
KVĚTEN – ČERVEN 2018

LE MANS PROTOTYPE  
Okruhový speciál ze stáje Janík Motorsport a Nutrend 
Racing rozbouřil hladinu českého motorsportu

PAMĚŤ  
Trénujte svůj mozek a používejte 
mnemotechnické pomůcky



náristů i režisérů propadají do světa fanta-
zie, do společného tvoření hry. „Milostný 
trojúhelník“ tematicky čerpá ze života 
samotného, ale i z různých snových a in-
tuitivních zážitků, noří se do nekonečného 
a neuchopitelného světa fantazie. To, co ve 
všech jimi vytvořených hrách převládá, je 
humor, smysl pro detail, střih i karikatura 
běžných postupů a životních situací. Pří-
běhy, které se takto vynoří z přítomnosti 
a  atmosféry daného okamžiku, ožijí jen 
pro tento jediný večer a  už se nikdy 
nezopakují. Proběhne drama, několik 
srdceryvných scén, komických paradoxů, 
absurdních až snových výjevů a nakonec 
vás překvapí, že na jevišti byli jen herci, 
světla a pár rekvizit.
Improvizační trio (Martina Zbrožka, Pepu 
Poláška a  Marka Zelinku) můžete vidět 
ve čtvrtek 7. června 2018 od 19.00 hodin 
v  kině Metropol. Více informací najdete 
na WWW.KINOMETROPOL.CZ

DH V DH:  
BARBORA POLÁKOVÁ

Červnovým hostem pravidelné talk-show 
DH v  DH bude Barbora Poláková – he-
rečka, zpěvačka, textařka a  držitelka vý-
roční Ceny Anděl 2015 za píseň Nafrněná 
a Ceny Anděl 2017 za videoklip k písni Po 
válce. Díky její všestrannosti a  vřelému 
vztahu k Olomouci se nabízí témat hned 
několik. Jedno z nich bude čerstvě vydané, 
v pořadí druhé album – ZE.MĚ. Oba pro-
tagonisté se ovšem také dotknou tématu 
filmu Kvarteto, které herečka natáčela se 
štábem v Olomouci. V případě pěkného 
počasí proběhne rozhovor netradičně na 
terase Café 87, v případě deště na tradič-
ním místě – v Divadle hudby.
Talkshow s  Barborou Polákovou uvidíte 
ve středu 27. června 2018 od 19.00 hodin 
v  olomouckém Divadle hudby (ovšem 
v  případě pěkného počasí netradičně na 
terase Café 87!). Více informací najdete na 
WWW.MUO.CZ

OLOMOUCKÉ VINNÉ 
SLAVNOSTI

Od 25. do 26. května 2018 si můžete 
na Horním náměstí v  Olomouci užít 
jarní části vinných slavností. Více info na 
WWW.OLOMOUCKA-VINNA.CZ

FESTIVAL COLORES 
FLAMENCOS

Od 26. do 29. července 2018 bude Olomouc 
hostit jubilejní 10. ročník mezinárodního 
multižánrového festivalu Colores Fla-
mencos. Tento festival se zaměřuje na 
kulturu Iberského poloostrova s důrazem 
na typický španělský žánr flamenco ve 
všech jeho podobách. Za devět let konání 
festivalu jej navštívilo téměř třicet tisíc 
diváků a  také letos se očekává vysoká 
návštěvnost. 
Vrcholem čtyřdenního festivalu je Galave-
čer flamenca, kde se tradičně představují 
největší flamencové hvězdy současnosti. 
Tento rok se divákům představí výjimečný 
madridský soubor Nuevo Ballet Español. 
Doporučujeme také navštívit bohatý do-
provodný program, který festival nabízí. 
Více informací naleznete na stránkách 
festivalu WWW.FLAMENCOOL.CZ nebo 
na Facebooku.

FRAGILE

Nejlepší slovenská vokální „a  cappella“ 
Fragile vystoupí v  sobotu 16. června 
od 19.00 hodin v olomouckém S-klubu.
Repertoár koncertu skupiny tvoří písně 
světových i  domácích interpretů, které 
přetvářejí do posluchačsky velmi pří-
jemných, atraktivních podob s  velkou 
mírou hravosti a  kreativity bez použití 
hudebních nástrojů – „a cappella“. Jejich 
představení jsou plné nejen výborné 
hudby, ale také skvělého humoru, díky 
kterým zažijete neopakovatelný večer 
plný jedinečné zábavy. Zasáhnou široké 
divácké publikum a  na své si přijdou 
všichni milovníci kvalitní muziky. Více 
informací najdete na WWW.S-KLUB.CZ
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—	 	Každodenní	výroba	v	každém	
hypermarketu	Globus

—	 	Tradiční	postupy	a	receptury
—	 	Kvalitní	a	čerstvé	suroviny

Pekařství

řeznictví

restaurace



[gastro]

POCTIVÁ VÝROBA GLOBUS
V síti hypermarketů Globus se můžete nyní nově setkat se znač-
kou Poctivá výroba Globus. U všech takto označených výrobků 
máte jistotu, že jsou čerstvé, z kvalitních surovin a vyrobené  
přímo v Globusu. A jak je to možné? Globus totiž má své vlast-
ní pekařství a  řeznictví. Denně tak připravují pekaři čerstvé 
pečivo z poctivého kvásku a šikovní řezníci bourají maso od 
předních českých dodavatelů. „Zákazníci Globus vždy vnímali 
a zatím stále vnímají jako řetězec s širokou nabídkou čerstvých 
potravin, zejména masa, uzenin, pečiva a hotových jídel. Vždy 
oceňovali, že si uzeniny a  pečivo skutečně vyrábíme. Jezdí 
k nám totiž hlavně na velké rodinné nákupy a maso, uzeniny 

a pečivo v nich tvoří významnou položku. A nejde jen o řez-
nictví a pekařství, jsou tu také naše restaurace a Café Globus. 
Čerstvost a kvalita hraje ve všech těchto případech zásadní vý-
znam,“ říká ředitelka hypermarketu Andrea Dvořáková. Nejen 
pečivo, ale i zákusky a dezerty se připravují přímo v zázemí 
hypermarketu. V Café Globus si je pak můžete vychutnat spolu 
s kvalitní kávou nebo vzít s sebou pro jakoukoliv příležitost. 

HRAVĚ ZDRAVÝ GLOBUS

Novinkou po přestavbě je takzvaný shop in shop s názvem Zdravý 
svět. Najdete v něm širokou nabídku alternativních potravin pro 
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NOVINKY 
Z GLOBUSU

OLOMOUCKÝ GLOBUS SE LETOS MĚNÍ A VELKOU ČÁST PŘESTAVBY 
MÁ JIŽ ZA SEBOU. ZÁKAZNÍCI SE MŮŽOU TĚŠIT NA SPOUSTU 

NOVINEK A HLAVNĚ NA POHODLNĚJŠÍ NAKUPOVÁNÍ V PŘÍJEMNÉM 
PROSTŘEDÍ. TÍM NEJZAJÍMAVĚJŠÍM KROMĚ NOVÉHO INTERIÉRU JE 
NOVÝ KONCEPT ZASTŘEŠUJÍCÍ VLASTNÍ VÝROBY GLOBUSU POD 

JEDNU ZNAČKU S NÁZVEM POCTIVÁ VÝROBA GLOBUS.
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všechny typy strávníků. Celiaci, diabetici, 
vegetariáni, ale i vegani, ti všichni v olo-
mouckém Globusu nově najdou svůj svět. 
Orientaci jim usnadní speciální ikony, 
které označují různé druhy potravin po-
dle toho, jaká dietologická kritéria splňují. 
Zákazníci se můžou těšit na pravidelné 
ochutnávky a speciální eventy, věnující se 
právě alternativním způsobům stravová-
ní. „Jedná se o speciální akci zaměřenou 
na celiaky, kde mohou naši zákazníci 
ochutnat tento sortiment a  seznámit se 
s našimi dodavateli, vstupné je zdarma,“ 
dodává ředitelka hypermarketu Andrea 
Dvořáková.

GRILOVAČKA JE ZA 
DVEŘMI

Sezona grilování se nezadržitelně blíží 
a ani v tomto případě Globus zákazníky 
nezklame. Ke grilování má totiž ve svém 
sortimentu vše potřebné. V  oddělení 
Baumarktu a  zahrady najdou zákazníci 
všechno od samotných grilů přes dřevo, 
uhlí a  další speciální pomůcky. Alfou 
a  omegou je ale vždy správně naložené 
maso. „Letos opět naši řezníci připravili 
na sezonu grilování novinky. Zákazníky 
zveme například na tyto speciality na gril: 
tomahawk (kotleta s  částí boku s kostí), 
hamburger Globus (připravený polotovar 
od našich řezníků na gril), hovězí žebro 
na gril (uvařené, připravené přímo na 
gril), party šunka (cca až 1,5 kg šunky na 
gril) a široký sortiment grilovacích klobás 
(telecí, jehněčí). Tyto novinky můžete 
opět ochutnat i na Garden Food festivalu 
v Olomouci,“ uvádí Andrea Dvořáková.
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GRILOVACÍ 
SEZONA  
Tuto sezonu se díky nabídce 
v hypermarketu Globus stanete 
grilovacím mistrem! Vybírat 
můžete z hamburgerů, klobásek 
či žeber až po kotlety. Nechybí ani 
výběr samotných grilů a všech 
doplňků, co ke grilování patří.

ZDRAVÝ SVĚT  
Globus se rád spojuje se zajímavými 

gastro akcemi v Olomouci a okolí. Už 
12. května 2018 budete mít možnost 
navštívit stánek Zdravého světa na 
Veggie festu v Korunní pevnůstce. 

První červnový víkend se zase objeví 
řezníci a pekaři na Garden Food 

Festivalu, kde návštěvníkům naživo 
ukážou, co to znamená Poctivá výroba 

Globus. Více informací najdete na 
WWW.GLOBUS.CZ
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CHCETE ZDE VIDĚT 
SVOU REKLAMU  
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www.OL4you.cz
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ART HAIR DESIGN 
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www.arthairdesign.cz 
www.prodluzovani-vlasu-olomouc.cz

P  K  

Sleva 5 % 
na každý nákup ve Fashion Store Globus 
pro zákazníky Globus Bonus

Slevu 5 % získáte po předložení vaší karty Globus Bonus při 
placení na pokladně. Sleva vám bude ihned odečtena  
a vztahuje se na celý sortiment Fashion Store.  
Více na www.globusbonus.cz

Využijte našich služeb v oddělení  
Foto, hodiny, klenoty: 
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