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Platnost nabídky od 4. 10. do 29. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 30 ks na každého zákazníka.
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Už jste si připadali ztraceni? 

Milí čtenáři,
jako výborný marketingový tah byla změna 
jména Miroslava Slodičáka na Marek Ztracený. 
Určitě už milionkrát dostal otázku, kdy byl 
naposledy ztracený, a dokonce i mě jeho jméno 
přinutilo k zamyšlení (což se mi poslední dobou 
mezi pracemi a rekonstrukcí vůbec nestává –
myslím myslet ). Takže už nějakou chvíli 
se snažím vzpomenout, kdy jsem se v životě 
cítila ztracená. A už vím! Před pár lety jsme 
jako trio Linda Finková, Vlaďka Pirichová a já 
moderovaly Dámský klub na Frekvenci 1 a od 
té doby jezdíme divadelní talk show Trojhlavá 
saň. A od té doby se s Vladěnkou pravidelně 
na cestách ztrácíme! A je jedno, jestli moderu-
jeme na Moravě nebo v našich rodných měs-
tech, jsme-li spolu, s přehledem se ztratíme 
i u sebe doma  
Pak si připadám ztracená, nebo spíš až bez-
mocná, když nedokážu najít řešení. Vždycky 
jsem to měla nastavené tak, že všechno jde, 
když se chce! Jakmile narazím na nečekaný 
problém, většinou první, co udělám, je cho-
lerický výbuch (ve vztahu je ta exploze i dosti 
vidět, v práci jsem se za léta praxe už naučila 
v 90 % bouchat do sebe). Během pár minut, 
ne-li vteřin (záleží na velikosti problému) ale 
vychladnu a začnu situaci řešit. Tímhle pří-
stupem jsem vlastně přišla na to, že vyřešit se 
dá všechno – ztráta v nějakém městě, mnohdy 
i v tom rodném , v lese, ve vodách, v poušti, 
ztracenost v rozhodnutích či ve výběru, před 
svatbou i po rozvodu, po škole i před nástupem 
do dospělého života… finanční ztráty časem 
rozdýcháte a peníze doplníte, dluhy zase spla-
títe, období bez práce přežijete, skoro každou 
ztrátu za čas nahradíte, časem ztráta také pře-
bolí… každý se prostě ztrácí jinak, jindy a jinde! 
Občas bývám ztracená v překladu i ve své rodné 
řeči, za to však může moje multikulti rodina 
 Samozřejmě jsou i smutné ztráty, které 
řešení bohužel nemají a nikdy mít nebudou, 
ovšem o těch všichni dobře víme, není třeba je 
tedy rozebírat. Ale vyjma jich se vlastně ztráty 
stávají legendami, mění se totiž v hrdinské 
a komické příběhy, které se nikdy neomrzí. 
Jak vidíte, každý byl někdy někde nějak 
v něčem více či méně ztracený, důležité ale 
je chtít najít cestu. A nemusí to být vždycky 
cesta zpět. Někdy nás ta ztracenost dostane 
třeba na místa, která by nás nikdy nenapadla, 
a nečekaně nám tak změní život tím správ-
ným směrem. 

Krásné ztráty přeji,
Vaše Aneta
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NOVINKA!
ŘASENKA WOW WINGS

Okamžitě objemné řasy s WOW efektem díky
unikátnímu „okřídlenému“ kartáčku pro

flexibilní aplikaci.

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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Novinky v Teta drogerii

Život beze skvrn  
Dopřejte svému oblečení jen tu nejlepší péči a snažte se je udržet co nej-
déle zachovalé a funkční. Určitě toho dosáhnete díky novince od značky 
Persil. Praní bude hračka, když si pořídíte Persil Premium Gel. Najdete 
jej v tekuté variantě i v podobě kapslí, které obsahují unikátní kombinaci 
nejsilnějších odstraňovačů skvrn a rozjasňovačů pro prémiovou čistotu. 
Navíc poskytují speciálně vyvinutou a dlouhotrvající vůni až pro 4 týdny 
svěžesti. Poznejte rozdíl, který můžete vidět i cítit s Persil Premium 
Gel a Caps.

Vůně, která nezevšední!
Jedna vůně ve WC bloku po chvíli zevšední. Nyní je tu ale novinka Bref 
Perfume Switch, která obsahuje vůně dvě! Ta primární se uvolňuje při 
suchém stavu a druhá intenzivnější se začne uvolňovat až při kontaktu 
s vodou. To zajistí, že při spláchnutí u vás vždy zavoní svěží lekníny, 
jablka nebo citrusy podle vámi vybrané varianty. Primární vůně se bude 
znovu uvolňovat až při vyschnutí WC bloku.

Dokonale jemné ruce i nožky  
Už jste je vyzkoušeli? Pokud ne, tak neváhejte ani chviličku. V prodej-
nách Teta drogerie najdete unikátní pomůcky na zjemnění nohou, rukou 
i posílení nehtů. Značka Bodipure má totiž dvě skvělé novinky – kerati-
nové rukavice a ponožky, které v sobě mají přírodní látky, vysoký obsah 
keratinu, silně hydratují, udržují pokožku zdravou, zvyšují její pružnost, 
zjemňují kůžičky a zatvrzují nehty. Zároveň také chrání proti UV záření
a mechanickým vlivům opotřebení. A to vše bez jakékoliv námahy. Hýč-
kejte své ruce i nožky a dopřejte si domácí spa!

Barevné balzámky 
do každé kabelky
Péče o rty by měla být stejnou samozřejmostí, jako péče o tělo i pleť. 
Nenechávejte je trpět, zvláště v podzimním a zimním sychravém počasí. 
Vyzkoušejte proto naše skvělé balzámy na rty od značky Ellie. Všechny 
druhy mají regenerační a hydratující unikátní složení se včelím vos-
kem a vitaminem E. Navíc je každá příchuť doplněna o bambucké 
máslo (Chocolate a Cupcake), rakytník (Fruit Coctail), kokosový 
olej (Coconut) a jojobový olej (Strawberry). Nanášení je díky kuže-
lovitému tvaru velice jednoduché a příjemné. Obal je veselý, barevný 
i praktický na nošení kdykoliv a kamkoliv, aby vaše rty byly vždy a všude 
hebké i voňavé, jako stvořené k polibku.
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Platnost nabídek od 4. 10. do 29. 10. 2018. Ilustrační příklady slev.

V tomto čísle najdete klubové slevy až 50 %
 Signal, Domestos,

Rexona
Na celé značky v libovolné 
kombinaci 3 ks

Dove, Savo, Surf
Na celé značky v libovolné 
kombinaci 3 ks

Gliss Kur
Na celou značku v libovolné 
kombinaci 2 ks

Maybelline 
Na celou značku

Bref, Pur, Clin
Na celé značky

Somat
Na celou značku

L'Oréal, Garnier   
Na vlasovou péči v libovolné 
kombinaci 3 ks

Kubík, Relax
Na celý sortiment nápojů 

Woolite
Na aviváže a revitalizéry

klub SLEVA

-40%
na značku při koupi
2 ks v libovolné kombinaci

klub SLEVA

NA CELÉ ZNAČKY

-30%
klub SLEVA

NA CELOU ZNAČKU

% 

klub SLEVA

-20%
na vlasovou péči při koupi
3 ks v libovolné kombinaci

-20%
klub SLEVA

na celý sortiment nápojů
Kubík a Relax

teta klub-10Kč

klub SLEVA

-50%
na značky při koupi
3 ks v libovolné kombinaci

klub SLEVA

-40%
na značky při koupi
3 ks v libovolné kombinaci

klub SLEVA

-30%
NACELOU ZNAČKU
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Podzim je takový čas nijaký. Co si budeme 
povídat, přechod z tepla do zimy neseme 
psychicky mnohem hůř, než když je to obrá-
ceně. Co v tomto období rád děláte?
Tak já mám hlavně rád každý období. Podzim 
je jedno z mých nejoblíbenějších, protože byd-
lím na Šumavě, která se krásně zbarví a vypadá 
jako z nějakýho hezkýho obrázku. Dost mě baví 
chodit tu po horách. Jsem taky rád, že se zbavím 
toho šílenýho vedra v létě, poněvadž na to moc 
nejsem. Takže naopak já už jsem rád, že podzim 
začal.

Když máte toto období tak rád, jezdíte 
někam na podzimní výlety? 
U nás na Šumavě je opravdu co vidět, máme 
tady krásný jezera a rozhledny. Myslím si, že 
chodit po horách na podzim, když se trefí babí 
léto, je lepší než jezdit někam do zahraničí. 
I když, ještě bych možná mohl  doporučit, že 
v říjnu a listopadu je skvělej Mauricius. Je tam 
vážně skvělý počasí a vůbec neprší. Na rozdíl od 
těch jarních měsíců ledna a února, kdy jsem tam 
naposledy byl a strávil jsem týden na pokoji.

Mauricius je krásný, ale tak trochu z ruky. 
Ovšem pravda, že pro umělce to může být 
inspirující odpočinek. Co vás vlastně nejvíce 
inspiruje, když tvoříte? 
Jak  kdy, ale nejvíc na mě fungujou emoce. Ať 
už když něco zažiju, nebo když vidím nějakej 
fakt hezkej � lm. Nebo nějakej zážitek, co mám. 
Nedá se tomu moc poručit a říct si: „Ty bláho, 
teď jsem zažil skvělej výlet a teď napíšu pís-
ničku.“ To bohužel nefunguje. Většinou to 
chodí tak, jak se tomu chce. Ale emoce určitě 
pomáhají.
 
Patříte mezi ty šťastlivce, kteří o sobě můžou 
říct, že je jejich práce splněným snem? Nebo 
máte ještě jiné sny? 
Žádné jiné alternativy vlastně nebyly. Asi jsem 
si jako kluk párkrát představoval, že letím do 
vesmíru nebo že jsem závodník formule 1, ale 
jinak vlastně vůbec nebylo o čem mluvit. Já si 
hudbu našel. Možná si spíš hudba našla mě 
a úplně mě pohltila. Miluju stát na pódiu, zpí-
vat lidem, bavit je a povídat si s nima. Pro tohle 
jsem se narodil.

Dokážete si představit, co byste dělal, kdy-
byste nedělal hudbu?
Nikdy jsem nad tím vlastně nepřemýšlel. Ne, že 

bych se bál práce, to vůbec ne. Jako malej jsem 
měl spoustu brigád. Takže já jsem typ člověka, 
kterej by asi něco vymyslel, ale vlastně zatím 
nebyla potřeba nad tím uvažovat, protože úplně 
100 % svý energie a svýho přesvědčení vkládám 
do toho, co dělám.

Umění je hodně náročné a celý showbyz-
nys někdy dost vyčerpávající, stíháte vůbec 
odpočívat?  
Náročný je to přesně tak, jak si to nastavíte 
v hlavě. Co se týče tvoření a skládání, tak buď 
vám jde, nebo nejde. Rozumný skladatel si dá 
trošku času a odstup. Nenechá se zatlačit do 
kouta, aby se z jeho tvorby stala továrna. Pro-
tože jakmile někomu slíbíte, že složíte 20 pís-
niček za měsíc, tak se automaticky dostáváte 
do pozice, kdy radost z tvoření už nemůže být 
vůbec taková. Já mám to štěstí, že nemusím, že 
si vybírám, pro koho napíšu písničku nebo jestli 
vůbec budu psát písničky. Je to strašně osvo-
bozující a jsem za to strašně vděčnej. Náročný 
není ani koncertování. To mě naopak nabíjí. 
Co ale náročný je, je to všechno okolo – jež-
dění, zvučení, povinnosti, rozhovory… ovšem 
to pozitivní převažuje. Tělo i hlava mi někdy 
naznačí, že je čas odpočívat, ale dlouho mi to 
nikdy nevydrží. Navíc kdo by chtěl ležet na 
gauči, když máte doma skvělého sedmiletého 
syna  On je můj antistresový program.

To je krásné, když je někdo až takhle v životě 
spokojený. Ale přece jen, v každé práci je 
něco, co vás třeba fakt nebaví, ale musíte to 
dělat, protože to k té práci prostě patří. Co 
vás na práci nejvíc baví a co vás na ní vůbec 
nebaví?
Někdy mám plné kecky toho ježdění, jsou to 
tisíce kilometrů. Ale jinak si čím dál tím víc 
vážím toho, že dělám to, co mě baví, a nehle-
dám na tom mouchy. Mám velké štěstí a vidím 
strašně pozitiv, třeba i v tom cestování, prostě 
nemám stereotypní život. Potkávám se denně 
s novýma lidma, můžu poznávat nová místa 
a jiná nářečí. Baví mě to.

Vy tu práci opravdu milujete se vším všudy, 
je vůbec někdy chvíle, kdy se vám prostě zpí-
vat nechce?
Já bych zpíval nejradši furt  Ale napadá mě 
možná jedna věc: Když mám unavenej hlas 
nebo mám nějakej zdravotní problém, když je 
toho vážně moc, když člověk chraptí a zpívá spíš 

jako zadřená motorová pila, tak se mu samo-
zřejmě tolik nechce, protože je nesebejistej a už 
to prostě není ono. Ale i to se dá většinou nějak 
překřičet, a když vás nabije publikum, dají se 
hory přenášet.

Na co jste nejvíc pyšný?
Nejvíc pyšnej jsem asi jako táta na svýho syna, 
kterej je opravdu mimořádně skvělej. A celkově 
jsem pyšnej na svoji rodinu. Na to, jak se máme 
rádi a jak držíme při sobě. Jsem svým způsobem 
pyšnej i na to, že jsem tenkrát před lety doká-
zal otevřít oči a vyjít z toho negativního života, 
co jsem žil, a přestal dělat ty věci, co jsem dělal. 
Tak nějak jsem i rád, že těm lidem, který nade 
mnou zlomili hůl, jsem dokázal, že ještě není na 
lámání správný čas. Pýcha ale není zase až tak 
zdravá, myslím.

Čeho byste chtěl ještě dosáhnout?
Chtěl bych dosáhnout toho, že sám sebe trochu 
vyklidním. Kdykoliv si totiž řeknu, že se budu 
věnovat víc sám sobě a ještě víc rodině, že tro-
chu zvolním, že už toho je dost… tak mi to 
vydrží den, dva. Nevím, prostě to nejsem schop-
nej ovládnout, mám strašně nápadů, mám straš-
nou touhu furt něco dělat a vymýšlet. Nerad 
bych toho někdy litoval, ale zároveň bych nerad 
litoval toho, že jsem se mohl víc snažit. Takže 
bych potřeboval najít rovnováhu.

To bude ve spojení s vaší branží skoro 
nemožné. Jak to vlastně máte s konkurencí, 
je mezi muži v showbyznysu velká rivalita? 
Přece jen český trh je dost malý.
Já žádnou rivalitu necejtim. Možná špatně kou-
kám kolem sebe. Ale vlastně jsem nad tím vůbec 
nepřemýšlel. Sice česká scéna je malá, ale dob-
rých písniček nebude nikdy dost. Takže kdoko-
liv, kdo dělá dobrou show a má dobrý písničky, 
musí být vidět a je vítaný.

A co naopak, se kterým z kolegů se vám  nej-
lépe spolupracovalo, že jste si vyloženě sedli?
Napadá mě pár jmen, kdy jsem si s někým 
opravdu sednul. Myslím, že určitě Marta Jan-
dová, s kterou jsme udělali dvě písničky 
a nespočetněkrát jsme spolu zpívali. Hrozně mě 
to s ní baví. Stoprocentně taky Karel Go� . Slo-
žil jsem pro něj písničku a společný čas strávený 
při nahrávání ve studiu byl opravdu příjemný. 
Nakonec po té písničce pojmenoval svoji desku 
a pro mě to byla velká čest. Karla jsem si oblí-
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Marek
Ztracený

Býval to rebel, kterého 
nedokázalo nic zkrotit, ovšem 

jen do té doby, než se stal 
otcem. Nadaný umělec 
a skladatel získal řadu 

hudebních ocenění, mezi nimiž 
je i Český slavík v kategorii 
Objev roku, kterého dostal 

před deseti lety. Od té doby 
jeho úspěch dále stoupá 

a Marek Ztracený 
je dnes jedním 

z nejoblíbenějších 
českých zpěváků.



bil a myslím, že jsme si to oba užili. Já mu hrál 
na koncertě v O2 areně, on pak mně, já mu hrál 
v klipu, on zase mně a mám pocit, že to ještě 
neskončilo.

Je nějaké místo, kde byste si chtěl zazpívat?
Těch míst je hromada. Na spoustě vysněných 
jsem si k mé velké radosti už zazpíval. Byly to 
různé festivaly,  který jsem si jako kluk užíval, 
koukal na zpěváky a říkal si, že třeba jednou 
bych si taky mohl zazpívat na takovým fes-
ťáku. Byly to haly, kluby, teď mám v hlavě jedno 
takový speciální místo, o kterým ještě nechci 
mluvit, ale  brzo se o tom něco dozvíte. Když 
nad tím přemýšlím, máme to dost pestré. Hráli 
jsme už i v ženské věznici nebo v iglú. Myslím, 
že jednou uděláme koncert i na Marsu 

No vidíte, teď mi došlo, že vy vlastně pořád 
pracujete. Máte vůbec dost času na svojí 
rodinu, dá se lehce skloubit profese umělce 
s rodinným životem?
To je na tom nejtěžší! Ale určitě každá práce 
je prostě náročná na čas, když se dělá opravdu 
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aktivně a člověk svojí prací úplně žije. Takže já 
jsem našel takovej model, jak to skloubit, a mys-
lím, že funguje. Hodně se vše snažím rodině 
vynahrazovat různýma výletama a spontán-
níma akcema. Navíc malej už je ve věku, kdy se 
mnou může jezdit na koncerty, takže je takovej 
malej bedňák. Měl teď první letní brigádu. Když 
jste třeba pět dní někde rozjetej, žijete vyloženě 
prací a máte plnou hlavu nápadů, pak přijedete 
domů, tak je těžký z minuty na minutu přehodit 
na otce a partnera. Potřebuju tak den, dva, než 
najedu na ten rodinej režim, a to často už zase 
odjíždím. Takže s tím trošku bojuju, ale snažím 
se, jak to jenom jde 

Asi je pak těžší mít všechny věci doma pod 
kontrolou. V tomto čísle Teta magazínu 
máme téma děti a kyberšikana. Šikana sice 
vždy byla ve školách, jen má teď více podob. 
Zažil jste někdy šikanu, ať už jako dítě, nebo 
celkově v životě?
Nenesu si z dětství žádnej zážitek s šikanou ani 
s ničím, co by mi ovlivnilo život nebo tak něco. 
Zažil jsem, jestli se tomu tak dá říkat, zdra-

vou šikanu. Když třeba přijdete do kolektivu 
jako novej, například do fotbalovýho mužstva, 
trošku to dostáváte sežrat, ale zároveň vás to 
motivuje a není to úplně tak špatná věc. Takže 
tím jsem si prošel, ale nebyla to typická šikana, 
na jakou se asi ptáte.  

Co byste dělal, kdyby vaše dítě šikanovali ve 
škole?
Kdyby šlo o silnou šikanu, tak bych hned jed-
nal, jsem horká hlava, takže bych to hned řešil. 
Samozřejmě asi je dobrý to posuzovat trošku 
i bez tý horký hlavy, protože ona je šikana 
a šikana. Svým způsobem je dneska všechno 
rasismus a šikana a já se v tom tak nějak trochu 
ztrácím. Nicméně kdybych věděl, že můj syn 
je nešťastnej nebo že někdo mu dělá v životě 
zle, tak bych stoprocentně zasáhl a nezůstal by 
kámen na kameni.

A kdyby vaše dítě šikanovalo nějaké jiné, jak 
byste to řešil?
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel a doufám, že 
nic takovýho se nikdy nestane. Ta představa mě 
teda v tuhle chvíli dost děsí, protože můj syn je 
vychovávanej ve velký lásce, ve velkým respektu 
ke všemu a ke všem. Takže to by pro mě bylo 
velký zklamání. Ale jsem přesvědčený, že tohle 
nebudu muset nikdy řešit.

Četla jsem v jednom rozhovoru s vámi 
z minulého roku, že dalšího potomka neplá-
nujete a svatbu také ne. Nezměnilo se něco za 
poslední rok?
Nezměnilo se vůbec nic  

No a kde vás vlastně v blízké době můžeme 
vidět a tedy i slyšet? 
Rozhodli jsme se udělat tři koncerty, takový 
tři křty mojí nový desky, která vyšla na jaře. 
Budou v Praze a v Brně. Nejdřív byl v Praze 
v plánu jen jeden koncert, ale vyprodal se 
během chvilky, tak jsme udělali ještě druhý, 
na který zbývá posledních myslím 100 lístků, 
V Brně je to podobné. Zahrajeme dvě hodiny, 
máme speciální hosty, skvělý kmotry a dost tím 
teď žiju. Takže vás všechny srdečně zvu do Roxy 
v Praze 29. 10., 31. 10. a do Sona v Brně 7. 11.

Co byste popřál čtenářům?
Ať se mají krásně, ať jsou zdraví, ať přemejšlej 
pozitivně a ať nejsou ztracený.                

Text: Aneta Christovová

Foto: Tomáš Krist

www.tetadrogerie.cz

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. 
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Max Factor, 
Color Elixir, 
hydratační rtěnka, 
odstín 825 Pink Brandy. 
4,8 g

Ilustrační příklady produktů, jejichž nabídka se může na jednotlivých prodejnách lišit.

Bourjois, Metal 
Edition 24h 
Eyeshadow, 

metalické 
dlouhotrvající
krémové oční

stíny, odstín 08
Iron Woman.

8 ml

Flormar, Eyebrow Liner, středně hnědý fix na obočí, 
odstín EB3 Medium Brown, zvýrazněné, silné, ovšem 

přirozeně vypadající obočí je stále v módě. 5 g

Rimmel London, Magnif'Eyes Wow 
Edition Eyes Contouring Palette, paletka 

různobarevných očních stínů. 7 g

L'Oréal Paris, 
Life's a Peach Blush Powder, 

tvářenka s broskvovým 
nádechem, odstíny růžové 

a broskvové letos dominují. 9 g

Miss Sporty, Long Lasting Holographic 
Eyeliner, kajalová tužka na oči, odstín Holo 

White, modrá a černá bude vypadat dokonale 
na vnější i vnitřní lince oka. 1,2 g

Gabriella Salvete, Palette 10 Shades,
paletka šedých barev očních stínů, 

odstín 03 Grey. 12 g

L'Oréal Paris,  True Match Super 
Blendable Foundation, tekutý 
make-up pro sjednocení tónu  

a vyhlazení povrchu pleti. Perfektně 
se jí přizpůsobí, jak barevně, tak 
i jemnou texturou. In je i nadále 

přirozený look a nude líčení, 
stejně jako metalická 

divočina. 30 ml

Max Factor, 2000 
Calorie Dramatic 

Volume, řasenka pro 
velký objem, odstín 

04 Navy. Barevné 
variace pofrčí, od 
bílé, fialové, žluté 
až samozřejmě po 

modrou. 9 ml 

Maybelline, Color 
Sensational Vivid Hot 
Lacquer Lipstick, lesk 
na rty, odstín 72 Classic. 
Nezapomínejte na ně. 
V líčení se tentokrát 
blýskněte, kdykoliv 
to jde. 7,7 ml

Rimmel London, 
Wonder'Swipe 2in1 

Liner to Shadow, 
tekutá metalická

linka s efektem
očních stínů. 

Voděodolné složení 
vydrží až 10 hod. 
Odstín Cool 010. 

1,7 ml 

TRENDY 
V LÍČENÍ 
podzim–zima 
2018/2019

Letošní sezonu ovládají všemožné variace barev, třpytky 
a metalické odlesky, takže na čas zapomeňte na tlumenější 
pastelové tóny, tedy co se týká očních stínů, linek 
i řasenek. Na rty vybírejte mezi hnědou, vínovou či tmavě 
červenou, ovšem i je můžete ozvláštnit špetkou jasu. Na 
své si ale přijdou i milovnice decentního či skoro žádného 
make-upu, nude styl nás ještě rozhodně neopouští. 
Zavítejte s námi do světa dekorativní kosmetiky 
a nejnovějších módních tipů.

Platnost nabídky od 4. 10. do 29. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 30 ks na každého zákazníka.
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2xSERIÁL
Péče o pleť 

a tělo na podzim

Práce s počítačem je dneska naprosto běžná věc, ale 
v mojí branži před ním trávím víc času, než by bylo zdrávo. 
Jakmile jsou uzávěrky časopisu, kolikrát člověk ani nespí. 
Takže potřebuje opravdu kvalitní péči o pleť. Zvláště 
oblast kolem očí už nějakou chvilku rozhodně nepodce-
ňuji. S úderem třicítky jsem si totiž všimla, že je potřeba 
pokožce trochu víc pomoci. Takže z praxe už dobře vím, 
že pokud pleti dopřeji pravidelnou péči, ona se mi odmění 
kvalitou. Člověk by rád zůstal co nejdéle mlád, alespoň 
tedy vizuálně. Pokud to jde, proč nevyužít šance, že  
Navíc mám oči opravdu unavené, takže jen o estetiku 
nejde. Chce to jim ulevit a dopřát odpočinek. Což dělám 
díky Neutrogena Hydro Boost Eye, který osvěžuje 
a rozjasňuje unavená očka. Gelový krém obsahuje kyse-
linu hyaluronovou a na tu já slyším  Kamarádka se 
nedávno zbavovala tělového mléka, které jí nějak nevy-
hovovalo. Načatý produkt neprodáte a bylo jí líto ho 
nechat zkazit nebo vyhodit. Tak jsem si řekla, že ho 
vyzkouším. Dobře jsem udělala, zjistila jsem, že pro mě je 
Nivea Repair & Care ideální. Občas, i když nemám extra 
suchou a hrubou pokožku, pro kterou je určen, mi vyho-
vují silně regenerační produkty více, než ty doporučené 
pro můj typ pleti. No a protože spánek je pro kůži jako 
dovolená, rozhodně nezanedbávám noční péči. Může 
se mi stát, že vynechám denní krém nebo tělový, ale že 
bych si na noc nenamazala obličej, třeba právě zklidňují-
cím Extraordinary Oil Nutri-Gold krémem od L'Oréal, 
to si nedovedu představit. Také jsem ještě neměla mož-
nost vyzkoušet bio produkty od Bione. Hned zítra ráno 
to napravím. Už jsem si pořídila jejich regenerační výži-
vový pleťový krém s mateří kašičkou.

Nedejte šanci depresím, nakupte si pořádnou kosmetiku, 
aby vaše pokožka zářila štěstím. Všichni dobře víme, že na 
podzim je důležité ji vyživovat, regenerovat, promazávat 
a pravidelně o ni pečovat. Tak se zvedněte z lenošek, nalaďte 
dobrou náladu a začněte se starat o blaho své duše i těla. Po-
dívejte se, jaké produkty si zamilovaly naše čtenářky.

ANETA, 
32 let,

šéfredaktorka

Nivea, 
Repair & Care, 
regenerační tělové mléko 
pro extra suchou 
a hrubou pokožku, 
250 ml

Neutrogena, 
Hydro Boost Eye, 
rozjasňující 
a osvěžující gelový
krém obsahující 
komplex s kyselinou 
hyaluronovou, 15 ml

Bione, regenerační a výživný pleťový krém 
s mateří kašičkou v bio kvalitě, 50 ml

L'Oréal, Extraordinary Oil Nutri-Gold, 
rozjasňující noční krém s intenzitou 

masky vyživuje a zklidňuje pleť, 50 ml
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Obličej, abych pravdu řekla, nějak moc neřeším. Dá se vždycky 
překrýt obřími slunečními brýlemi  Co spíš řeším a čemu 
věnuji velkou pozornost, jsou moje nohy a ruce. Jako kadeř-
nice věčně pobíhám kolem klientů, máchám se ve vodě i bar-
vách, a tak je musím více rozmazlovat. Ale když už jste mě 
odchytili s otázkou: Jak pečuji o svoji pleť s příchodem pod-
zimu, hned vám odpovím, že skoro nijak. Noční krém Nivea 
Essentials, Refreshing 24h Intensive Hydrating Night 
Cream s vitaminy a antioxidanty mi bohatě stačí. Je pravda, 
že na noc se mažu, to líná nejsem. Ale jinak si většinou nakou-
pím kosmetické produkty, které pak používám, jen když si 
vzpomenu nebo se vidím na silném, přímém světle  Ale když 
už jsme u toho, možná je ten váš dotaz znamení, které mi napo-
vídá, že už bych měla začít řešit i tu svoji tvář. Nedávno jsem se 
stala babičkou, z čehož mám samozřejmě velkou radost, ale to 
oslovení babička se mi nějak zatím nechce přijmout  A u žen 
není lepší terapie proti stárnutí, než nakupování že!? Značka 
Ellie vypadá zajímavě, píšou že Precious Oils Anti-Age Oil 
Cream navrací pevnost a elasticitu a je pro starší pětatři-
ceti let. Vyzkoušíme a uvidíme, jestli mi ještě něco pomůže. 
Co se týče těla, tak jsem si vlastně přišla koupit tělové mléko 
Lactovit, Lactourea Body Lotion. Miluju slunění a letos jak 
byl ten hic, tak jsem využila každé chvilky a nasávala všechny 
paprsky světa. Kůže pak logicky potřebuje hydrataci a regene-
raci. Což mi nedělá problém. Tělo mi vždycky rád namaže part-
ner  A dobře, ukecali jste mě, půjdu na to s rozumem a citem, 
takže si koupím ještě něco proti otokům a tmavým kruhům 
pod očima. S maskami od Garnier mám dobré zkušenosti 
a Skin Naturals, Moisture + Smoothness je pro všechny 
typy pleti a věkové skupiny, což se hodí. Také odstraňuje 
známky stresu i únavy. Asi budu potřebovat celý galon.

MARKÉTA, 
44 let,

majitelka salonu 
a kadeřnice

Text: Aneta Christovová, foto: Zdeněk Rerych

Ellie, Precious Oils Anti-Age Oil Cream, 
vitalizující a rozjasňující olejový denní 
krém navrací pevnost a elasticitu pleti, 

pro 35+, 50 ml

Garnier Skin Naturals, 
Moisture+ Smoothness, 

vyhlazující oční maska 
s hydratačním účinkem 

redukuje otoky 
a tmavé kruhy, 6 g

Lactovit, Lactourea Body 
Lotion, antibakteriální 
regenerační tělové mléko 
s mléčnými proteiny, 
250 ml

Nivea Essentials, Refreshing 
24h Intensive Hydrating Night Cream, 

zvláčňující noční krém s vitaminy 
a antioxidanty, 50 ml
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Já osobně nejsem velmi zručná, co se účesů týče, 
a tak vyhledávám ty rychlé a jednoduché, ke kte-
rým nepotřebujete příliš mnoho pomůcek a nej-
lépe ještě několik dalších rukou. Skvělým po-
mocníkem, jak i z obyčejného účesu udělat něco, 
co na první pohled upoutá a zaujme, jsou různé 
barvy na vlasy ve spreji, třpytky či vymývatelné 
barvy. Díky nim můžete vytvořit bláznivý účes 
rychle a hlavně se ho také stejně rychle zase zba-
vit. Skvělými pomocníky jsou například L'Oréal 
Paris Colorista Spray 1-Day Color, který seže-
nete ve velkém množství barevných odstínů. Jed-
noduše ho pak nastříkáte dle potřeby a barva vám 
vydrží do prvního umytí vlasů. Skvěle tyto spre-
je vypadají například na obyčejných dvou drdůl-
cích vysoko vyčesaných či culících s pěšinkou 
uprostřed hlavy. Pokud culíky po obou stranách 
lehce natočíte či natupírujete pro větší objem 
a do vybraných pramenů nastříkáte jedenu ane-
bo více barev, vytvoříte si tak zajímavý a bláznivý 
účes, se kterým budete nepřehlédnutelné. Použít 
takto můžete i barevné pudry na vlasy, například 

lenek, ať už těch pevných, či látkových. V  Teta 
drogerii jich seženete hned několik, a pokud vás 
zrovna žádná nezaujme, není nic jednoduššího, 
než si koupit obyčejnou tmavou či světlou čelen-
ku a ozdobit si ji doma dle vlastní fantazie. Pou-
žít na ni můžete cokoliv tematického – buďto tra-
diční květiny, nebo něco strašidelnějšího právě na 
Halloween. 

Čelenek, ale ani barev do vlasů se určitě nebojte 
i na běžné nošení, nejen na večírek. Ozvláštní 
účes a stále mohou vypadat decentně. V dnešní 
době není nic neobvyklého nosit ve vlasech bar-
vy jako růžová či � alová. Pokud si například chce-
te jen vyzkoušet, jak by na vás taková barva vy-
padala, nemusíte hned běžet za profesionálem, 
ale klidně sáhnout po vymývatelných barvách, 
které nabízí například L'Oréal Paris Colorista 
Washout. Barevné prameny vypadají mladist-
vě, svěže a skvěle vyniknou v kulmou natočených 
vlasech. 

Tak co, zatoužíte také po změně a zkusíte si s vaši-
mi vlasy pohrát?         

od značky Crazy Hit. Tyto pudry vypadají jako 
kleště, mezi které jednoduše vložíte pramen vlasů 
a pudrem přes něj přejedete. Vyhovovat by moh-
ly skvěle hlavně těm z vás, které nepatříte mezi 
dlouhovlásky a nosíte kratší střihy. Pokud vlasy 
například vyžehlíte, přidáte pár barevných pra-
mínků a vše za� xujete lakem, vytvoříte si tak 
jednoduchý a zajímavý účes, kterým upoutáte 
pozornost. Na kratších vlasech obecně vypada-
jí barevné přelivy stylově, a pokud nechcete po-
užívat žehličku, stačí trocha gelu, kterým vlasy 
lehce rozcucháte, přidat můžete i nějakou origi-
nální sponu. Stejně jako pudry na vlasy fungu-
jí také křídy od Schwarzkopf Live Paint it. Po-
kud vás čeká večerní akce, nebojte se ani třpytek 
ve spreji, které se v umělém osvětlení budou krás-
ně lesknout a jejich aplikace vám zapere jen mi-
nutku. Skvěle takto oživí obyčejný vysoko vyče-
saný culík.

Nemusíte však nutně sahat po barvách, jedno-
duchý účes snadno vytvoříte také s  pomocí če-

K podzimu neodmyslitelně patří nejen všudypřítomné barevné 
listí a pošmourné počasí, ale také se všemi směry rozjíždějí různé 
večírky a svátky s nimi spojené.  Mám pro vás tedy pár tipů, jak 
vymyslet zajímavý a jednoduchý účes třeba i na Halloween.

Z pera blogerky LadyTwig

Vychytávky 
do vlasů   

Lady Twig 
alias 
Větvička 
je šesta-
dvacetiletá 
beauty blogerka z Brna. 
Psaní je jejím koníčkem stejně 
jako kosmetika, a proto spojila 
příjemné s užitečným. Ráda 
pomáhá a radí s problémy 
v oblasti krásy a jen tak ji to 
bavit nepřestane. Na svém 
blogu ladytwig.blogspot.cz 
vám určitě pomůže zorientovat 
se v tom obrovském kosmetic-
kém světě. 

Préférence

* nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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Už několik let, podzim co podzim 
vždy onemocním. Zkoušela jsem 
různé prevence v podobě doplňků 
stravy či vitaminů, ale stejně se mi 
každý rok na podzim objeví rýma 
a přidá se většinou i kašel. Existu-
je vůbec nějaká účinná prevence 
proti rýmě?  Andrea, 41 let  
Rýma je jedno z nejčastějších onemocnění. 
Mohou ji způsobit viry, bakterie i plísně, velmi 
častý je ale i její alergický původ. Od etiolo-
gie rýmy se odvíjí i její prevence (léky proti 
alergii, ev. operační řešení vybočené nosní 
přepážky…). Obecně je nutné dbát o svůj 
imunitní systém, jednoduše řečeno zdravě jíst 
a zdravě žít. Přesto se samozřejmě může stát, 
že máme přechodně stres v práci (zhoršení 
imunitního stavu organismu), někdo na nás 
naprská, prochladíme se z klimatizace apod. 
a rýma se objeví. Pokud vás trápí rýma jeden-
krát ročně, patříte (aniž bych to chtěl zlehčo-
vat) k těm zdravějším a šťastnějším.  

Jak se zbavit rýmy co nejrychleji? 
Nemáte nějaký fígl? Sice se říká, 
že je to smrtelná nemoc pro muže, 
ale mě rýma zabíjí víc než jaké-
koliv jiné nachlazení. Jak přežít 
to, že s rýmou nemohu vůbec dý-
chat?  Alice, 24 let  
Základním lékem, který uvolňuje nos, jsou de-
kongesční kapky, které jsou k dostání v lékár-
nách bez receptu. Ty nos uvolní i na několik 
hodin. Mohou se ovšem aplikovat do nosu ma-
ximálně týden. K dlouhodobější prevenci se 

poradnaTETA

doporučují proplachy nosu solnými roztoky 
a při alergickém podkladu rýmy, kapky a spreje 
na bázi lokálních kortikosteroidů.

Existuje nějaký způsob, jak ne-
přestat kouřit cigarety a zároveň 
si čistit hrdlo preventivně proti 
rakovině? Třeba nějaké kloktání 
nebo čaje či prášky?  Marie, 62 let 
Odpověď je jednoduchá, ne, neexistuje. Když 
kouříte, máte vyšší riziko vzniku rakoviny. Sa-
mozřejmě, to jestli u vás vznikne rakovina, 
nebo ne, závisí i na dalších faktorech: jestli 
zdravě jíte, sportujete, jaká je vaše geneticky 
daná odolnost vůči rakovině, nastavení imunit-
ního systému apod. Doporučuji vám navštívit 
poradnu pro odvykání kouření, kde vám pora-
dí možnosti, jak zkusit přestat.
 
Manžel šíleně chrápe, a nejen 
pusou, ale i nosem. Jaké existují 
možnosti řešení?  Patricie, 29 let   
Problematika chrápání je poměrně složitá. 
Pokud člověk „pouze“ chrápe a nemá během 
spánku zástavu dechu (apnoe), poté se do-
poručují režimová opatření (nepít alkohol na 
noc, zhubnout, nespat na zádech), ev. je mož-
né provést drobný chirurgický zákrok v hltanu, 
ev. nose (uvulotomie, turbinoplastika). Pokud 
je chrápání spojeno s apnoí, je nutné vyšetře-

MUDr. 
Jakub 
Syrovátka, 
primář oddělení ORL 
a chirurgie hlavy a krku 
Nemocnice Nový Jičín 
http://nemocnicenovyjicin.agel.cz

ní ve spánkové laboratoři a komplexní přístup 
k problému, protože spánková apnoe může 
vést k infarktu, hypertenzi apod.

Jak prosím řešit pískání v uších? 
Objevuje se mi to nepravidelně, 
ale na můj vkus dost často. Co to 
může být?  Lída, 48 let 
Pískání v uších, tzv. tinnitus, je častý problém, 
se kterým pacienti na ORL ambulanci chodí. 
Pravdou je, že možnosti jeho řešení jsou ome-
zené. Dodnes medicína nezná ani jasnou od-
pověď na to, jak vzniká, je nicméně jasné, že 
v naprosté většině případů se nejedná o zvuk, 
ale o chybu signálu jdoucího mezi mozkem 
a uchem. Pouze zlomek ušních šelestů se dá 
úspěšně vyřešit (výplach ušního mazu, řeše-
ní středoušního zánětu, kompenzace vysoké-
ho krevního tlaku). Také je nutné říci, že se na 
99 % nejedná o znak žádného závažného one-
mocnění, ale jde „pouze“ o nepříjemný vjem.

Už asi tak rok se mi loupe kůže 
v uších. Nejde o dutinu, kde se tvo-
ří maz, ale o pokožku v uchu, v zá-
hybech atd. Nikdy jsem to předtím 
neměla, co to je a čím to může být 
způsobené?  Kamila, 35 let 
Jde pravděpodobně o chronický zánět zevní-
ho zvukovodu. Může jít o ekzém, anebo reakci 
kůže na změnu kosmetiky, ve vzácnějších pří-
padech o lupénku. Ochranou proti tomuto zá-
nětu je samotný ušní maz (proto by se nemě-
ly uši přehnaně čistit), ev. speciální ušní kapky. 
Pokud se vám šupinky tvoří na ušním boltci, je 
vhodné navštívit dermatologa.    Text: redakce

láska, spánek a zábavaNabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.

PAMPERS
Premium Care

dětské plenkové kalhotky
různé velikosti

PAMPERS
vlhčené ubrousky
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na jednotlivých prodejnách lišit.

Platnost nabídky od 4. 10. do 29. 10. 2018. 
Sleva vám bude automaticky započítána 
při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na 

každého zákazníka.
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Platnost nabídky od 4. 10. do 29. 10. 2018. 
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Odborníci se shodují v  tom, že péče o mléčný 
chrup je důležitá, i když zuby po pár letech vy-
padnou. Mají totiž stejný sklon ke kazivosti jako 
zuby dospělých. Správná zubní hygiena je tedy 
důležitá již od prořezání prvních zubů, které se 
objevují mezi šestým až dvanáctým měsícem 
života dítěte. Čím déle zůstanou mléčné zoubky 
zdravé, tím více se snižuje riziko špatného stavu 
stálého chrupu. 

Měkký kartáček s drobnou 
hlavičkou
Děti by si měly čistit zuby minimálně dvakrát 
denně – ráno a večer. Ideální jsou pro ně kartáčky 
určené pro jejich věkovou skupinu. Nejlepší jsou 
malé s drobnou hlavičkou a měkkými vlákny. 

Špatná péče o mléčný 
chrup vám zničí zuby! 
I když mléčné zuby časem vypadnou, péče o ně by měla být 
stejná jako o stálý chrup. Sladké limonády, lízátka, bonbony, 
čokolády. Samé dobroty, které děti milují, ale které mají až 
destruktivní dopad na jejich zuby. Některé děti je mají v tak 
strašném stavu, že jim z úst čnějí jen hnědé pahýly. Zubní kazy 
jim je úplně „rozežraly“.

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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Parodontax
zubní pasta

Ultra Clean 75ml

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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Platnost nabídky od 4. 10. do 29. 10. 2018. 
Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu 

s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.
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Stejně tak je důležité vybírat i zubní pastu, opět 
určenou speciálně dětem. Mají upravený obsah 
� uoru, protože se předpokládá, že děti část pasty 
spolykají. Ideální je podle odborníků pořídit zub-
ní pastu s obsahem � uoridů cca 450 ppm. U dětí 
do dvou let ji stačí používat jednou denně ve ve-
likosti hrášku. Od dvou let pak již dvakrát denně.  
Čištění lze doplnit jednou denně výplachy ústní 
vodou. 

dítě s  lahví usíná, nebo namáčení dudlíku do 
medu. „Říká se tomu ,kaz z  kojenecké lahve´ 
a  postihuje především frontální zuby,“ doplňuje 
MUDr. Myšák.

Důležité prohlídky
Každopádně, ať mají děti zuby zdravé, nebo zka-
žené, je důležité chodit s nimi pravidelně k zuba-
ři. První návštěva je vhodná vzápětí po prořezání 
prvních zubů, nejpozději však v prvním roce 
věku dítěte. Pravidelné prohlídky jsou pak dopo-
ručovány dvakrát za rok.
Lékaři používají místní anestetika, takže dítě 
ošetřování kazu ani případné trhání zubu nebolí. 
Pokud je dítě bojácnější nebo má špatnou zku-
šenost z  dřívějška, dokáží si s  tím poradit také. 
Existuje premedikace, tedy uklidňující léky nebo 
inhalační analgezie přímo v  ordinaci, která dítě 
zklidní, zbaví strachu a navodí mu na pár minut 
dobrou náladu. 
Kromě běžných kazů na mléčných zubech, které 
se většinou řeší plombou nebo vytržením, však 
stomatologové u dětí často musí řešit i kompliko-
vané zákroky. Někdy je dokonce rozsah zkažení 
zubů tak výrazný, že je potřeba jej řešit v celkové 
anestezii.                         Text: Kamila Hudečková

S čištěním je potřeba začít hned, jak se zuby za-
čnou prořezávat. Nejmenším dětem musí zuby 
čistit rodiče. Jakmile to ale zvládnou aspoň 
trochu samy, pak je dobré je nechat, přestože 
kartáček spíš koušou a pastu polykají. Někdy 
děti zvládají samy čištění klasickým kartáčkem 
celkem brzy, ale je potřeba jim zuby kontrolovat 
a pomoci s dočištěním mezizubních prostor.
 
Největší průšvih? Sladkosti
Za to, že se dětem zuby kazí v hojné míře, může 
z převážné části špatná strava. Především přemí-
ra cukrů, které narušují zubní sklovinu, a zub je 
tak náchylnější ke kazivosti. Riziko kazu z  ne-
správného jídelníčku spočívá zejména v  příjmu 
takzvaných dodaných cukrů, tedy individuálně 
připravovaných nebo hotových slazených jídel 
a nápojů. Právě ty by se měly zejména u dětí ome-
zit na minimum. „V době přechodu z přirozené 
nebo umělé a pokračující mléčné výživy na smí-
šenou výživu mladšího předškolního dítěte se 
začíná programovat složitý komplex pochodů za-
žívání, chuťových preferencí a stravovacích návy-
ků. Ty pak do budoucna rozhodnou, bude-li mít 
jedinec v dětském věku a pak v dospělosti problé-
my se zubním kazem nebo nadváhou,“ vysvětluje 
MUDr. Jaroslav Myšák ze Stomatologické kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Pokud si nejste jisti, zda je potravina pro vaše 
dítě ideální, zaměřte se na její složení, konkrétně 
u cukrovinek na obsah cukrů. Údaje jsou obvykle 
uváděny v gramech na 100 g potraviny. Z hledis-
ka výživy bezpečné pro zuby platí jednoduché 
pravidlo: výrobek, který obsahuje 10 a více gra-
mů cukru ve 100 g, je z hlediska kazu vysoce rizi-
kový, obsahuje-li pod 5 g cukru na 100 g, je velmi 
málo rizikový.
Například na rozvoj zubního kazu u kojenců 
mají velký vliv sladké čaje a šťávy, zejména když 

Čeho se vyvarovat 
u dětí
•  Nepodávat dětem sladký čaj, ovocné 

šťávy, džusy, ochucené mléko ani jiné 
cukrem slazené nápoje v kojenecké láh-
vi večer před spaním a v průběhu noci. 

•  Nepopíjet sladké nápoje, džusy a ovoc-
né šťávy často během dne. Dochází 
k erozi skloviny. Když už děti pijí slad-
ké nápoje, tak je lepší je pít brčkem.

•  Sladké nápoje zejména večer a během 
noci nahradit neslazenou pramenitou 
vodou. 

•  Nenamáčet dudlík do medu, cukru 
nebo sirupu. 

•  Omezit frekvenci podávání sladkos-
tí (čokoláda, bonbony, sušenky a jiné 
cukrovinky) zejména v době mezi 
hlavními jídly. Nejméně škodlivá je je-
jich konzumace současně s hlavním 
jídlem nebo těsně po něm. 

•  Zcela vyloučit jakékoli sladkosti večer 
po vyčištění zubů. 

•  Soustředit se, aby děti dostávaly do-
statečný přísun mléka a mléčných vý-
robků.

Děti a ceny
Ošetření chrupu je u dětí hrazeno ze 
zdravotního pojištění. Dokonce mají 
oproti dospělým hrazené i bílé kompo-
zitní výplně stálých zubů v rozsahu řezá-
ky a špičáky až do 18 let věku.
Od letošního roku jsou navíc ještě hra-
zeny skloionomerní, tedy tzv. proti-
kazové bílé výplně u dětí od 6 do 16 let 
v postranním úseku, tedy předstoličky 
a stoličky ve stálém chrupu.
Co se týče rovnátek, ceny jsou indivi-
duální, záleží na typu. Existují snímatel-
ná, tam se ceny pohybují do 3 000 korun. 
A fixní, kde je potřeba počítat s cenami 
přibližně od 10 000 korun výše za jeden 
oblouk.

Platnost nabídek od 4. 10. do 29. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.Platnost nabídek od 4. 10. do 29. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.
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PROČ JE PIVO ZDRAVÉ? 
PROSPÍVÁ SRDCI I TRÁVENÍ
Pravidelná konzumace piva prospívá zdra-
ví, to tvrdí i odborníci. Ovšem omezit bys-
te ji měli u mužů na maximálně 60 gramů al-
koholu (3 piva) a u žen 40 gramů alkoholu 
(2 piva) denně, víc už by bylo rizikové 
a mohli byste si vypěstovat závislost. Velmi 
dobře působí na srdce a cévní systém, zaží-
vací trakt a je bohatým zdrojem vitaminů, 
které mají vliv na metabolické procesy v těle.  

LÉČÍ NESPAVOST A PŮSOBÍ 
PROTI DEMENCI
Ne nadarmo si někteří lidé dopřávají před 
spaním sklenku tohoto pěnivého moku – 
lépe se pak totiž spí. Bylo prokázáno, že čer-
né i světlé ležáky stimulují produkci dopa-
minu, který lékaři předepisují na nespavost. 
A stačí vám jen jedna lžíce! Pivaři mají také 
o 23 procent nižší pravděpodobnost, že 
u nich propukne demence. 

PIVO JAKO KOSMETICKÝ 
POMOCNÍK
Obsahuje spoustu minerálů, antioxidantů 
a také aminokyselin, které zlepšují kvalitu 
pokožky. Dermatologové proto vřele dopo-

ručují pivní lázně, protože jeden litr zlata-
vého moku pokryje až stoprocentní dávku 
zinku, který potřebuje pokožka proti nepří-
znivým vlivům. Kromě toho pivo velmi dob-
ře působí na akné. Také s ním pleť skvěle  vy-
čistíte. Pozitivní efekt má  i na vlasy, jsou po 
něm lesklejší a nelámou se.

3 OBLÍBENÉ PIVNÍ RECEPTY, 
KTERÉ MUSÍTE ZKUSIT!

Maska na aknózní pleť z piva 
a jahod
Kdo říká, že jahody se hodí pouze k šampaň-
skému? Ve spojení s pivem získáte naprosto 
skvělou masku na pokožku, která minimali-
zuje vznik černých a bílých pupínků. Jahody 
stejně jako pivo mají spoustu antioxidačních 
vlastností. V misce smíchejte dvě až tři jaho-
dy s několika kapkami piva. Pořádně promí-
chejte, až vám vznikne hladká pasta. Tu pak 
aplikujte na obličej a krk a nechte asi 25 mi-
nut působit. Po uplynutí doby opláchněte 
vodou a osušte.

Maska na mastnou pleť s pivem 
a medem
Tahle směs z  piva, citronu, medu a olivo-
vého oleje je výborná pro ženy, které mají 
mastnou pleť, a také pro ty, které mají po-
škozenou pokožku. Maska má zesvětlující 
vlastnosti, které vaši pleť vyčistí a vypnou. 
V  misce smíchejte olivový olej, med, citro-
novou šťávu a pár kapek piva. Aplikujte na 
obličej a nechte 15 minut působit. Ideální je, 
když ji aplikujete těsně před večerním spr-
chováním.

Maska pro unavenou pleť
z piva, mandlového extraktu 
a vaječných bílků
Býváte často unavená a na vaší pokožce to 
je vidět? Vyzkoušejte tuhle masku, díky níž 
bude vaše pleť opět rozzářená. V misce smí-
chejte vaječné bílky s několika kapkami piva 
a mandlového extraktu. Aplikujte na obli-
čej a nechte působit 15 minut, dokud neza-
schne. Pak opláchněte a osušte.              

Text: Ivana Ašenbrenerová 

Konzumace tohoto nápoje je velmi populární. Pivo ale funguje 
i jako pomocník v kosmetické péči či péči o zdraví. Používali 
ho už staří Řekové i Egypťané, léčili s ním rány i podrážděnou 
pokožku. Co všechno s pivem můžeme dělat dnes? 

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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ně by se neměl konfrontovat agresor s obětí, vše 
by se mělo vyšetřit co nejrychleji, ale zároveň taj-
ně, svědkům by měla být zajištěna ochrana a ml-
čenlivost. Chtějte vždy od školy písemný zápis 
z jednání, na kterém se domluvíte, co a jak se 
bude dít, a lhůtu, dokdy se věc bude řešit a kdy se 
zase sejdete. Pokud by škola věc neřešila a snaži-
la se ji zamést pod koberec, lze podat podnět na 
Českou školní inspekci či oznámit věc na policii.“

Agresor se pozná těžko
Naopak šikanující dítě poznáte doma jen velmi 
těžko. Agresoři bývají obvykle společenští, umě-
jí vystihnout, jak se mají chovat, co chtějí ostat-
ní slyšet, působí proto velmi přesvědčivě. Rodi-
če agresora obvykle dlouho nevěří tomu, že právě 
jejich dítě by mohlo být pachatelem šikany. Va-
rovné signály lze pozorovat spíše venku mezi 
ostatními dětmi, když vidíte, že se k druhým ne-
chová hezky, vysmívá se jim, případně je i fyzicky 
agresivní. „Pro rodiče bývá těžké připustit si, že 
jejich dítě ubližuje druhým. Pro další vývoj dítěte 
je však žádoucí vyhledat odborníka, psychologa, 
např. ve střediscích výchovné péče, aby mohl pra-
covat s celou rodinou a dokázal zjistit, co u dítě-
te agresivní chování spouští, a naučil ho řešit jeho 

Pošťuchování, nebo šikana?
Někdy je hranice mezi škádlením a šikanou tenká. To, co někomu může připadat jako oby-
čejné dětské pošťuchování, může pro oběť znamenat nepříjemný zážitek. Základní rozdíl je 
v tom, že škádlení je legrace pro obě strany. Když dítě zpozoruje, že jeho slova druhého zra-
ňují, je mu to líto a přestane. U šikany je to ovšem obráceně. Agresor chce svým útokem 
druhému ublížit a má radost, když je oběť frustrovaná. Nejenže se neomluví, ale naopak své 
chování opakuje. Ať už je to výsměchem, či vytvářením internetových anket typu: Kdo je nej-
větší socka v 7. C?

Právní následky
Šikanování může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů (omezování osobní svo-
body, krádež, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, vydírání, loupež, rasově motivo-
vané skutky, znásilnění, pohlavní zneužívání). Osoba mladší 15 let není trestně odpovědná, 
ale soud pro mládež jí může nařídit dohled probačního úředníka, zařazení do vhodného 
výchovného programu ve střediscích výchovné péče, ochrannou výchovu. Trestní odpo-
vědnost mladistvých (15–18 let) je posuzována s ohledem na rozumovou a mravní vyspě-
lost osoby, proti níž se vede trestní řízení. Po dovršení 18 let věku jsou osoby plně trestně 
odpovědné a projednávají se běžným způsobem v trestním řízení. Například za ublížení na 
zdraví se výška trestu pohybuje od 6 měsíců po 3 roky.

problémy a frustrace vhodnějším způsobem,“ 
radí psycholožka. Závěrem je třeba podotknout, 
že šikana se většinou netýká jen agresora a obě-
ti. Mnohdy o šikaně ví celá třída, a proto je důle-

žité, aby učitelé pracovali s celým kolektivem.           
Text: Vanda Kulíšková

Odborná spolupráce: Mgr. Tereza Beníšková, 
dětská psycholožka v PPP Kadaň     

-20%
klub SLEVA

na celý sortiment nápojů
Kubík a Relax

* Nabídka výrobků se může
na jednotlivých prodejnách lišit.
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Kyberšikana útočí všude
Šikana může mít mnoho podob. Od fyzické, kdy 
dochází k tělesnému napadání a agresi, v kraj-
ním případě i za použití různých zbraní (např. 
nůžky), až po psychickou. Slovní napadání obě-
ti, její ponižování, zastrašování a vydírání je pro 

dítě stejně traumatizující. Dětská psycholožka 
Mgr. Tereza Beníšková doplňuje: „Psychickou ši-
kanou může být i izolace oběti a zabránění, aby se 
s ní ostatní děti bavily.“ Nově se objevuje i kyberši-
kana využívající elektronická média (chytré telefo-
ny, počítače) a nové informační technologie. „Pří-
kladem kyberšikany je třeba pořizování nahrávek 
či fotogra� í, jejich upravování a následné zveřej-
nění s cílem poškodit oběť. Dále vytváření inter-
netových stránek či publikování informací na so-
ciálních sítích, které pomlouvají nebo zesměšňují, 
zasílání urážlivých zpráv, zneužití tajemství či od-
halených fotek, krádež identity na sociálních sí-
tích a podobně,“ vysvětluje psycholožka a doplňu-
je: „Problém u kyberšikany je v tom, že na rozdíl 
od fyzické či psychické šikany není dítě v bezpečí 
ani doma. Kyberšikana útočí všude. Má navíc řá-
dově větší dosah, protože znevažující údaje se do-
zví mnohem více lidí. Proto je také pro oběť mno-
hem víc devastující.“  

Být jiný je handicap
Mnohdy stačí, aby dítě nějak vybočova-
lo, bylo zkrátka „jiné“ než jeho vrstevníci, 
a může se stát obětí šikany. Ať už těžko nava-
zuje kontakt se spolužáky, liší se vzhledem, tře-
ba nosí silné brýle nebo má nadváhu, je neši-
kovné ve sportu, pomalejší v učení nebo má 
naopak samé jedničky a pro ostatní je za „špr-
ta“. Terčem posměchu může být i to, že pochází 
z chudších poměrů a má starý mobil. Děti do-
kážou být kruté, a pokud se v kolektivu objeví 
jeden dominantní agresor, který dokáže strh-
nout celý kolektiv, je zaděláno na problém. Pří-
kladem může být případ z českého prostředí, 
kdy se dlouhodobě šikanovaný chlapec zhrou-
til a skončil v léčebně. Chlapce spolužáci nej-
prve slovně napadali a zesměšňovali, smáli se 
mu během zkoušení, později ho pro pobave-
ní svlékali do spodního prádla. Vše vyvrcholi-
lo tím, že ho natáčeli shora v kabince záchodu 
při vykonávání potřeby a video pak kolovalo 
třídou. Podobné veřejné ponížení představuje 
pro děti obrovské trauma. Jsou známy případy, 
kdy si oběť dokonce sáhla na život. 

Oběť bývá zamlklá a smutná
Děti mají často strach svěřit se s tím, že jsou ve 
škole šikanované. Rodiče by si proto měli vší-
mat změn v jejich chování. Tereza Beníšková 
radí, jak poznat oběť: „Dítě bývá smutné, ustra-
šené, zamlklé až apatické, někdy ale i nezvyk-
le agresivní, i když takové dříve nebývalo. Ne-
chce chodit do školy, v souvislosti se školou se 
objevují bolesti břicha, hlavy. Může se mu zhor-
šit prospěch, může mít potíže se soustředěním. 
Někdy se objevuje špatný spánek a noční můry. 
Stává se, že dítě chodí ze školy hladové, s ušpi-
něným oděvem, opakovaně „ztrácí“ peníze či 
osobní věci. I odpoledne je raději doma, nevy-
hledává kamarády, ani za ním nikdo nechodí. 
Může mít modřiny, které nedokáže věrohodně 
vysvětlit. Do školy nechodí nejkratší cestou, ale 
oklikou, případně žádá o doprovod.“ 

Zasáhněte včas
Určitě je potřeba šikanu řešit, aby se nezvrhla 
v ještě horší ubližování. Nejprve je dobré pro-
mluvit si s potomkem. Měl by cítit, že ve vás má 
ochránce a může se na vás spolehnout. „Dítě 
možná nebude chtít, abyste věc řešili. Patří to 
k postoji oběti, která je agresory obvykle zastra-
šována, že pokud o šikaně promluví, pomstí se 
jí ještě víc. Avšak nikdo by neměl druhému bez-
trestně ubližovat. Navíc tím, že šikanu budete 
řešit, vlastně chráníte všechny příští oběti,“ vy-
světluje Tereza Beníšková. Potom je potřeba za-
jít do školy a řešit vše s třídním učitelem, meto-
dikem prevence či vedením školy. Psycholožka 
radí: „Existují postupy, jak by se šikana měla řešit, 
každá škola by je měla mít k dispozici. Rozhod-

Šikana. Setkáváme se 
s ní stále častěji, v menší 

či větší míře se vyskytuje na 
každé škole. Jak poznat, 

zda se týká i vašeho dítěte? 
A co v takovém případě dělat?

STRAŠÁK 
všech rodičů

V roce 2001 proběhl celonárodní výzkum vý-
skytu šikanování na základních školách v ČR. 
Šetření ukázalo, že některou formu šikany za-
žilo přibližně 40 % žáků. Mezi nejčastější po-
doby se řadí posmívání, pomluvy a nadávky. 
Z fyzických projevů je to fackování, kopání 
a rány pěstí. S rozvojem informačních techno-
logií se stále častěji objevuje také kyberšikana, 
kdy agresorem může být i dítě, které by klasic-
ké šikany nebylo schopné. V poslední době se 
také více než dřív objevuje šikanování učitele 
ze strany žáků. 
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Aarhus (Dánsko)
Opravdu málo známé je pro většinu přímořské 
město Aarhus. Přitom jde o jedno z nejstarších sí-
del v celé Skandinávii. Založené bylo už Vikingy. 
Takže procházka po starých čtvrtích určitě stojí 
za to. V malých uličkách Latinské čtvrti najdete 
designové obchůdky s oblečením i spoustu ka-
váren. Vynechat byste neměli ani Den Gamle By, 
což je vlastně takový živoucí skanzen. Mezi sta-
rými hrázděnými domy tu totiž potkáte lidi oble-
čené tak, jak se zde žilo třeba na konci 19. století. 
Samozřejmě tu nechybějí ani muzea, proslulé je 
zejména to Vikingské. 
Na své si v Aarhusu přijdou i milovníci moder-
ní architektury a designu, kterým jsou Dánové 
proslulí. Za zhlédnutí stojí muzeum Moesgaard 
či Dokk1, budova největší knihovny v celé Skan-

dinávii. V přístavu pak vyrůs-
tá celá nová čtvrť. Tady najde-
te i stavbu hrotitého Isbjerget 
(Ledovec) ověnčenou řadou 
architektonických ocenění. 
Kromě toho je Aarhus vy-
hlášený také svými festivaly 
a gastronomií. 
Dostanete se sem přímým 
letem z Prahy. Ceny letenek začínají na 2 200 ko-
runách.

Milán (Itálie)
Město obchodu a módy, opery i fotbalových klu-
bů a rychlých aut – to je Milán, druhé největší 
město Itálie. Na své si tu tedy přijdou dámy i pá-
nové. Kam zde zajít?

ZNÁTE JE? 
Druhá největší města 
v evropských zemích

Paříž, Řím, Londýn, Kodaň nebo třeba 
Berlín – největší evropské metropole. 
Alespoň některou z nich jste už určitě 
viděli. Za návštěvu ale stojí i druhá největší 
města. Některá z nich bezpochyby znáte. 
O jiných jste ale ještě možná moc neslyšeli.

Určitě byste neměli 
zapomenout na budovu slavné 
opery La Scala. A ještě lépe si tu nějakou ope-
ru poslechnout. Lístky si můžete objednat do-
předu třeba přes některou z cestovních agentur. 
V Miláně najdete také největší sluneční hodiny 
na světě. Za návštěvu stojí i chrám Santa Maria 

La Scala, Milán

Aarhus

tetafoto.cz

VÝHODY
PRO VÁS

Více informací o bonusových výhodách na tetafoto.cz

Adventní kalendáře
s fotografií, čokoládou nebo vlastním dárkem

od 199Kč

-50 Kč
online kód:
50VSE18



www.tetadrogerie.cz30  vztahy  

stalo podle města název. Zastavte se například 
v Calen nebo Porto Ferreira na nábřeží řeky Du-
oro, kde jsou volné degustace. 
A poté se můžete vydat starou tramvají číslo 1, 
která jede z centra Porta až na pobřeží Atlanti-
ku. Před sebou budete mít jedinečný výhled na 
řeku i na oceán. 
Porto slibuje skvělé zážitky i pro milovníky dob-
rého jídla. „Ti by neměli vynechat návštěvu trž-
nice Mercado Bolhao, kde jsou k dostání nejrůz-
nější tradiční výrobky z oblasti Porto a severního 
regionu,“ doporučuje Bořivoj Líbal z Česko-por-
tugalské obchodní komory. „Vyzkoušejte tře-
ba Seladko sendvič se sklenicí Vinho Verde“. 
Dezert si můžete dát v kavárně Majestic v uli-
ci Santa Catarina, která je poblíž. Za návštěvu 
stojí i restaurace Traca nebo Largo De Sao Do-
mingos, kde vám připraví vynikající tresku 
nebo telecí maso. „A pokud byste chtěli večer vy-
razit za zábavou, zajít můžete třeba do Mirajazz 
v Miragaia, poblíž staré budovy Alfandega nebo 
do Douro Sky Lounge,“ dodává Líbal.
Do Porta se dostanete přímým letem z Prahy. 
Ceny letenek začínají kolem 3 tisíc korun.

delle Grazie s freskou Poslední večeře od Leo-
narda da Vinciho. Vynechat byste neměli ani 
náměstí Piazza del Duomo. V jeho okolí se pak 
nachází většina těch nejluxusnějších obchodů 
v Miláně. Až se budete chtít občerstvit, zajděte 
do některé paninoteca nebo do jedné z restaurací 
podél kanálu Navigli.
Letadlem se do Milána dostanete pohodlně za 
hodinu a půl, a to nejen z Prahy, ale také z Ost-
ravy. Když budete mít štěstí a „chytnete“ nějakou 
akci, pořídíte zpáteční letenku za pár stovek. Jinak 
jejich ceny začínají zhruba na 1 500 korunách. 

Porto (Portugalsko)
Druhé největší město Portugalska sice tak 
„pro� áknuté“ jako třeba Milán či Barcelona 
není, atraktivní je přesto minimálně stejně. Jak 
už název napovídá, právě toto město dalo Por-
tugalsku jméno. Existovalo totiž ještě dříve, než 
se Portugalsko stalo samostatným státem (XII. 
století). Jeho název pochází z římského Portus, 
což neznamená nic jiného než přístav.
Porto bylo pod vládou arcibiskupa. Není pro-
to divu, že zde najdete více než 300 kostelů 
a klášterů. „Určitě byste měli vidět Se Catedral 
s nádherným výhledem na řeku Douro a nejvyš-
ší kostel Clerigos s více než 240 schody,“ dává 
tip Pedro Vasco Rocha Gonçalves z Česko-por-
tugalské obchodní komory. Odtud se vydejte do 
centra a po cestě se zastavte u historického ná-
draží a také u Avenida Dos Aliados. „To je něco 
jako portské Václavské náměstí, ale s městskou 
radnicí nahoře,“ říká s úsměvem Gonçalves. 
Rozhodně si v Portu dejte portské víno. I to do-

Barcelona (Španělsko)
Je pro většinu světa velmi dobře známá. Proslulá 
je především díky světoznámým stavbám archi-
tekta Gaudího. Určitě byste neměli vynechat ná-
vštěvu chrámu La Sagrada Familia.  Projděte se 
po nejznámějším španělském bulváru La Ram-
bl  plném kavárniček a pouličních umělců. Spor-
tovní nadšenci by si pak neměli nechat ujít ná-
vštěvu fotbalového stadionu Camp Nou. A to 
i tehdy, pokud zde zrovna nebude hrát zápas FC 
Barcelona. Rájem je Barcelona také pro přízniv-
ce nočního života.
Nebudou se nudit ani děti. Vzít je můžete tře-
ba do obrovského mořského akvária na pobře-
ží (L’Aquàrium) nebo na kopec Tibidabo, kde 
je zábavní park pro děti a samozřejmě je odtud 
úžasný výhled. Pokochat se pohledem na Bar-
celonu můžete i z kopce Montjuic, kde najdete 
i hrad a botanickou zahradu. A půjdete-li večer, 
po cestě se můžete zastavit na představení zpí-
vající fontány.
Letenky do Barcelony se dají pořídit zhruba od 
2 tisíc korun.                                 

Text: Dana Jakešová      

Porto

La Rambl, Barcelona

VŮNĚ INSPIROVANÉ PŘÍRODOU

Mořské
minerály Bavlníkový

květ

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.

VŽDY UCHOVÁVEJTE
MIMO DOSAH DĚTÍ.

Vždy uchovávejte mimo dosah dětí. © A.I.S.E. Více na: www.keepcapsfromkids.eu

minerály Bavlníkový 
Mořské Mořské 

Levandulová
svěžest

VŮNĚ INSPIROVANÉ PŘÍRODOU

Levandulová 

ARIEL
kapsle
56 PD

K
LU

B
O

V
Á

C
E

N
A

teta
klub

90349
499 90

90299
-50Kč

LENOR
aviváž

1,9 / 1,5 / 1,38 l

9069
119 90119 119 9090

-41 %

Jarní
probuzení

K
LU

B
O
V
Á

C
E
N
A

teta
klub

9099
14990

9089
-10Kč

Platnost nabídek od 4. 10. do 29. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.Platnost nabídek od 4. 10. do 29. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.
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Pro maminku: 
ČARODĚJNICKÝ KLOBOUK 

Co budete potřebovat:
velkou bílou čtvrtku, černý krepový papír, le-
pidlo, nůžky, tužku, pravítko, organzu, stužku 
a ozdobnou sponu

1.  Na čtvrtku v dolní části naměřte asi 60 cm. 
V horní části papíru odměřte polovinu a od 
ní narýsujte směrem šikmo dolů doleva i do-
prava čáry dlouhé asi 45 cm. V   dolní části 
pod narýsovanou přímkou spojte oba kon-
cové body velkým obloukem. Vznikne tak 
vlastně trojúhelník, ze kterého slepíte kužel 
na klobouk.

2.  Na vystřižený trojúhelník naneste lepidlo 
a polepte ho černým krepovým papírem. 

Hotový trojúhelník v dolní části ještě nastři-
hejte tak, aby vzniklo řasení, které pomůže 
udržet kužel klobouku na krempě. 

3.  Potom vystřihněte z papíru kruh (asi 32 cm 
v  průměru) a také ho polepte  černým kre-
povým papírem. Uprostřed vyřízněte menší 
kruh o průměru asi 11 cm. 

4.  Papírový trojúhelník stočte a slepte do tva-
ru kužele a ten pak dolní stranou prostrčte 
vystřiženým otvorem v  krempě. Upravte 
podle potřeby a nastříhané zářezy spodní 
části kužele přilepte zespodu ke krempě klo-
bouku. 

5.  Na špičku klobouku připevněte bambulku 
smotanou z barevných lurexových vláken 
nebo použijte jinou ozdobu podle své fanta-
zie. Klobouk dozdobte oranžovou organzou 
a ozdobnou sponou navlečenou na stužce.

1.

2.
3.

4.5.

* Na základě vlastního hodnocení 51 testujících. ** Panel distributorů Nielsen a IRI za období leden 2017 až prosinec 2017 v Evropě v kusech a hodnotě. Hodno-
cené byly značky anti-bakteriálního segmentu na mass marketu a to v 24 zemích, což odpovídá 90% evropského hrubého národního přijmu (Zdroj: IMF & World
Wide Bank 2015).

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.

OCHRANA PROTI
ZNEČIŠTĚNÉMU

OVZDUŠÍ*.

*PROTI PRACHU

NOVINKA
0% SILIKONŮ

0% UMĚLÝCH BARVIV

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.

klub SLEVA

-40%
na značku při koupi 2 ks
v libovolné kombinaci

HALLOWEENSKÁ 
PARTY pro celou rodinu

Oslavte předvečer 
slavnosti Všech 
svatých a připravte 
členům rodiny 
parádní masky. 
Je libo čarodějnice 
nebo Batmana? 
Vybere si zaručeně 
každý!

Platnost nabídky od 4. 10. do 29. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 30 ks na každého zákazníka.



34   domov 

Text a foto: Zuzana Hladíková 

www.tetadrogerie.cz

Pro syna: BATMAN  

Co budete potřebovat:
hotovou bílou škrabošku, černou akrylovou bar-
vu, oboustrannou lepenku, nůžky, černou pěno-
vou gumu, tužku, bílý papír a bílou pastelku

1.  V papírnictví nebo v obchodě s party potřeba-

Pro tatínka: 
KLOBOUK PLECHÁČE 
Z ČARODĚJE ZE ZEMĚ OZ   

Co budete potřebovat:
papír, alobal, lepidlo nebo oboustrannou lepicí 
pásku, polystyrenovou kuličku, nůžky, tužku, 
pravítko a stříbrnou barvu pro malování na 
obličej 

1.  Základ klobouku vytvořte stejně jako u ča-
rodějnického, jen místo krepového papíru 
použijte alobal a nevytvářejte krempu. 

2.  Polystyrenovou kuličku obalte alobalem 
a přilepte na špičku klobouku. 

Nezapomeňte si pak obličej svůj nebo člena 
rodiny, který půjde v  tomto převleku, pomalo-
vat stříbrnou barvou.

1.

2.

Pro dceru: 
ČELENKA S PAVOUČKEM

Co budete potřebovat:
plastovou čelenku, plyšové drátky různých ba-
rev, kleště, polystyrenovou kuličku, plastová 
pohyblivá očka

1.  Čelenku nejprve omotejte plyšovými drátky 

vybrané barvy, my jsme zvolili oranžovou. 
2.  Polystyrenovou kuličku rozřízněte na polovi-

ny a polepte černým krepovým papírem. Po 
stranách udělejte dírky pro nožičky pavouč-
ka a postupně do nich zapíchněte kousky 
drátků. Nakonec pavoučkovi přilepte očka. 

3.  Po straně čelenky omotejte kousek plyšo-
vého drátku a jeho druhý konec zapíchněte 
zespodu pavoučka.

mi kupte bílou škrabošku, pomalujte ji černou 
akrylovou barvou a nechte dobře zaschnout. 

2.  Na bílý papír si předkreslete tvar uší a spod-
ní část obličeje Batmana. Tvary vystřihněte 
a šablony položte na pěnovou gumu. Bílou 
pastelkou obkreslete a vše vystřihněte. 

3.  Pomocí oboustranné lepenky připevněte ke 
škrabošce.

1. 2.

3.

1. 2. 3.
Platnost nabídek od 4. 10. do 29. 10. 2018.     Nabídka se může na jednotlivých prodejnách lišit.Platnost nabídek od 4. 10. do 29. 10. 2018.     Nabídka se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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Určitě už jste někdy zaslechli poučku, že mod-
rá barva potlačuje chuť k jídlu, proto se moc 
nehodí do jídelen, zatímco červená zvyšuje sr-
deční tep, chuť k jídlu a energii. Barvy mnohdy 
ovlivňují naši psychiku, aniž si to uvědomuje-
me. Nejde však jen o jednotlivé barvy, ale i je-
jich odstíny, sytost, rozmístění a kombinace. To 
vše je při zařizování bydlení dobré promyslet. 
Obecně vysoká sytost barvy zmenšuje prostor 
a zvětšuje objekty v něm, což na někoho může 
působit nepříjemným dojmem. Existuje ne-
psané pravidlo, že čím sytější barvu zvolíte, tím 
menší plochu by měla zabírat. Když se na vel-
kých plochách použije intenzivní barva, pak by 
doplňková měla být světlejší. Samozřejmě vý-
běr barev a jednotlivých odstínů přizpůsobujte 
osobnímu vkusu, nejen módním trendům. 

ROZDĚLENÍ BAREV
Nejjednodušší rozdělení je na teplé a studené. 
Mezi teplé barvy se řadí třeba červená, oran-
žová, žlutá, zelenožlutá, zelená. Vyvolávají do-
jem tepla a místnost zútulní a opticky zmenší. 
Studené barvy jako modrozelená, modrá či � -
alová interiér ochladí a opticky zvětší. Jestliže 
máte obavy, že se vám výrazná zeď nebo náby-
tek brzy okoukají, sáhněte raději po neutrál-
ních barvách, jako je bílá, krémová, béžová či 
šedá. Působí elegantně a jsou univerzální, tak-
že se skvěle kombinují s ostatními barvami. Aby 
váš domov nepůsobil nudně, nebojte se ani růz-
ných vzorů či struktur. Interiér krásně oživí ba-
revné doplňky jako originální obrazy, vázy, pol-
štářky, závěsy atd. Nevíte-li si rady, vezměte si 
na pomoc interiérového designéra, který vám 
poradí s barevnými kombinacemi v souladu 
s vaším vkusem a dispozicemi bytu či domu.

Hnědá
Barva země je výborná pro chvíle odpočinku. 
Navozuje pocit klidu a domácí pohody. Často 
se využívá v obývacích pokojích nebo relaxač-
ních místnostech. Může snižovat aktivitu, pro-
to se moc nedoporučuje do místností určených 
pro výkon. Často se využívá na podlahách, pro-
tože je symbolem stability, takže dodává pocit 
bezpečí. Výborně se doplňuje v kombinaci s bí-
lou a béžovými odstíny, ale i modrou. Ale po-
zor, přemíra hnědé může působit nudně až de-
presivně.

Bílá
Symbolizuje nevinnost a svěžest. Interié-
ru dodá dojem čistoty a vzdušnosti. Opticky 
zvětšuje prostor, ale samostatně může působit 
až moc sterilně. Díky své neutrálnosti se dob-
ře kombinuje se všemi barvami. Hodí se napří-
klad do koupelny či kuchyně, kde ji skvěle dopl-
ní výraznější kontrastní doplňky.

Domov plný 
BAREV
Barvy dokážou ovlivnit nálady a myšlenky člověka. Umějí 
vyvolat pocit bezpečí a klidu, nebo naopak vzrušení a aktivitu. 
Proto se při zařizování a výzdobě interiéru zaměřte nejen na 
barvy stěn, ale i nábytku a doplňků. 

www.tetadrogerie.cz
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Modrá
Barva logiky aktivuje mysl, navozuje pocit důvěry, 
klidu, pořádku a bezpečí. Je uklidňující a zároveň 
zvyšuje koncentraci. Pocitově ochlazuje. Vyvolává 
pocit soukromí a napomáhá vyšším výkonům při 
náročných úkolech, proto se hodí (nejen) do pra-
covny. Skvěle se kombinuje s šedou a bílou. 

Růžová
Ženská barva, která navozuje jemnost a empatii, 
je symbolem romantiky, uvolňuje napětí. Paste-
lová růžová se tradičně nejlépe vyjímá v holčičím 
pokojíčku. V kombinaci s šedou nebo hnědou se 
hodí také do ložnice a dalších místností. Zákla-
dem je vybrat správný odstín, aby pokoj nevypa-
dal kýčovitě. 

Fialová
Je barvou duchovna a meditace. Povzbuzuje krea-
tivitu a citlivost. Široká barevná škála � alové 
umožňuje její použití jak v dětských pokojích, 
kam se hodí především v lila odstínu, tak v ložni-
cích, obývacích místnostech i pracovnách. Švest-
kový odstín dominuje ložnicím, levandulová zase 
kuchyním a obývákům. V kombinaci s šedou pů-
sobí elegantně, se zlatou má nádech luxusu. 

Červená
Barva energie, která stimuluje, pomáhá radovat 
se ze života. Je vzrušivá, dráždivá až naléhavá. 
Snižuje pocit soukromí, zlepšuje výkon, je pro-
to vhodná například do domácí posilovny. U ně-
koho může vyvolávat vztek a napětí. Hodí se spíš 
jako barva na doplňky než na velké plochy. Vkus-
ně zvolené červené doplňky krásně oživí neutrál-
ně zbarvený interiér. 

Zelená
Dodává pocit klidu a útěchy, je to přátelská, 
uklidňující a optimistická barva. Má harmoni-
zační účinky. Vzhledem k tomu, že zelené rostliny 
najdeme snad v každém domově, je vhodnou do-
plňkovou barvou do většiny interiérů. Různé od-
stíny zelené poskytují široké spektrum barevných 
efektů, takže se hodí skoro do každého pokoje. 

Žlutá
Veselá, dráždivá, svěží, optimistická, oživují-
cí barva. Podporuje mysl a ochotu učit se no-
vým věcem. Hodí se například do pracovny, ale 
efektivně rozjasní kteroukoli místnost. Skvěle 
vynikne v kombinaci s šedou barvu. Na větších 
plochách je vhodnější použít ji ve světlejších od-

stínech. Výrazná žlutá může působit rušivě, u ně-
koho způsobuje až roztěkanost.

Oranžová
Radostná, aktivní, optimistická a povzbuzují-
cí barva. Udává se, že zlepšuje komunikaci, ote-
vřenost k druhým lidem, zároveň zvyšuje chuť 
k jídlu. Hodí se do jídelen nebo místností, kde se 
setkává víc lidí. Líbí se spíš společenským extro-
vertům než samotářským introvertům. Interiér 
pěkně doladí cihlový odstín.

Černá
Černá je barvou tmy, symbolem smutku a smr-
ti. Vyniká kontrastností a neproniknutelností. Je 
vnímána jako formální, vážná, ale také exkluzivní 
barva. Černá barva se hodí zejména do místnos-
tí s dostatkem světla. Tmavý interiér může vypa-
dat elegantně, když se nechá vystoupit pár svět-
lých věcí. Záleží také na tom, zda se zvolí matná, 
nebo lesklá. Matná černá totiž působí hřejivěji. 
Co se týče kombinací, černá s bílou je nesmrtel-
ná. Skvěle vypadá také se zlatou, modrou a sma-
ragdovou zelenou. Výborně ji doplňují kovy, ze-
jména mosaz.                          

Text: Vanda Kulíšková

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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Vyluštěnou křížovku zasílejte na adresu krizovka@tetadrogerie.cz od 4. 10. do 29. 10. 2018. Do předmětu uveďte „TETA magazín 
10_2018“a do textu e-mailu tajenku křížovky, své jméno a adresu. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, které odměníme barvou 
na obočí Tattoo Brow od značky Maybelline. Pořadatelem soutěže je společnost Solvent ČR s.r.o. Všeobecná pravidla soutěže naleznete na 
www.tetadrogerie.cz/akce/souteze.

Křížovka
Římský filozof Seneca: Špatnostem se lze naučit...

Sudoku



RAK 
22. 6. – 22. 7. 
Otázky vaší kariéry nabývají 
na naléhavosti. Šance sice 
máte, ale ty se nemusí zamlou-

vat partnerovi. Má pocit, že by váš pracovní 
postup ohrozil jeho místo ve vašem životě. Vy mu 
sice vysvětlujete, že nic takového nehrozí, ale on 
vám stejně nevěří. V této oblasti se však musíte 
rozhodovat naprosto svobodně. Když ustoupíte 
jeho argumentaci, můžete si být jistí, že ztracené 
příležitosti budete litovat spíše dříve než později. 
Raději si počkejte na poslední říjnový týden, kdy 
s ním bude rozumnější řeč. 

LEV 
23. 7. – 22. 8. 
Vzhledem k rozmístění pla-
net by bylo nejlepší, kdybyste 
se moc neangažovali. Když 

se pustíte do akce, určitě se najde někdo, kdo 
usoudí, že si nějak moc vyskakujete, a pokusí se 
vám vaše plány překazit. Kdybyste se však doká-
zali transformovat do role šedé eminence a jed-
nali ze zákulisí, pravděpodobnost výhry by se 
zásadně zvyšovala. Zvláštní pozornost věnujte 
rodinným záležitostem. Není vyloučeno, že se 
vaši rodiče rozhodnou pro něco, co není rozumné 
a co je může připravit o celoživotní úspory.  

KOZOROH 
22. 12. – 20. 1. 
Představa ještě jedné dovolené 
není zdaleka tak nemožná, 
jak se vám dosud zdálo. Šance 

na pobyt v exotické cizině se rapidně zvyšuje. 
Bude to sice znamenat značný průlom do vašich 
finančních rezerv, ale to vám nevadí. Uvědo-
mujete si, že máte šanci vidět něco, po čem jste 
dosud jen toužili. Než se však definitivně roz-
hodnete, promluvte si s lidmi, kteří mají s danou 
destinací zkušenosti. Dostanete od nich zdarma 
spoustu cenných rad. Nejvíc vás však překvapí 
váš životní druh. Bez řečí vysloví souhlas!

VODNÁŘ 
21. 1. – 20. 2. 
Hrozí nebezpečí, že budete 
mluvit nahlas a důrazně hlavně 
tam, kde byste měli mlčet a se 

zájmem pozorovat to, co se děje. Zkuste se nejdříve 
naladit na emoce lidí, s nimiž musíte komuniko-
vat. Hádat se začněte až v momentě, kdy si budete 
jistí, že se jinak nedomluvíte. Kdybyste však chtěli 
hádkám a zbytečným stresům předejít, bude 
to naprosto jednoduché. Stačí, abyste přehodili 
výhybku a začali se podstatně více věnovat svému 
soukromí. Partner to uvítá a vy své stresy bez pro-
blémů stáhnete na minimum.

RYBY 
21. 2. – 20. 3. 
K šancím, které přišly v minu-
lém období, se přidávají další. 
Není divu, že nevíte, kam dřív 

skočit. Ve vašem okolí se navíc objevuje spousta 
lichotníků. Mají dojem, že vás svými poklonami 
dostanou na svou stranu. Nechápou, že se jim to 
nepovede. Na rozdíl od ostatních jste se dokázali 
poučit z předchozích chyb. Když jste si slibovali, 
že je už nikdy opakovat nebudete, mysleli jste to 
vážně. Teď si konečně můžete vychutnat situ-
aci, do které jste vkročili jako outsideři, ale z níž 
vyjdete jako vítězové.

BERAN 
21. 3. – 20. 4. 
Konečně se můžete těšit na 
týdny, kdy vás nečeká jen práce 
a nutnost odpovědného jed-

nání. Nejlépe se vám bude paradoxně dařit to, 
čemu nebudete věnovat téměř žádnou pozor-
nost. Vsaďte na intuici, která vám v kritické chvíli 
pomůže. O to, abyste si nežili jako v ráji, se postará 
napjatý vztah mezi Venuší a Marsem. Pod jeho vli-
vem na vás mohou žárlit i nejlepší kamarádi. Vy 
jim sice vysvětlujete, že vás ani nenapadne, abyste 
šilhali po jejich miláčkovi, ale oni vám v tomto 
ohledu stejně nevěří

BÝK 
21. 4. – 20. 5. 
Po 10. říjnu se připravte na 
stav, kdy si váš miláček myslí, 
že má vždycky pravdu. Vy se 

s ním sice můžete hádat, ale ke změně názoru 
ho nedonutíte. Vzhledem k tomu, že se ve vašem 
partnerském sektoru nachází kromě Merkura, 
Venuše a Jupitera od 23. října i Slunce, uděláte 
dobře, když se s ním hádat nebudete. Spory, které 
by vznikly, by se negativně promítly i do spousty 
dalších záležitostí. Bude daleko bezpečnější, když 
partnerovi necháte volné pole působnosti a sami 
si pak budete myslet svoje.

VÁHY 
23. 9. – 23. 10. 
Důkladně, soustředěně a hlav-
ně odpovědně se musíte zabý-
vat vším, co se týká majetku. 

Promluvte si s partnerem o tom, jak si vaše další 
hospodaření představuje. Nenechte si namlu-
vit, že jde o přízemní záležitost, jejíž promýš-
lení není duchovně založeného člověka důstojné. 
Je naopak potřeba, abyste využili všech šancí – 
zejména těch, které se týkají nemovitostí. Jde 
o investici, na níž se musíte dohodnout. Není 
to sice vůbec romantické, ale vaši lásku to posílí 
daleko víc, než si dokážete představit.  

ŠTÍR 
24. 10. – 22. 11. 
Emoce vás překvapivě silně 
ovládají. Náročný bude už 
začátek období. Další vlna 

přijde po 10. říjnu, kdy se do vašeho znamení 
dostane Merkur. Naštěstí se můžete opřít o pozi-
tivní vliv Saturna. Pošle vám do cesty staršího 
člověka, který s vámi vaši situaci nejdříve roze-
bere a pak vám poradí, co dělat. Dejte si jen pozor, 
abyste se do dotyčného nezamilovali. Přišli byste 
o dobrého přítele a ještě lepšího mentora. Na 
lásku si vyberte člověka ze své generace. Mini-
málně jeden takový na obzoru určitě je!

PANNA 
23. 8. – 22. 9. 
Jako panenky, které sedá-
vají v koutě, moc neuspějete. 
Pravděpodobně tam zůstanete 

trčet. Navíc ještě budete závistivě pozorovat lidi, 
kteří zdaleka nedosahují vašich kvalit a přitom vás 
bez problémů předbíhají. Je naprosto jedno, v čem 
se budete realizovat. Nejdůležitější je pocit vašeho 
vlastního uspokojení a jistota, že děláte to, co vám 
sedí a co vám je ku prospěchu. Kromě práce však 
nesmíte zapomenout ani na tvůrčí relaxaci. Dařit 
by se vám mělo zejména ve vylepšování zahrady 
a zdokonalování bytu. 

BLÍŽENCI 
21. 5. – 21. 6. 
Mars, který pobývá ve Vod-
náři, vás nutí k aktivitě. Najed-
nou pochopíte, že je zbytečné, 

abyste čekali na příslovečnou zlatou rybku. Pomů-
žete si sami. Ohledně práce začnete pročítat inze-
ráty, které vám nabídnou lepší podmínky, než jsou 
ty, které aktuálně máte. Když na něco takového 
narazíte, neváhejte a domluvte si pohovor. Stej-
nou pozornost však musíte věnovat i svému sou-
kromí. Stav, kdy by v práci všechno šlo přesně 
podle vašich představ a doma by to za nic nestálo, 
by vám moc štěstí nepřinesl. 

Platnost horoskopu od 4. 10. do 29. 10. 2018. Horoskop pro vás připravila Jarmila Gričová

www.tetadrogerie.cz

STŘELEC 
23. 11. – 21. 12. 
Neustále máte pocit, že se to 
nejlepší nachází vpředu a vy 
to s vypětím všech sil dohá-

níte. Situace je během uplývajících dnů navíc 
pořád náročnější. Kromě toho se ještě musíte 
srovnat s tím, že i váš den má pouhých čtyřia-
dvacet hodin. S chladnou hlavou oddělte to, co je 
opravdu důležité, od toho, co je sice zajímavé, ale 
nepodstatné. Věnujte se první kategorii. Nesmíte 
však zapomenout na dostatek spánku a trochu 
fyzické námahy. Vyčistíte si tím hlavu a zajistíte 
si nový příliv skvělých myšlenek.

40  horoskop 
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* nabídka výrobků se může
na jednotlivých prodejnách lišit.
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klub SLEVA

NA CELOU ZNAČKU

-20%

* nabídka výrobků se může
na jednotlivých prodejnách lišit.

Platnost nabídek od 4. 10. do 29. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 30 ks na každého zákazníka.



Platnost nabídky od 4. 10. do 29. 10. 2018. 




