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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Duben 2023 

 

Zdraví je nejdůležitější. Proto Globus Havířov věnuje Psychiatrické nemocnici 

v Opavě 45 000 korun 

 

V sedmém ročníku charitativního projektu Globus Lepší svět opět věnuje každý z patnácti 
hypermarketů Globus finanční dar organizacím ve své blízkosti. Cílem je podpořit zdraví lidí, o 
které se starají nemocnice, školy či veřejně prospěšná centra zdravotních a sociálních služeb. Na 
budování jejich projektů putuje od hypermarketů Globus celkem 2 250 000 korun. 
 
Globus v Opavě věnuje Psychiatrické nemocnici v Opavě 45 000 korun na vybudování snoezelenu v 
hale Služby následné péče.  
 
Pobytová sociální služba - Služba následné péče Psychiatrické nemocnice v Opavě vznikla 1. 1. 2018, 
která má kapacitu 24 uživatelů. Hlavním cílem je začlenit duševně nemocné lidi do běžného života a 
prevence relapsu nemoci a plynulé dokončení procesu úzdravy započaté během předchozí ústavní 
léčby. Služba je poskytována v přirozeném prostředí domácího charakteru. Po vstupu do budovy jsou 
v přízemí situovány společenské prostory pro setkávání klientů, kdy průchozí část je velká otevřená 
hala, která mnohdy na klienty může působit negativním dojmem. „Vzhledem k tomu, že se jedná o 
prostor, kde dochází k potkávání lidí a prostor je hala, kde se vše rozléhá, přišel nápad k zútulnění 
tohoto prostoru, a to formou snoezelenu. Prostor by měl plnit účel relaxace a krátkého sdílení zážitků 
mezi lidmi. Prostor, který umožní ke krátkému zastavení a nabrání pozitivní energie a zklidnění mysli, 
kdy se klienti vracejí z venku, kde je hluk, stres a různé požadavky, které jsou kladeny na klienty. Tím, 
že klienti budou mít možnost se zastavit s dalšími lidmi, může dojít ke zlepšení komunikace mezi 
zúčastněnými. Prostor by byl bezpečným a podnětným prostředím, ideálním místem pro vzájemné 
sdílení,“ řekla Hana Konopková za Službu následné péče Psychiatrické nemocnice v Opavě.  
 
Nemocní, handicapovaní, znevýhodněné děti i nemohoucí senioři potřebují zpravidla víc péče a 
prostředků ke zlepšení svého života než lidé zdraví. Již sedm let od svého založení si proto program 
hypermarketů Globus Lepší svět klade za cíl zlepšit život ve svém okolí. Poslední roky se pak orientuje 
zejména na podporu zdraví ve společnosti. „Jsme součástí každého regionu, kde působíme. A zde 
chceme prospět a pomáhat těm, co to potřebují. Každý z hypermarketů Globus proto věnuje finance 
jedné či více organizací na rozvoj zdraví, ať fyzického nebo duševního, svých klientů,“ řekla Aneta 
Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus.  
 
 
Všechny letos podpořené projekty po celé ČR lze najít na globus.cz. 
 
Pro více informací kontaktujte, prosím: 
Aneta Turnovská, Globus       Lucie Kovandová 
Tel.: 739 348 194       Tel.: 604 855 754 
e-mail: a.turnovska@globus.cz       e-mail: lucie@luciepr.cz  
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Činnost rodinné společnosti Globus zahájil roku 1828 Franz Bruch otevřením obchodu s potravinami v sárském St. Wendelu. 
V současné době stojí v čele společnosti představitel již šesté generace rodiny Bruchů – Matthias Bruch.  
Na český trh vstoupil holding Globus v roce 1991 založením společnosti Globus Praha s.r.o. První český hypermarket byl 
otevřen 4. listopadu 1996 v Brně – Ivanovicích. V současné době se na území České republiky nachází 15 hypermarketů.  
V každém hypermarketu Globus je kompletní řeznická, pekařská a cukrářská výroba a vlastní restaurace. Řezníci sami 
bourají maso, vyrábí uzeniny a další masné výrobky. Pekaři pečou čerstvé pečivo, které připravují od zadělání těsta, přes 
vykynutí až po ruční zpracování. Kuchaři vaří českou klasiku i mezinárodní kuchyni podle osvědčených receptů a z pečlivě 
vybraných surovin. Tyto vlastní výroby Globus vyrábějí více než 700 potravin označené Poctivá výroba Globus a jsou zárukou 
dobře odvedené práce a vysoké kvality. Globus ČR je držitelem několika ocenění Obchodník roku v kategorii „Prodejce 
potravin“, „Česká potravina“, „Zlatý klas“ nebo „Rostlinný řetězec roku“.  
Společnost Globus zavedla a používá systém managementu hospodaření s energií v oboru maloobchodu, pekařství, řeznictví 
a restaurace a je držitelem certifikátu ČSN ISO 50001:2019. 
Více informací na www.globus.cz a https://www.facebook.com/GlobusCesko 
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