: drobný hmyz
Obtížnost chovu: 
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DÁMSKÝ ŠÁTEK
se vzorem, v barvách bordó nebo petrol, 
100% polyester, rozměr 100 x 190 cm, 199 Kč.

 

PÁNSKÉ TRIČKO
s límečkem ve sportovním 
stylu, 1 199 Kč.

DÁMSKÝ SVETR 
s pleteným vzorem,
zapínání na knofl íčky, 
599 Kč. 

PÁNSKÝ SVETR
příjemný na nošení 

s výstřihem do V, 
499 Kč. 

DÁMSKÉ ŠATY
v pase na stahovací 
šňůrku, délka ke kolenům, 
také v černo-červené 
variantě, 499 Kč. 

DÁMSKÉ MOKASÍNY 
lehká a pohodlná obuv, 
899 Kč.

DÁMSKÁ PENĚŽENKA 
praktická a v módních barvách, 899 Kč. 

ELEGANTNÍ KABELKA
atraktivní dezén s kovovými prvky, 
999 Kč.

DÁMSKÝ PÁSEK 
s kovovou přezkou, 349 Kč. 

DÁMSKÝ ŠÁTEK 
v barvách podzimu, 
100% polyakryl, 
rozměr 60 x 210 cm, 
249 Kč.

DÁMSKÉ KOZAČKY 
v luxusním provedení a módních 
barvách, 1 190 Kč. 

v módních barvách
Podzim KABELKA 

módní a praktická nejen 
na podzim, 1 790 Kč. 

STYL www.globus.cz
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v našem těle funguje jako vodič – obsahuje tekutinu, 
a proto se tam negativní látky nejvíce ukládají. Pokud 
je jich vysoká koncentrace, může to způsobit bolesti 
zad. Příčinou mnoha potíží nemusí být špatná záda, 
ale spíš celkové zanesení nervové soustavy. Medová 
masáž dokáže tyto nánosy odstranit. Provádí se zahřá-
tým včelím medem, který se pumpovacími tahy roztírá 
po těle. Tato masáž není žádná novinka – traduje se, že 
je stará tisíce let, a je považována za velice účinnou. 
Vyčistí tělo, uvolní záda, prokrví kůži a dodá tělu po-
třebné vitaminy a minerály. Navíc silně energeticky 
nabudí organismus a třeba pro člověka oslabeného 
po nemoci je to velmi efektivní metoda, jak fungování 
svého těla znovu nastartovat. Medová masáž má 
na člověka skvělý vliv, výsledkem je obvykle velmi 
spokojený klient.

A jak probíhá lymfatická masáž?
Lymfatická masáž se dělá po celém těle. Důležité je 
upozornění, že nesmí bolet, jde spíš o lehké a hladivé 
masážní pohyby, které účinně rozproudí mízu v těle. 
Nejdříve se prostřednictvím masáže otevřou lymfatické 
uzliny a pak se do nich jemnými tahy vhání lymfa. 
Uzliny to vše zpracují – co je dobré, vrátí do těla, co už 
dobré není, vyloučí z těla ven. Hlavními výsledky jsou 

Mnoho lidí se domnívá, že jediným způsobem, 
jak připravit imunitu na zimu, je vitaminový 
doping. Ale existují i další možnosti – třeba 
speciální masáže. Jak fungují?
Určitě v tomto ohledu skvěle působí detoxikační masáž 
medem, protože med odstraňuje z těla toxiny a záro-
veň organismu dodává vitaminy a minerály. Navíc 
podporuje fungování vnitřních orgánů. Ve zkratce lze 
říci, že medová masáž pomůže vyčistit tělo, podpoří 
jeho fungování, zregeneruje ho a dodá mu živiny. 
Účinná je i lymfatická masáž, která také pomáhá čistit 
organismus a dokáže nastartovat lymfatický systém. 
Jeho funkce je závislá na pohybu a v dnešní době ho 
máme opravdu málo. Proto je systém zapotřebí roz-
pumpovat. Když to popíšu laicky – masáž rozproudí 
v těle lymfu, což na organismus působí jako vyčištění 
tělesné kanalizace – správně proudící míza lépe odvá-
dí negativní látky uložené v mezibuněčném prostoru, 
pak je odplavuje do krve, z krve do ledvin a ty je 
odvádí z těla ven. Tyto dvě masáže jsou na posílení 
imunity nejefektivnější.

Můžete popsat, jak probíhají?        
Medová masáž se dělá jenom na zádech, protože 
právě kolem páteře se usazuje nejvíce nečistot. Páteř 

důkladná detoxikace organismu a zároveň nastartování 
lymfatického, a tím pádem i imunitního systému. Pozi-
tivní výsledky má masáž také v případě, kdy člověk trpí 
rýmou nebo nějakým virem, ani o něm nemusí vědět – 
lymfatická masáž tyto viry dokáže z organismu vypudit. 
Platí to například pro rýmu, nachlazení a chřipku, ale 
i pro zánět průdušek či plic – všechny tyto choroby 
po lymfatické masáži mnohem rychleji odezní. Navíc 
pomáhá upravit funkci metabolismu a prospívá při 
snaze o redukci hmotnosti a odstraňování celulitidy.

Nabízíte i nějaké jiné masáže, kromě těch dvou 
zmíněných?
Provádím i speciální indickou masáž hlavy, která po-
máhá v případech, kdy je člověk hodně mentálně 
unavený a zatížený různými nesmysly, které se mu 
usazují v hlavě. Je zaměřena na to, aby dokázala tyto 
negativní usazeniny z hlavy odstranit a uvolnit člověku 
mysl. Má velmi zajímavé výsledky. Moji klienti to 
obvykle hodnotí tak, že v oblasti mozkové práce doká-
žou po indické masáži hlavy vyprodukovat dvakrát více 
výsledků, než před masáží. A to je hodně znát. 
Je to opravdu velice uvolňující.

D kujeme za rozhovor.

Absolvovala Technickou univerzitu v Košicích 
a několik let studií přírodní medicíny nejen v Če-
chách, ale také v Indii.  V současné době se věnu-
je přírodní medicíně, lektorování a poradenství 
v oblasti work-live balance. Kromě medové deto-
xikační masáže, indické masáže hlavy a lymfatic-
ké masáže provádí psychoterapeutické masáže, 

které pomáhají vyrovnávat nerovnováhu mezi životem 
a prací – tělem a duší.  Věnuje se i hlubinné abreaktiv-
ní psychoterapii, jež pomáhá řešit psychické, fyzické 
a psychosomatické potíže a traumata. Z astává názor, 
že lidské tělo je dokonalý stroj s „logickým řádem“ 
a vše, co se člověku v životě děje, má smysl a význam 
související s růstem osobnosti.

PROFIL ODBORNÍKA

Daniela Bérešová

www.alchymie-pro.cz

DOPŘEJTE SI SPECIÁLNÍ 

Přestože léto ještě neskončilo, někteří lidé s obavami vyhlížejí podzimní 
plískanice a s nimi spojené epidemie virových chorob. Pokud chcete 

posílit obranyschopnost organismu, jděte na masáž.  Terapeutka Daniela 
Bérešová nám prozradila, že některé masáže dokážou účinně 
nastartovat imunitní systém. A navíc jsou opravdu příjemné. 

Chcete posílit imunitu?

MASÁŽ

www.globus.cz  PORADNA  

?
www.globus.cz APORADNA
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Získej dekoraci na zeď ZDARMA!
Za nákup 2× Nutrilon mléka* 800 g.

Proměň
dětský pokojíček

v ZOO s kolekcí 
5 svítících
zvířátek!

*Akce se vztahuje na Nutrilon mléka 2, 3, 4, 5 (včetně příchutí).

Dekoraci si vyzvedněte v informačním centru Globus.  
Platí pouze pro členy Mimi klubu.
Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců.  
Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení  
lékaře. Způsob použití a další informace na obalech  
a na www.nutriklub.cz.

CO MIMI KLUB NABÍZÍ?
Aktuální počet zákazníků, kteří výhod Mimi klubu využívají, se blíží 
72 tisícům. Hlavním lákadlem je samozřejmě pravidelná zvýhodněná 
nabídka, díky níž mají každý měsíc všichni členové šanci pořídit kolem 

70 produktů se slevou až 20 %. Na našich stránkách www.mimi-klub.cz 
jsme zveřejnili více než 650 odborných článků o problematice týkající se 

nejen dětí a jejich výživy a výchovy, ale také například rodinných fi nancí či zákonů 
ovlivňujících příjmy rodin s dětmi. Díky rubrice Blogující rodiče mohou přispívat na našich 
stránkách i všichni členové Mimi klubu.

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. 
Mimi klub je určen pro těhotné maminky a rodiče s dětmi do 3 let. 
Více informací naleznete na www.mimi-klub.cz.

VÝHODY MIMI KLUBU:
  každý měsíc až 70 cenově zvýhodněných výrobků
  přínosné články a rady odborníků na internetových stránkách
  on-line zpravodaj
  zasílání akčních nabídek e-mailem
  soutěže o atraktivní ceny
  zábavné akce pro děti v hypermarketech
  dárky k narozeninám dítěte
  facebookové stránky Mimi klubu

UKÁZKA ZE ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY

DĚTSKÉ PLENY PAMPERS
Různé druhy
Běžná cena: 369,00 Kč / 1 balení
Cena pro členy Mimi klubu: 
321,03 Kč / 1 balení

JOHNSON´S® BABY 
OLEJ PRO DOBRÉ SPANÍ
200 ml, různé druhy
Běžná cena: 83,90 Kč
Cena pro členy Mimi klubu: 67,12 Kč
Dětský olej Johnson’s® Baby jemně zvláčňuje pokožku 
vašeho dítěte a pomáhá zabraňovat jejímu vysoušení. 
Je vyroben z čistého minerálního oleje, který vytváří 
na pokožce jemnou ochrannou vrstvu zabraňující 
vysoušení pleti.

HAMÁNEK MASOZELENINOVÝ PŘÍKRM
230 g, různé druhy a příchutě
Běžná cena: 28,90 Kč
Bonus pro členy Mimi klubu: Hamánek 
brambory s mrkvovou omáčkou a králíkem (190 g) 
zdarma – výdej na informacích v HM Globus.

LÁHEV MAM ANTI COLIC 
+ DUDLÍK V1
260 ml, sleva 30 % na vybrané 
láhve a hrnečky MAM.
Běžná cena: 179 Kč
Cena pro členy Mimi klubu: 
125,30 Kč
Je použitelná již od narození. 
Díky inovační láhvi Anti-Colic 
je přechod mezi maminkou 
a MAM mimořádně snadný. 
Patentovaná sametová 
savička MAM je ze silikonu 
a žádná jiná není na dotek 
tak měkká. Její spodní ventil 
funguje dle jedinečného 
principu – ventilační otvory 
vyrovnávají tlak v láhvi. Dítě 
tak nepolyká vzduch a může 
pít klidně a uvolněně. Navíc má 
samosterilizační funkci, takže 
je ideální na cesty, protože 
nepotřebujete sterilizátor. 

MADETA
LIPÁNEK MAXI, MAXI DUO
130 g, různé druhy
Běžná cena: 18,90 Kč
Cena pro členy Mimi klubu: 12,90 Kč

KAŠE SUNARKA 
250 g, různé druhy

Běžná cena: 77,90 Kč
Cena pro členy Mimi klubu: 

62,32 Kč

SRPEN:

ZÁŘÍ:

+

ZDARMA

Využijte 
speciální nabídky 

pro členy Mimi klubu 
a nakupujte 

výrobky pro děti 
se slevou!
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sbalenou podle doporučeného seznamu, který jsem si 
našla na internetu.  Improvizovat sice umím docela 
dobře, ale čím jsem starší, tím jsem ráda připravenější. 

Vyrůstala jste jako dcera slavného otce, Petra 
Jandy z Olympiku. Jak se to na vašem životě 
projevilo? A jak myslíte, že ovlivní vašeho po-
tomka vaše sláva?
Já si ani nemyslím, že by se to na mém životě nějak 
projevilo. Jsem tátovi určitě vděčná za hudební sluch 
a způsob, jakým mne k hudbě vedl. Ale ani maminka, 
ani táta nás nevychovávali jako nějaké „jiné“ děti. Když 
jsme zlobili, dostali jsme na zadek, a když jsme udělali 
psí oči, koupili nám zmrzlinu… Dali nám hodně lásky 
a nikdy jsme neměli pocit, že bychom vyrůstali v něja-
kých „lepších“ kruzích. Ano, od malička jsem osobně 
znala Karla Gotta, ale byl to pro mne úplně normální 
strejda, jako každý jiný kamarád mého táty.

I přes vaše rizikové těhotenství jste toho dost 
stihla – včetně toho, že jste se jako nastávající 
matka stala tváří Mimi klubu Globusu. Prozra-
díte, čím vás právě Globus oslovil? 

Líbí se mi, že takový klub, taková podpora pro maminky, 
pod záštitou Globusu existuje. A jsem ráda, že jsem jeho 
součástí. Sice nemám jako maminka ještě žádnou zku-
šenost, ale budeme je s ostatními maminkami sbírat 
a dělit se o ně. Různá internetová fóra mi během těho-
tenství hodně pomohla, proto chci nějak přispět i já.

Co byste vzkázala dalším členkám Mimi klubu, 
které také prožívají mateřské slasti a strasti?  
Užívat si všeho plnými doušky. Život není procházka 
v růžovém sadu, ale to, co nám bylo dáno, je výhra 
a dokonalá láska. To neznamená, že nesmíme brečet 
nebo si stěžovat, ale musíme si uvědomit, co vlastně 
všechno máme, a být nesmírně vděčné. 
D kujeme za rozhovor a p ejeme hodn  št stí.

ní, když v koupelně už teď není moc místa, a podobné 
technické potíže. Jaký koupit kočárek, čím nejlépe 
namazat zadeček, jak si poradit s tím nebo oním… 
Je toho moc a spoustu věcí si budu muset zažít sama. 
Každé miminko je přeci jiné. 

Tento rozhovor se odehrává v podstatě jenom 
pár dní před příchodem miminka na svět. V jaké 
fázi jsou přípravy? Už máte vše potřebné připra-
vené a sbalený kufr do porodnice, nebo patříte 
mezi lidi, kteří improvizují na poslední chvíli?
Výbavičku už máme doma. Sice jsme ji pořídili docela 
na poslední chvíli – právě kvůli tomu, že jsem musela 
pořád ležet – ale zvládli jsme to. Já jsem si dopředu vše 
nastudovala, objednala a rozmyslela. Tašku už mám také 

MARTA JANDOVÁ
NOVÁ TVÁŘ MIMI KLUBU

Přestože zpěvačka Marta Jandová většinu těhotenství strávila v „domácím 
vězení“, krátce před porodem svého prvního potomka se stihla stát novou 
tváří Mimi klubu obchodního řetězce Globus. Jak prozradila v rozhovoru 
těsně před narozením miminka, chce v rámci tohoto klubu spolu 
s ostatními maminkami sbírat zkušenosti a dělit se o ně. Protože každý 
někdy potřebuje dobrou radu…  

Česká republika o vás dlouho nevěděla, protože 
jste působila hlavně v zahraničí. Ovšem po vašem 
návratu vás bylo hned všude plno a veřejnost 
napjatě sleduje zprávy o vašem životě. Zvlášť teď, 
když se blíží termín vašeho prvního porodu. S ja-
kými pocity očekáváte prvního potomka?
Samozřejmě se moc těším, nemůžu se dočkat a občas 
tomu ještě nevěřím, i když už miminko nosím pod 
srdcem docela dlouho. Dokonce se nebojím ani nedo-
statku spánku nebo toho řevu, který určitě v hojnosti 
přijde. Když jsem byla miminko, tak jsem vůbec ne-
chtěla spát, a proto jsem hodně plakala. Takže jestli 
bude děťátko po mně, máme se na co těšit…  

Měla jste rizikové těhotenství, takže jste byla 
po značnou dobu v pomyslném „domácím vě-
zení“. Jak jste trávila čas, když jste byla zdánli-
vě zcela odříznuta od přímých kontaktů se 
světem? Připravovala jste se na mateřství?  
Prvních pár týdnů jsem byla docela nešťastná. Měla 
jsem strach o miminko a navíc jsem musela všechno 
zrušit. Byl jsem také smutná, že nemohu jít ven, do-
konce ani na procházku s pejsky. Ale pak jsem si nějak 

zvykla a chodila za mnou spousta přátel, kteří mi nosili 
dobroty, časopisy a trávili se mnou mnoho času. Když 
jsem byla sama, tak jsem pletla, četla, googlovala vše 
o miminkách, koukala na televizi, pospávala… Nako-
nec to rychle uteklo.

Maminky při porodu prvního dítěte bývají ob-
vykle více nervózní, než když už to jednou ab-
solvovaly. Jak jste na tom vy? A už jste prostu-
dovala veškerou dostupnou literaturu, nebo 
spoléháte spíše na přirozený mateřský instinkt?
Pročetla jsem toho docela hodně, taky jsem se ptala 
kamarádek a konzultovala různé otázky ohledně prv-
ních měsíců života. Vyřešit se musela třeba logistika 
– jak si doma připravit místo na koupání a přebalová-

Jestli bude d átko po mn , máme se na co t šit!

T sn  p ed uzáv rkou asopisu, ve st edu 7. srpna, zp va ka Marta Jandová p ivedla na sv t prvního potomka – 
zdravou dceru Marii, která m ila 45 centimetr  a vážila 2,4 kilogramu. Gratulujeme a p ejeme hodn  št stí, zdraví a radosti.



Pět výherců získá dárkové karty na nákup v hodnotě 300 Kč. Správné znění této tajenky posílejte do 30. září 2013 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!

KŘÍŽOVKA www.globus.cz
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VYUŽIJTE KUPONY GLOBUS
a nakupte výrobky se slevou.

Sleva

30 %
Platnost: 28. 8. – 30. 9. 2013

Sleva

10 %
Platnost: 28. 8. – 30. 9. 2013

Sleva

15 %
Platnost: 28. 8. – 30. 9. 2013

Dobrůtka 

Sójová ty inka
v tmavé polev .

Corn fl akes sáček 
(375 g)

Cinnamon Magic 
(250 g)

Choco shells 
(250 g)

Choco balls 
(250 g)

Filety z ančoviček v ros-
tl. oleji (50 g) a Filety 
z ančoviček v rostl. oleji 
s oregánem (50 g)

Očka z ančoviček s kapary 
(50 g), také varianta Očka 
z ančoviček plněná sýrem 
Manchego (50 g)

Filety z ančoviček v rostl. oleji 
s chilli (50 g), Filety z ančo-
viček v rostl. oleji s česnekem 
a petrželí (50 g) a Uzené fi lety 
z ančoviček (50 g)

Novinka
v sortimentu oliv

Černé olivy bez pecky 
a bez nálevu (75 g)
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Výrobky z chráněné dílny.




