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Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. Sleva vám 
bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. 
Max. 6 ks na každého zákazníka.

Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. 
Max. 6 ks na každého zákazníka.
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Věnováno smíchu

Smích léčí, a i když se někteří vědci sna-
žili tento fakt zpochybnit, většina se shodne 
právě na tom, jak je pro zdravý psychický 
i fyzický stav důležitý. Vždyť lepší antidepre-
sivum a protistresovou metodu neznám. Bez 
smíchu si život ani nedovedu představit, prostě 
k němu neodmyslitelně patří, já vlastně úsmě-
vem dýchám. Ostatně jako celá naše rodina, je 
to v genech, nenadělám nic  
Smích má ale i svoji stinnou stránku, umí být 
zlý, posměšný, vychloubačný, netolerantní, 
neupřímný, škodolibý… Používaný jako zbraň 
dokáže kolikrát ublížit víc než pořádná facka. 
Lidi s takovým smíchem ve svém okolí nepo-
třebujete. Život je příliš krátký a krásný na to, 
abyste trávili čas s někým, kdo vám smích bere, 
vedle koho nemáte důvod se smát, pro koho 
nemáte proč vtipkovat. A že vám někdy není 
do smíchu, i takové dny jsou, ty však nesmí pře-
vahovat nad srandou. 
Smích má různé podněty, a pravda, většinou 
vzniká z komických životních situací, jako 
reakce na vtip na účet někoho jiného, těch 
nekonečných fórků o blondýnách, policajtech, 
tchýních… někoho rozchechtá ironie, jiného 
satira, někdo má rád anglický a černý humor, 
další zase jednoduchý prvoplánový… existují 
mraky důvodů, proč se od srdce zasmát, i kdyby 
někdy i sám sobě.  
Smích je láska. Humor je také důležitou sou-
částí vztahu, dokonce pro mnohé znamená 
víc než kvalitní milování. Odborníci tvrdí, že si 
máte dávat pozor, jak s ním nakládáte, je prý 
dobré vědět, jakou míru srandy váš partner 
snese, aby se neurazil. Jenže já si myslím, že 
právě proto, že je humor tak důležitou součástí 
všech podob lásky, tak se přeci nemůžu zlobit 
na partnera, že má ostřejší jazyk. Takový typ 
člověka poznáte hned a začít si s někým, jehož 
srandičky vás uráží je trochu na hlavu. A pokud 
partner skrývá urážky za rádoby vtipem, pak 
byste měli uvažovat o jeho výměně  
Smích s sebou nese větší úspěchy. Dokáže lidi 
dělat vlídnějšími, vstřícnějšími, milejšími, pro-
stě lepšími. Že s úsměvem jde všechno líp, se 
neříká jen tak. 
Smích je nakažlivý, tak se tomu nebraňte, 
ale podvolte. Protože jak říká můj táta: Kdo se 
směje, nemyslí zlo!
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Vážíme si všech zákazníků Teta drogerie, kteří k nám chodí rádi nakupovat. Ovšem tento-
krát bychom chtěli speciálně poděkovat členům našeho Teta klubu. Jste totiž těmi nejpra-
videlnějšími a nejvěrnějšími klienty, jaké si drogerie může přát, za což vám patří velký dík, 
protože vy nás posouváte dál. My vám ale nemůžeme zůstat dlužni, rozhodně si zasloužíte 
pořádnou odměnu. Abyste z nákupů měli ještě větší radost a potěšení, máme pro vás zají-
mavé slevy. Dostanete Dárkový kupon se slevou -10 % na vše, včetně výrobků v akci! 
Dokonce ho můžete využít opakovaně v průběhu celé akce, která začíná 18. dubna a končí 
13. května 2019.

Dárkový kupon 
pro členy Teta klubu
předložte tento kupon u poklady
a získejte slevu 10 % na celý nákup!

Při uplatnění kuponů dochází k postupnému poskytnutí slev vždy z částky
po uplatnění slevy předchozí. Nevztahuje se na nákup dárkových poukazů, předplacených tel. karet,
foto zakázky, nápoje z automatu,na výdej z e-shopu a na počáteční kojenecká mléka. Platnost kuponu od 18. 4. – 13. 5. 2019

Za vaše nákupy u nás získáváte body. Ty si 
na prodejně směňujete za Věrnostní kupony 
s 10% slevou na celý nákup. Čím více u nás 
nakupujete, tím více ještě ušetříte.

Máme radost, že se vám můžeme touto cestou
odvděčit za přízeň i členství. Tak neváhejte 
a nakupujte, u nás to nejde jinak než s rozu-
mem i citem.

Ještě jednou děkujeme, že k nám patříte, že k nám rádi chodíte nakupovat, za věrnost i že jste neváhali stát se členy Teta klubu. Je vidět, že když 
spolu rozum a cit spolupracují, tak se to vždy vyplatí. 

Děkujeme vám, Vaše Teta drogerie

Milí členové Teta klubu, DĚKUJEME!!

klub DáRkOVý 
kupON

Na celý Nákup

-10%

a nezapomeňte na náš TIp. 
Dárkový kupon můžete kom-
binovat s vaším Věrnostním 
kuponem za body a rázem 
ušetříte ještě více.

A jak kupon získáte? Udělali jsme to pro vás co 
nejjednodušší.
Najdete ho uvnitř Teta magazínu, v letáku, 
na Facebooku, ve vašem mailu nebo si o něj 
řekněte našim milým prodavačkám přímo na 
Teta prodejnách.
Pak už jen stačí kupon použít při placení 
a okamžitě se vám odečte 10 % z celkové výše 
nákupu.

klub DáRkOVý kupON

Na celý Nákup

-10%

klub VĚRNOSTNÍ
kupON

Na celý Nákup

%- 10s
ku

po
ne

m

tip

www.tetadrogerie.cz aktuality 7

V tomto čísle
najdete klubové
slevy až

Platnost nabídek od 18. 4. do 13. 5. 2019. Ilustrační příklady slev.

Savo
Na prací prostředky

Finish
Na celou značku

XXXL tablety
do myčky 100 ks

zubní pasta
complete protect 75 ml

gel 70 dávek

Palette Natural Color
barva na vlasy

šampony na vlasy
400 ml

řasenka
Total Temptation

aviváž 930 ml

Schwarzkopf
Na celou značku

Schwarzkopf
Na celou značku

Maybelline
Na celou značku

Zendium
Na celou značku

Coccolino
aviváž 2x 1,8 l

Lenor
Na aviváže

Ariel
gelové kapsle 14 dávek

klub VĚRNOSTNÍ
KUPON

NA CELÝ NÁKUP

-10%sv
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Dárkový kupon
pro všechny
členy Teta klubu

TIP s věrnostním
kuponem za body

Na prací prostředky

gel 70 dávek

 aviváž 930 ml

Na aviváže

-40%
klub SLEVA

-10%
klub SLEVA

-10%
klub SLEVA

-30%
klub SLEVA

klub SLEVA

-30%

klub SLEVA

-20%

-20%
klub SLEVA
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9074
149 90149 149 9090

-50 %

4167
-10%

90119
239 90239 239 9090

-50 %

91107
-10%
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-10%

K
LU

B
O
V
Á

C
E
N
A

90269
93188
04170

-10%

klub SLEVA

-40%
klub DÁRKOVÝ

KUPON

NA CELÝ NÁKUP

-10%

Věrnostní kupon získáte za své nasbírané body a můžete ho využít na prodejně.
Nelze uplatnit na e-shopu. Při uplatnění kuponů dochází k postupnému poskytnutí slev vždy z částky po uplatnění slevy předchozí.

Dárkový kupon naleznete uvnitř Teta magazínu, v letáku nebo na prodejnách.
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Možná si myslíte, že ho neznáte, 
přitom se s ním skoro denně 
potkáváte. Jeho práce nás totiž 
neustále rozesmívá, sdílíme ji 
na sociálních sítích jako šílení 
a všichni o něm mluvíme. Mistr 
satiry Tomáš Břínek pracuje 
pod slavnou zkratkou TMBK, 
která pokořila českou satirickou 
scénu a velice úspěšně se šíří 
i za hranice. Vtipné koláže jsou 
nedílnou součástí magazínu 
Reflex, tisíce jich kolují po 
internetu a my máme tu čest 
představit vám blíže jejich 
talentovaného autora.
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Tak kdybys měl chuť, tak se v tomto čísle 
koukni na str. 33, kde je hned několik inspi-
rací na zdobení vajíček. Jaký jsi byl vlastně žák 
a student? Rebel nebo kliďas nebo… 
Spíš asi ten rebel, učení mě nebavilo, takže 
jsem furt vymýšlel nějaký blbosti a mé studijní 
výsledky podle toho vypadaly. Hodněkrát jsem 
propadal a chodil i za školu. Takže díkybohu za 
umělecké školy, kde je spíše zajímal talent, kde 
jsem také pak skončil.

Podobné srandičky kreslíš a vymýšlíš už od 
základky, co v tobě ten talent probudilo? 
Vybavíš si vůbec první vtipnou malůvku, cos 
vytvořil? 
To už je hrozně dávno, takže první malůvku si 
nepamatuji. Chtěl jsem asi jen bavit lidi, což mi 
zůstalo do teď. Takže jsem kreslil vtipy na naši 
třídní a posílal po třídě. Měl jsem za to strašně 
moc poznámek, ale stálo to za to  

Nebojíš se, že někdy s tím humorem budeš 
přes čáru? Že už to třeba lidi nepřijmou? 
To nebojím, jak mám v popisu svých stránek, tak 
humor je jako Sovětský svaz – nemá hranice  
Češi maj velice speci� cký smysl pro humor a sne-
sou toho fakt hodně  

Už se ti někdy někdo mstil za tvojí satiru nebo 
si stěžoval?
Pár lidí mi napsalo, že už to přeháním a jestli 
bych nemohl ubrat, ale spíš převládají pozitivní 
názory, a to i od lidí, kterých se třeba ta koláž 
týká. Podobně to myslím funguje i v seriálu � e 
Simpsons, tam si ze všech dělají legraci, ale ty lidi 
jsou za to nakonec ještě rádi a své postavy si sami 
nadabují. 

 A máš vůbec nějaké hatery? 
Občas na něco zareaguji, ale člověk si od toho 
musí držet odstup, jinak by se zbláznil. Většinou 
to není žádná konstruktivní kritika, ale prostě jen 
potřeba někomu nadávat apod. V tomhle případě 
zůstávám naprosto chladný.   

Je tedy něco, na co bys nikdy srandu neudělal, 
co je pro tebe tabu? 
Humor sice nemá hranice, ale každý člověk má 
své osobní hranice, takže kdyby mi třeba umřel 
někdo blízký, tak asi na to nepoběžím hned udě-
lat vtip.

Hodně ses proslavil, změnil se ti nějak život, 
jaké jsou plusy a mínusy? 
Proslavil zní moc nadneseně, řekl bych spíš, že 
mě asi zná dost lidí. Život se mi změnil spíše 
z pracovního hlediska. Zabere mi to vymýšlení 
koláží a různých nápadů většinu dne, takže ani 

Jak se díváš na podobné stravování u dětí? 
Myslíš, že je dobré děti v jídle omezovat třeba 
na vegany? 
Děti na vegany? To rozhodně není dobrý nápad, 
dítě potřebuje maso, když je ve vývinu. U Huga 
to máme stejně jako u nás, snažíme se, aby jedl 
zdravě.

Syna Huga už máte školáka, v jeho věku už 
jsi tvořil vtipné koláže, zdědil po tobě styl 
humoru? 
Rozhodně ano, furt vymýšlí nějaké vtipy a často 
se směje. Díky Bohu! 

Musím se zeptat, protože na to se ptám kaž-
dého, kdo má doma prvňáčka: Jak ti s ním jde 
učení?  
No zatím na to stačím, ale nevím, co bude 
v druhé třídě. Ne, to byl vtip samozřejmě. Učení 
mu docela jde, i když se malinko nesoustředí 
a nebaví ho to. Takže vlastně úplně stejně, jako 
jsem to měl v jeho věku já  

Naplňuje Hugo tvá otcovská očekávání? 
Ano, na sto procent. 

Někde jsem četla, že tvá tchýně by si přála více 
vnoučat. Plánuješ tedy velkou rodinu, nebo 
zatím jedno stačí? 
Sice mi to jedno dává strašně zabrat, ale určitě 
bych se do budoucna nebránil větší rodině. 
I když tentokrát by to mohla být třeba holčička 
- hodná  

To si nevybereš, dceru zase budeš muset víc 
hlídat  A co se týče tchýně, jak se ti žije pod 
jednou střechou s Halinou Pawlowskou? 
Myslím si, že je to soužití parádní. Do ničeho se 
neplete a je s ní sranda - co více si přát. Takže já 
rozhodně nezapadám do kolonky „to bych nepřál 
ani tchýni“  Dokonce spolu jezdíme i na spo-
lečné dovolené. Takže, zatím dobrý 

Občas pustíš ven koláž na Halinu Pawlowskou, 
za mě dost odvážný kousek, když je to tchýně, 

se kterou navíc sdílíte obydlí. 
Jak reaguje na tvoje srandovní 
koláže o ní?
Ona to bere sportovně, umí si ze 
sebe udělat srandu, takže s tím 
myslím úplně problém nemá. 
Zrovna tuhle koláž, co vidíte pou-
žila dokonce jako své PF.

Opět tu máme Velikonoce, sla-
víte je nějak?
Asi tak klasicky, barvení vajec, 
pomlázky a velikonoční beránek. 

Raději se na divoké období 

nebudu ani ptát  Ale chvilku zůstanu 

u jídla. V tomto čísle máme skvělé recepty 

z chřestu, což je dobré afrodiziakum. 

Zkoušeli jste někdy něco podobného?  

Abych řekl pravdu tak asi nikdy, 

ale člověk je přirozeně spokojenější, 

když se dobře nají.

Květen je měsíc lásky. Říká se, že láska pro-
chází žaludkem. Platí to i u tebe? Umí tvoje 
žena Natálka dobře vařit? 
Tak to je těžký, je super když umí žena vařit, 
ale obejdu se bez toho - existuje spousty dob-
rejch restaurací. Tím chci říct, že kdyby třeba 
Marta Semelová uměla skvěle vařit, tak mě 
asi na to neutáhne  I když moje žena umí 
vařit výborně, zřejmě to podědila po mámě. 
Občas se teda zasekne na třech jídlech, které 
neustále točí dokola třeba měsíc v kuse, ale to 
nevadí  Každopádně ve srovnání se mnou 
je to Michelinská kuchařka.  

Na co tě sbalila?   
Úplně přesně si to nepamatuji, ale bylo to 
skrze jejího bratra, on se motal okolo naší 
kapely s fotoaparátem. Na co mě sbalila už 
nevím, ale procházel jsem tenkrát trochu 
divokým obdobím, takže ona byla takové 
vysvobození  

Dneska jsou hodně trendy alterna-
tivní způsoby stravování. Všichni jedou 
v raw, bio, bez lepku, vegan… Jedeš také 
v něčem? 
Jediné z toho, co jsi popsala, tak asi bio. 
Respektive snažíme se veškeré jídlo nakupo-
vat od farmářů apod. Nepodporovat velko-
chovy apod. I když to bohužel trochu leze do 
peněz, tak si myslím, že jsou to dobře investo-
vané peníze.  



nemám moc čas chodit mezi lidi. Mínusy, asi ten 
čas, nemám tolik času na rodinu a na koníčky, co 
bych chtěl. A plusy… asi více možností se realizo-
vat a samozřejmě peníze   

Tvůj humor už se dostal i za hranice ČR. Děláš 
satiru v angličtině. Co tě přimělo vyrazit se 
srandou do světa? 
Říkal jsem si, proč to nezkusit i mimo ČR, a ono 
to zatím vypadá, že je to na dobré cestě, i když 
je to trochu náročné. Sledovat, co se děje v naší 
malé republice, je něco jiného oproti tomu než 
sledovat celou planetu.  
 
Jsi borec, sledovat události a neustále vtipně 
reagovat je slušný záhul. Máš vůbec čas cesto-
vat a výletovat?  
Asi obojí. Dobré je, že mám práci, kterou mohu 
dělat odkudkoliv na světě, kde je připojení na 
internet. Blbé je, že máme v rodině panickou 
hrůzu z létání, takže dovolené trávíme jen po 
Evropě. Ale to nám vůbec nevadí.

10   rozhovor    

Kde vůbec bereš nápady a inspiraci? Děláš 
sám nebo máš team? 
Inspiraci beru z aktuálního dění a musím říct, že je 
jí v ČR někdy až moc. A ano, mám kolem sebe pár 
lidí, s kterými probírám témata a nápady. Poslední 
dobou přemýšlím, že si najmu nějakého gra� ka, 
aby mi s tím pomáhal - už je toho nějak moc.

A spolupracuješ nějak se slovenskými kolegy 
ze Zomri? 
Ne, ale odbírám je a baví mě moc  

Myslíš, že máš na českém trhu konkurenci? 
Mně přijde, že moc ne. 
Pár lidí dělá to samé co já, někdo i dokonce kva-
litně. Například � rma, kde jsem pracoval před 
tím, si po mém odchodu pořídila nějakého člo-
věka, který teď dělá koláže místo mě. Bohužel, ve 
většině případů je to spíš takový odpad  

Co ještě děláš, kromě satiry? Četla jsem, že 
jsi také designér, umělec, hudebník, fotograf, 

vystudoval jsi FAMU, kde jsi prý i učil… Jako 
koukám, že jsi muž mnoha tváří, i když tedy 
stále pohybující se v jedné oblasti. 
Dělám toho spousty, například hraju v kapele na 
kytaru, sem tam ještě něco vyfotím a samozřejmě 
dělám i „normální” gra� ku. Teď mě docela láká 
zkusit reklamu, tak uvidíme. 

Je něco, co ti někdy opravdu vyrazilo dech? 
Poslední dobou mě docela vykolejil dokument 
o Michaelu Jacksonovi. Jinak, kdybych to měl 
vzít tak celkově, co mi opravdu vyrazilo dech, tak 
by se to asi týkalo narození syna Huga  

Co máš na životě nejraději? 
Toho je strašně hodně, rodinou počínaje a mexic-
kou kuchyní konče :))

 Jaké jsou plány pro rok 2019? 
Chci udělat velkou interaktivní výstavu, tak dou-
fám, že to tenhle rok konečně klapne. Dále bych 
chtěl zkusit taky štěstí v reklamním byznysu 
a když to půjde, tak třeba vydat i další knihu. 
A u zbytku se nechám překvapit.  

Co bys popřál našim čtenářům? 
Ať si mě přidají na Facebooku či Instagramu 
a hezky se pobaví, protože smích prodlužuje 
život.                                           Aneta Christovová
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TMBK si dokáže udělat 
srandu z úplně každého. 
Více jeho koláží můžete 
sledovat na:

instagram.com/     
tmbko�  cial

facebook.com/
tmbko�  cial

Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. 
Max. 6 ks na každého zákazníka.

kupon pro členy Teta klubu můžete využít opakovaně.

klub DáRkOVý 
kupON

Na celý Nákup

-10%



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

l’Oréal paris, elseve, 
extraordinary clay, čisticí 

šampon a balzám pro rychle 
se mastící vlasy, kus 400 ml. 

Důkladně hydratuje a čistí vlasy 
i pokožku hlavy. Dodává jim 

svěžest a lehkost po dobu 
72 hodin.

Nature Box, 
almond Oil, 

šampon a kondicionér 
pro jemné, zplihlé vlasy 

zvětšuje objem i hustotu, 
kus 385 ml. Mandlová řada 
také vyživuje, hydratuje a 

dodává vitamíny B, E, lesk, 
pružnost i hebkost. Usnadňuje 

rozčesávání. Za studena 
lisovaný 100% mandlový olej 

neobsahuje silikony ani umělá 
barviva. Produkty jsou vhodné 

pro vegany.

Schwarzkopf, 
Schauma, Nature 
Moments, šampon 

a balzám s vůní šťavnaté 
maliny a slunečnicového 

oleje pro ochranu 
barvy, melíru i lesku, 
kus 200 ml. Regeneruje 
a oživuje. Bez silikonů 

i umělých barviv, 
s výtažky 100% 

přírodního 
původu.

Toni&Guy, Damage Repair, 
šampon a kondicionér pro 

velice poškozené vlasy, kus 
250 ml. Revitalizují vlasové 

vlákno, intenzivně a hloubkově 
vyživují, posilují a dělají je 

poddajnější i lesklejší.
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klub DÁREK

hřeben

ZDARMA
Při koupi 2 ks
produktů značky Platnost : 18. 4. - 13. 5. 2019

pro barvené vlasy

pro rychle se m
astící vlasy
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pro jemné, zplihlé vlasy

Vlasová
péče

Je dobré vědět, že je lepší používat přípravky 
od jedné značky, ideálně ze stejné řady, jako 

právě  šampon a kondicionér. Na druhou 
stranu je pro vlasy vhodné jednou za 

3 měsíce produkty střídat. Proto jsme pro 
vás vybrali hned několik párů, které by se 

vám mohly do koupelny hodit. Vyzkoušejte 
některé z nich a pro ten správný výsledek 

dbejte na to, aby produkty odpovídaly 
vašemu typu vlasů. 

kupon najdete na prodejně, v letáku a Teta magazínu.

Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.

Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.

kupon najdete na prodejně, v letáku a Teta magazínu.

klub DáRkOVý 
kupON

Na celý Nákup

-10%



Jsem ten typ člověka, co nemá problém poctivě prozkoumat jakékoliv kosmetické balení. Musím říct, že 
je pro mě obsah produktů čím dál víc důležitý. Ale zase když mám osvědčené přípravky, které na mě vážně 
zabírají, tak je mám ráda i přesto, že jsou třeba víc chemické než některé organické. Za léta už jsem si toho 
přečetla o tvorbě vrásek hodně a tak nějak se držím toho, že je nejdůležitější pravidelná péče se správnými 
výrobky určenými přesně pro váš typ pleti. A řekla bych, že to zabírá. Samozřejmě roli hrají také geny, ale ta 
správná prevence může být velkým pomocníkem v boji proti vráskám. Nedám dopustit na značku Nivea. Je 
šetrná, není jinak přeparfémovaná, jsem na ni zvyklá a hlavně spokojená. Hlídám si okolí očí, protože ty jsou 
z neustálé práce na počítači hodně unavené, taky se hodně směju, navíc dříve nebo později se v této oblasti 
vrásky stejně objeví, tak ať je to spíš později  Oční péče proti vráskám NIVea Q10 plus c obsahuje dva 
velice účinné antioxidanty – vitamin C a koenzym Q10 prý pomáhají efektivně vyhladit jemné linky a per-
fektně okolí oči prozáří. A musím potvrdit, že u mě rozhodně ano. Jednou týdně pak použiju masku proti 
vráskám Nivea Visage Q10 power, která dělá zázraky už po první aplikaci. Teprve nedávno jsem objevila 
značku ellie a rychle se stala mojí pravidelností. Jejich omlazující denní krém je super. Přijde mi, že mám 
teď hebčí pleť. A pružnější je zase díky ellie Hyaluron Boost, omlazujícímu liftingovému séru v kapslích. 
Baví mě aplikace podobných produktů. Obsah kapsle musíte nanášet jemným vklepáváním do pleti tváře, 
krku a dekoltu 1-2x týdně. Už jen to pleti prospívá, protože ji tak hezky promasírujete. Navíc poměr výkon 
a cena mi maximálně vyhovují.
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2xSERIÁL
Omlazující 
přípravky

Dokud bude svět světem, ženy nikdy nepřestane zajímat: 
Jak zůstat stále mlád. Vlastně na tom není nic špatné-
ho, chtít vypadat dobře a být přitažlivý pro svoji polovič-
ku, stačí, když se to nestane posedlostí. Kdysi nebylo tolik 
možností, jak se zbavit vrásek. Dnes máme variant bezpo-
čet. Ovšem nejšetrnější možnou cestou, jak mít co nejdéle 
hladkou pleť, je pravidelná péče o ni. Zákaznice Teta dro-
gerie pro nás mají pár zajímavých tipů.

PETRA, 
39 let

asistentka 
právní sekce 

ellie, 
Hyaluron 

Boost, 
omlazující 
liftingové 

sérum 
v kapslích, 

2 x 1 ml 

Nivea, 
Q10 power, 

vyhlazující 
a hydratační 

maska 
bojuje proti 

vráskám 
zevnitř, 

15 ml

Nivea, Q10 plus c, 
oční péče proti 
vráskám s vitamin C 
a koenzym Q10, 
15 ml

ellie, Hyaluron Boost, omlazující denní krém 
s kyselinou hyaluronovou, koenzymem Q10 
a bambuckým máslem podporuje obnovu buněk 
a napomáhá vyhlazování vrásek, 50 ml 

Upřímně řečeno, mě na tyhle věci moc neužije. Tedy nejsem žádný průzkumník značek, kdybych mohla, 
tak podobné kosmetické výrobky vůbec neřeším. Ale zase chci vypadat dobře, což chce asi každá nor-
mální žena. A je mi jasné, že bez pravidelné údržby se vrásky a únava projeví dřív, než by bylo nutné. Takže 
i když se mi nechce, přeci jen kosmetické přípravky používám, a to pravidelně, protože jinak to nemá smysl. 
Nevyznám se ani v líčidlech. Nějak to pro mě nikdy nebylo zajímavé. Přitom moje sestra je zase mistr 
v líčení a vyzná se v každém krému. Logicky tedy dávám na její doporučení. Po čtyřicítce prý už potřebuji 
jiné zázraky. Takže jsem začala nově používat pleťové sérum proti hlubokým vráskám s liftingovým efektem 
eveline cosmetics FaceMed+, které taky hydratuje a vyživuje. Mám smíšenou pleť, ale na některých mís-
tech dokáže být vysušená a šupinatá. Naučila jsem se proto využívat pleťový olej l'Oréal paris Nutri-Gold. 
Obsahuje 8 esenciálních olejů co skvěle hydratují, hloubkově vyživují, zpomalují proces stárnutí a kůže je 
pak jak dětská prdýlka, tak jemná a heboučká. Když si ho nezapomínám dávat, je vážně vidět rozdíl. No a na 
co sestra klade důraz, je důkladné odličování a čištění pleti. Jinak prý nemá smysl patlat se čímkoliv, pokud 
na to obličej správně nepřipravíš. A je to sice otravný, každý den se mazat, čistit a zase mazat, ale když na 
to opravdu dbám, je výsledek vždycky vidět. Tak jsem si koupila dvoufázovou micelární vodu ellie, co umí 
více věcí najednou - odličuje, čistí a tonizuje pleť. Kdo kosmetikou žije, tak toho možná svými tipy moc neu-
spokojím, ale pro ty z vás, co považujete péči o pleť za nutné zlo, jsou podobné přípravky ideální. Vše jde totiž 
snadno, rychle a stačí pár produktů, aby pokryly to nejnutnější. A protože ségra je moje zlato, tak jsem jí za 
dobré rady taky něco koupila. Uvidíme, jestli jsem se trefila, snad bude mít z nočního krému proti vráskám 
l'Oréal paris, age Specialist 45+ radost.   
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Text: Aneta Christovová, foto: Ivan Kahun

ALENA, 
43 let

prodavačka

eveline 
cosmetics 
FaceMed+, 

pleťové sérum 
proti hlubokým 
vráskám, 18 ml

ellie, precious
Oils, dvoufázová
micelární voda,
400 ml

l'Oréal paris, 
age Specialist 

45+, noční krém 
proti vráskám, 

50 ml

l'Oréal paris, 
Nutri-Gold, pleťový 
olej z 8 esenciálních 

olejů, 30 ml



®

SJEDNOCUJÍCÍ MAKE-UP
S MATUJÍCÍM EFEKTEM

Pro normální a mastnou pleť.
Mikro-pudrové částice absorbují lesk

a zmenšují viditelnost pórů.
Lehko se roztírá.
Neucpává póry.

100

105

115

102

107

120

104

110

klub SLEVA

NA CELOU ZNAČKU

-30%

nejčastěji na nehtech u nohou, na rukou se držím 
spíše tlumenějších barev. Ne vždy se totiž zářivé 
nehty hodí, a proto se nebojte, pokud vám napří-
klad pracovní pozice nedovoluje výraznou mani-
kúru. Letos totiž neuděláte chybu ani s jemným, 
mléčným lakem či klasickou francouzskou mani-
kúrou, která nevyjde z módy nikdy. 

A když už jsem zmínila francouzskou klasiku, na 
párty můžete vyzkoušet letošní trend – celý ne-
het přelakujte pouze jemným lakem v přiroze-
ném nude odstínu (například laky od značky 
Dermacol 5 Day Stay nebo Miss Sporty) a na 
proužek na konci nehtu použijte výrazný, meta-
lický odstín (například ICONails od Catrice). 
A nebojte se ani různého zdobení, ať už sáhnete 
po klasických kamíncích či perličkách, které patří 
také mezi aktuální trendy. Já osobně kamínky na 
nehtech nevyhledávám, protože mi vadí při běž-
ných činnostech, pokud je ale umíte nosit, mani-
kúra s nimi vypadá nádherně, hlavně na letním 
sluníčku. 
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Určitě se mnou budete souhlasit, že upravené nehty jsou vizitkou 
každé ženy a je jedno, zda preferujete přirozený vzhled bez pou-

žití laků na nehty, nebo se naopak v lakování a různých úpravách 
nehtů vyžíváte. Pokud patříte do zmíněné druhé skupiny, potom se 
společně se mnou pojďte podívat, jaké trendy v úpravě nehtů nám 

přinese letošní rok.

#blogger   @ladytwig

Já osobně mám největší chuť vyhrát si s designem 
nehtů právě na jaře a v létě, kdy už nemusíte ruce 
chránit rukavicemi a můžete je hrdě dávat na ob-
div okolí. Letošní trendy se nesou na vlně různo-
rodosti, kde si na chuť přijde opravdu každý. Co 
se tvaru nehtů týče, do módy se opět vracejí po-
řádně špičaté kočičí drápky, zároveň však chybu 
neuděláte ani klasickým tvarem a spíše kratší dél-
kou, kterou preferuji i já. I nadále je v kurzu také 
středně dlouhá délka s tvarem do obloučku. 

Barevně se stále na špici drží pastelové odstíny, 
a to hlavně teď na jaře. Chybu tak neuděláte s jem-
ně růžovou, meruňkovou, mint zelenou či bledě 
modrou barvou. Přesně tyto odstíny najdete na-
příklad v sortimentu značek Rimmel či Gabrie-
lla Salvete. Právě od Gabrielly mám velmi oblíbe-
né laky z řady Gel Enamel. Tyto laky se nádherně 
lesknou a mají i dlouho výdrž. V létě se pak neboj-
te pořádně zářivých odstínů, jako je červená, rů-
žová, � alová nebo královsky modrá, které se skvě-
le hodí k opálené pokožce. Já tyto odstíny nosím 

V kurzu jsou také romantické kresby na neh-
tech, ať už se jedná o klasické květiny, či různé 
zvířecí vzory – leopard, zebra nebo dalmatin, 
s těmi nešlápnete vedle. Na nohou zase frčí mat-
ný podklad, například černý, ozvláštněný zlatou 
kresbou například typického antického vzoru. 
A pokud nejste na kreslení tak šikovní, můžete 
stejně jako já sáhnout po různých potiscích či 
razítkách určených přímo na nail art, které na-
jdete i v sortimentu Teta drogerie. 

V neposlední řadě tu nesmím zapomenout zmí-
nit ještě další trend z letošních přehlídek, kte-
rým je ladění nehtů se vzorem na oblečení. Já 
osobně vzorované oblečení moc nenosím, ale 
pokud vy ano, potom svoji manikúru můžete 
zkusit přizpůsobit. Skvěle vypadají sladěné růz-
né etno vzory či zvířecí potisky, v létě s nimi ur-
čitě zaujmete.  

Tak co, neměla jsem pravdu, že letos si přijde na 
své opravdu každý?   

Trendy manikúra 

LadyTwig Lady Twig alias Větvička je 
osmadvacetiletá beauty blo-
gerka z Brna. Psaní je jejím ko-
níčkem stejně jako kosmetika, 
a proto spojila příjemné s užiteč-
ným. Ráda pomáhá a radí s pro-
blémy 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.INSTAGRAMTWITTERFACEBOOK

Zkombinujte kupony a ušetříte nejvíce! 

klub DáRkOVý 
kupON

Na celý Nákup

-10%
klub VĚRNOSTNÍ

kupON

Na celý Nákup
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poradnaTeTa

Chtěla bych začít cvičit. Naposle-
dy jsem ale cvičila jako mladá. S ja-
kým sportem tedy začít a jak? Ne-
vím, jestli posilovna, běhání, nebo 
nějaký z těch tanečních kurzu, co 
jsou teď moderní?  Alena, 47 let     
Hlavně by to měl být sport, který vás bude ba-
vit a naplňovat. Osobně nedoporučuji ze začát-
ku skupinové tréninky. Není tam individualní 
přístup a může vám to i ublížit. Volil bych tré-
nink v posilovně pod vedením osobního trenéra, 
který vás učí jak správně nejenom posilovat, ale 
i vše kolem toho. Doporučuji i jakoukoliv aerobní 
činnost, jako je běh nebo jízda na kole, kolečkové 
brusle, orbitrek aj.

Nejsem úplně sportovní typ, nej-
sem ani tlustá. Mám vlastně dob-
rou, štíhlou postavu, jen bych ji 
chtěla zpevnit. Jaký sport zvolit 
a jak cvičit, aby to nebylo moc ná-
ročné časově i fyzicky, jinak mě to 
přestane bavit?  Tereza, 28 let  
Určitě silový trénink v posilovně a trénink pořád 
obměňovat, trénink nesmí být pořád stejný. Kaž-
dopádně důležitou roli bude hrát dobře nastave-
ná strava. Ta nám dělá hezká těla. Můžete zvolit 
i cvičení formou pilates.

Četla jsem, že s větší nadváhou ne-
mám běhat, ale chodit. Jak tedy 
chodit správně, aby to mělo smysl? 
Jak spočítat spalovací frekvenci?  
Kristýna, 29 let  
Pokud má člověk nadváhu, nemyslím si, že ne-
může běhat. Může, jen na začátku pozvolna. Jiná 
situace je obezita, tam ano, tam je potřeba za-
čít se hýbat obyčejnou chůzí, přejít pak ke sviž-
nější a potom běhat. Ale jsou i případy a není 
jich málo, kdy obézní člověk začal silovým tré-
ninkem a měl skvělé výsledky. Záleží na jeho 
zdravotním stavu. Nicméně aktivní chůze by 
měla být vždycky taková, aby při ní člověk nebyl 
moc zadýchaný a dokázal komunikovat. Začně-
te s kratší trasou a postupně přidávejte na délce 
i intenzitě. 

Chtěla bych co nejsvalnatější tělo, 
ale abych pořád vypadala jako 
žena. Pokud teda už v mém věku 
není pozdě. Jaký sport je na to nej-
lepší?  Katka, 37 let   
Můžete být ženou a přitom mít pevné a svalna-
té tělo, to se nevylučuje. Nejlepším sportem je 
v tomto případě posilovaní ve � tness. Určitě pro 

vás není pozdě, v jakémkoliv věku můžete vy-
padat svalnatě. Důležitou roli bude hrát strava 
a dobře nastavené makroživiny. Žádné podpůr-
né látky nepotřebujete a doplňky stravy vám vy-
stačí ve formě vitaminů a minerálů.

Když začnete cvičit, prý se mají 
brát i nějaké doplňující látky a vi-
taminy pro lepší a hlavně zdravější 
efekt a také pro více energie.  
Irena, 31 let     
Je to v podstatě jako v běžném životě, taky aby 
tělo dobře fungovalo tak potřebuje dostatek 
vitaminů a minerálů, tak je to samozřejmě 
i při sportu, tam akorát můžeme zvětšit dávky da-
ných vitaminů z důvodů větších nároků na tělo.

Dá se se sportem začít v každém 
věku? Máte vůbec po 60 ještě smy-
sl, vždyť se člověk sotva hýbe.  
Jitka, 63 let      
Věk je jenom číslo, takže ano, určitě to má smysl, 
už jenom z důvodů posílení srdce a celého kar-
diovaskularního systému. Každý pohyb je dobrý 
pohyb. Ať už to je procházka nebo projížďka na 
kole apod.                                                Text: redakce

Jindřich 
Suchý,

osobní trenér 
a poradce pro výživu

FB: Jindra Suchý - Nutrition & Training
IG: Jindra_nutrition_training

e-mail: nutritiontraining@email.cz

Sport pro 
začátečníky 
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Co byste pro začátek měly vědět, aby cviky 
fungovaly:
Pokud chcete shodit pár kil, je kromě úpravy jídelníčku 
potřeba zařadit i pravidelný pohyb. Když chcete docílit ná-
růstu svalové hmoty, pak budete muset zvolit menší počet 
opakování a těžší váhu, chcete-li podpořit spalování tuků, 
pak je vhodné volit spíše větší počet opakování, lehčí zátěž, 
různé série či kruhový trénink. 
„Častou chybou je zaměřit se v rámci svého cvičebního plá-
nu pouze na problematické partie. Součástí vhodně sestave-
ného tréninku by mělo být vždy posilování celého těla, aby 
docházelo k rovnoměrnému rozvoji. Pakliže chcete umoc-
nit rozvoj některé tělesné partie nad jinou, pak cvičení této 
partie zařaďte 2x týdně, posilování břicha můžete i častěji, 
ale není nutné každý den,“ doporučuje nutriční terapeutka 
a � tness trenérka, lektorka STOB Nikola Hanyšová, které 
jsme se zeptali, jak konkrétní partie „vylepšit“.

Lze vůbec zpevnit  

ŇADRA?   

Málokdo je spokojený se svojí postavou a ti, 
co jsou, si přesto najdou část těla, kterou nemají 
rádi. U žen to často bývají povadlé paže či ňadra, 
velké břicho, druhá brada nebo tzn. madla lásky. 
Pokud tedy chcete zmenšit a zpevnit určité 
partie, máme pro vás zaručené rady i cviky, 
jak vysekat svojí postavu k dokonalosti.  

ZPEVNĚTE SI ZADEČEK 
Kromě cíleného posilování hýžďových svalů pomůže tva-
rovat zadek například chůze do schodů, stepper, orbitrack, 
případně chůze do kopce. Co se týká cvičení v domácím 
prostředí, pak jsou velmi účinnými cviky různé alternativy 
unožování, zanožování, zdvihání pánve, výstupy na stupí-
nek, výpady či dřepy. Vždy je však potřeba dbát na správnou 
techniku a brát ohled na vaši aktuální kondici.    

Koncentrované aktivní látky v kapslích:

DOPŘEJTE SVÉ PLETI
INTENZIVNÍ PÉČI

HYALURON BOOST (35+) pro vyhlazení
vrásek, posílení ochranné bariéry pleti, zlepšení
pevnosti a pružnosti pleti a na podporu obnovy
buněk.

Q10 ENERGY (30+) na redukci vrásek,
regeneraci pleti a na prevenci vzniku vrásek
nových.

VITAMIN BOOST (20+) pro anti-oxidaci,
revitalizaci, zlepšení pevnosti a pružnosti pleti
a na podporu obranyschopnosti pleti.

pevnosti a pružnosti pleti a na podporu obnovy pevnosti a pružnosti pleti a na podporu obnovy 

Exkluzivně v drogeriích Teta

Liftingové sérum
Hyaluron Boost

Revitalizující sérum
proti vráskám Q10

Energizující
ovocné sérum
Vitamin Boost

Revitalizující sérum
proti vráskám Q10proti vráskám Q10

Energizující
ovocné sérum

Revitalizující sérum
proti vráskám Q10

9049
9144

-10%
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Vybírejte z okouzlujících barev a užívejte si neodolatelnou vůni čokolády,
kokosu nebo svěží vůni jahod či exotického ovoce.

Unikátní složení se včelím voskem a vitamínem E je navíc doplněno
o bambucké máslo (Chocolate a Cupcake), rakytník (Fruit Coctail),
kokosový olej (Coconut) nebo jojobový olej (Strawberry).

Barevné balzámky do každé kabelky
PEČUJÍ,HYDRATUJÍAVONÍÍÍÍÍ

HEBKÉAVOŇAVÉ RTY JAKO STVOŘENÉ K POLIBKU.

Exkluzivně v drogeriích Teta

9069
9162

-10%

Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. 

Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. 

Čím víc nakupujete, tím více ještě ušetříte.
-10% 

klub

Na celý Nákup

VĚRNOSTNÍ
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Text: Kamila Hudečková ve spolupráci s nutriční terapeutkou, 
fitness trenérkou a lektorkou STOB Nikolou Hanyšovou

cím věkem se mění, ne vždy dle našich představ.  
Určitě je dobré protahovat prsní svaly a posílit 
mezilopatkové svaly, což srovná postavení těla. 
Pak i prsy budou vypadat lépe, než když se 
budeme „hrbit“. Hrudník cvičte 1 x týdně a za-
měřte se spíše na protahování a maximálně dva 
posilovací cviky.    

Cvik pro zpevnění prsních svalů 
V domácím prostředí můžete vyzkoušet napří-
klad rozpažování vleže na zádech. Položte se na 
podložku s rovnými zády, neprohýbejte se v bed-
rech. Ruce dejte do předpažení a poté pomalu 
rozpažujte. U rozpažení je výdech, při pohybu 
zpět do výchozí pozice nádech. Později můžete 
využít jako zátěž malé činky či lahve s vodou.
Pokročilí cvičenci mohou do svých tréninků 
zařadit různé va-
rianty kliků, kde 
posílíte celou 
horní část těla 
současně. Zařaďte 
pravidelné plavá-
ní, samozřejmě 
s využitím správné 
techniky. 

počkejte a poté s nádechem pokračujete poma-
lu zpět do výchozí pozice.

KDYŽ MÁTE VELKÉ BŘICHO 
U posilování břicha je velmi důležitá nejen 
správná technika, ale i dýchání, kdy se pomocí 
dechu aktivují vnitřní svaly. Nejen u začátečníků 
je velmi vhodné doplnit posilování břicha cviky 
s využitím balančních pomůcek. Zkuste využít 
například � tball (velký míč), který vás bude 
nutit balancovat, čímž zapojíte všechny svaly, 
o kterých jste ani netušili, že je máte.    

Cvik: Metronomy 
Lehněte si na záda a upažte (ruce jsou položené 
volně, dlaněmi dolů, kolmo k tělu). Ruce se po 
celou dobu pohybu nezvedají, ale tvoří oporu 
pro lepší stabilitu těla. Nohy zvedněte do vzdu-
chu tak, aby stehna směřovala kolmo k tělu. 
U začátečníků necháme přednožené končetiny 
ohnuté v kolenou, pokročilí a ohební sportovci 
mohou zkusit provedení cviku s nohama úpl-
ně nataženýma, avšak pozor - bedra musejí být 
přitisknutá k podložce. Pomocí rotace v pánvi 
spouštějte a zvedejte nohy střídavě na obě stra-
ny. Stehna musí být stále kolmo k tělu, pohyb 
tedy provádíte v jedné rovině. V nejnižší poloze 
nohy nepokládejte na zem, ale pohyb zastavte 
několik centimetrů nad podložkou. Jedná se 
o cvik, kde je velmi důležité dbát na pomalý, 
plynulý a kontrolovaný pohyb.

GRAVITACE A NAŠE ŇADRA  
V tomto případě bohužel nečekejte od cvičení, 
redukce váhy ani úpravy jídelníčku žádné zá-
zraky. Tvar prsů je dán z velké části množstvím 
podkožního tuku, elasticity kůže a s přibývají-

ZBAVTE SE POVOLENÉ KŮŽE 
NA PAŽÍCH
Mnoha ženám vadí takzvaná „křídla“, povolené 
tricepsy. Celková redukce tělesného tuku je jedna 
věc, která pomůže, avšak pokud nebudete svaly 
posilovat, bude o to pravděpodobnější, že i po 
redukci váhy zůstane kůže povolená a vytahaná.

Cvik: pro posílení bicepsů 
Uchopte například láhev s vodou či kilové čin-
ky. Postavte se do vzpřímené polohy, nohy do 
mírně rozkročeného postoje zhruba na šířku 
pánve, lehce pokrčená kolena. Lopatky stáhněte 
lehce vzad. Ruce dejte podél těla a láhev/činku 
uchopte tak, aby vaše dlaně směřovaly vpřed. 
Soustřeďte se na to, aby se nezdvihala ramena, 
trapézy, abyste stály po celou dobu ve stabili-
zované poloze, trup je � xován, stejně tak lokty 
u těla, jediné, co se bude hýbat je vaše předlok-
tí. Pozor, aby nedocházelo k předsouvání loktů 
či ramen směrem 
vpřed. Nadechněte se 
a s výdechem zvedejte 
činku /ohýbejte ruku 
v lokti a po oblouko-
vité dráze zvedejte 
činku až na úroveň 
ramenních kloubů, 
respektive pohyb 
končíme přibližně 
na úrovni hrudníku. 
V této pozici chvilku 

UŽ NECHCETE MÍT MADLA 
LÁSKY?
Jste-li začátečník, pak byste měla jednoznačně 
posílit především mezilopatkové svaly, které po-
máhají k lepšímu držení těla.    

Cvik: posílení zádových svalů
Položte se na zem, polohou na břicho. Čelo si 
nechte opřené o podložku. Ruce položte dlaně-
mi na zem, lokty svírají pravý úhel. Poloha rukou 
a hlavy připomíná svícen. Nejprve se zhluboka 
nadechněte, poté s výdechem pomalu zvedejte 
ruce směrem ke stropu. Po celou dobu se snažte 
udržet ruce v základním postavení (pravý úhel). 
V poloze chvilku vydržte a poté pomalu vracejte 
zpět na podložku.  Obdobou tohoto cviku je změ-
na pohybu rukou. V předchozím cviku jste zveda-
ly ruce lehce směrem vzhůru. V tomto případě se 
nadechněte a veďte 
ruce směrem vpřed 
na podložku tak, aby 
se vzájemně dotkly 
vnitřní hrany palců, 
s výdechem vraťte 
ruce zpět a pokračujte 
pohybem tak, abys-
te co nejvíce stáhly 
lopatky k sobě. Cvik 
několikrát opakujte, 
ideálně 10 až 15 x.

ODSTRAŇTE DRUHOU BRADU 
Opět platí, že redukce celkového tělesného tuku 
výsledný vzhled ovlivní, avšak nejen ženy s kily 
navíc mají tento problém. Bohužel zde hraje 
velkou roli genetika. Přesto všechno můžete za-
řadit pravidelně jednoduchý cvik, který můžete 
dělat takřka kdykoliv.  Tlačte prsty (či hřbetem) 
jedné ruky zespodu proti podbradku a proti tla-
ku ruky se snažte rozevřít ústa.   

Cvik: Zdvihání pánve neboli „hip thrust“ 
Lehněte si na záda s pokrčenými koleny a chodi-
dly na podlaze, ruce dejte podél těla. Následně 
s výdechem zvedněte zadek a boky tak, aby vaše 
tělo vytvořilo „most“. Pozor, lopatky však stále 
zůstávají na podložce. V této poloze co nejvíce 
zatněte zadek, vydržte co nejdéle a poté tělo 
s nádechem pomalu spouštějte zase dolů. Pokud 
se cítíte silněji, nemusíte při pohybu zpět poklá-
dat zadek až úplně na podložku, ale pokračovat 
plynule opět s výdechem nahoru. Počet opako-
vání přizpůsobte vaši kondici.

VYHLEDEJTE POMOCPřed zahájením pohybové aktivity 
je vždy nutné zjistit svůj aktuální zdravotní 
stav, kondici a podle toho navrhnout svůj 

cvičební plán. Pokud jste začátečník, 
pak doporučujeme zvolit skupinová cvičení nebo odborný dohled alespoň do doby, než si budete svou technikou cvičení jistí. 

Směňujte své body za věrnostní kupony.
-10% 

klub

Na celý Nákup

VĚRNOSTNÍ
kupON

Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. 
Max. 6 ks na každého zákazníka.

Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. 



Dávejte si pozor, odkud ovoce kupujete. Po-
kud opravdu chcete pocítit blahodárné účinky 
jahod – a že výborné jsou nejen plody, ale i lis-
ty, sáhněte po bio kvalitě, zaskočte si k babič-
ce na zahrádku nebo přímo do lesa. Spojíte-li 
sběr s příjemnou procházkou, pro svoje zdraví, 
uděláte hned dvě věci najednou. Této šťavnaté 
dobroty si můžete dát klidně i kilo denně. Vy-
psat veškeré blahodárné účinky jahod by zapl-
nilo celý Teta magazín, a tak jsme vybrali pár 
z nich, které vám můžou být k užitku.   

Proč jíst jahody?
1. Jsou plné antioxidantů a vitaminu C, mají 
mnohem víc než citrusové plody 
2. Je zvláštní, že oblečení i ruce umí obarvit do 
červena, ale co se zubů týče, mají efekt bělící, 
a to díky kyselině jablečné. Odkousněte jahodu 
a jemně si s ní chvilku masírujte zuby. Ne však 
moc dlouho, aby nepoškodila zubní sklovinu.  
3. Masky z nich jsou ideální na mastné i suché 
vlasy, záleží, s čím je smícháte. Obsahují vita-
min B, což stimuluje růst, a pomáhají i proti lu-
pům. Rozmělněte pár zralých jahod, namažte 
je na mastnou hlavu, velice jemně promasí-
rujte a nechte pár minut působit. Poté po-
řádně opláchněte. Na suché rozmačkejte 
jahody s  vejcem a pak oplachujte vlažnou 
vodou, aby se nesrazilo. 

4. Protože jsou dobré na pleť. Na suchou, ov-
šem předem vyčištěnou pokožku naneste směs 
z cca 10 dkg rozmačkaných jahod, lžičky sme-
tany, olivového oleje a bramborového škrobu. 
Nechte ji na obličeji půl hodiny a poté důklad-
ně smyjte. Na  mastnou, také předem vyčiště-
nou pleť dejte směs z tří lžic jahodové šťávy, 
lžičky mléka, vaječného bílku a špetky jedlé 
sody. Nechte také 30 minut a smyjte vlažnou 
vodou.
5. Uspokojí vaše chutě na sladké při dietě a ne-
tloustne se z nich, protože 50 g má jen 17 kcal. 
6. Díky obsahu manganu, jódu i fotochemiká-
lií vyživují, omlazují a podporují činnost moz-
ku i nervové soustavy.
7. V neposlední řadě slouží jako dokonalé afro-
diziakum. Není náhoda, že ve � lmových roman-
tických scénách jahody s  čokoládou a v  šam-
paňském patří ke sváděcímu procesu. Květen je 
měsícem lásky, tak si ho hezky oslaďte. 

Výhodou dnešní doby je, že po celý rok seženete prakticky coko-
liv, na co máte chuť. Ale co si budeme povídat, sezonní ovoce je 
jednoznačně nejlahodnější. A takové jahody, které rostou od dub-
na do srpna, jsou nejen úžasnou dobrotou, ale i zdraví velice pro-
spěšné. Využijte toho a dejte si je nejen na talíř, ale i na obličej 
nebo vlasy.
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Víte, že:
Listy planých, lesních jahodníků se často vy-
užívají při léčení. Ale i vy je můžete používat 
čerstvé, usušit, zamrazit, naložit do alkoholu, 
vína, oleje nebo třeba pít místo černého čaje. 
Smíchejte je s  ostružníkem, maliníkem, čer-
ným rybízem a máte ještě zdravější nápoj. Příz-
nivě působí na játra, trávení, ledviny, pročišťu-
jí krev i celé tělo.

Proč jahody nejíst?
Kvůli možné kopřivce a obsahu kyseliny sali-
cylové (acylpyrin), která vyvolává alergickou 
reakci. Zrníčka jahod by mohla dráždit střeva, 
takže při střevních potížích se také nedoporu-
čují.                   

Text: Aneta Christovová    

Sladký ZÁZRAK 
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kupon pro členy Teta klubu můžete využít opakovaně.

klub DáRkOVý 
kupON

Na celý Nákup

-10%
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Každá maminka je jiná. Zatímco jedna se 
chce plně věnovat péči o děti a domácnost, 
pro druhou je nepředstavitelné, že by 
nepracovala a byla celý den jen doma 
s potomkem. Ani jedno není špatně. Jedná 
se o individuální záležitost a důležitá je 
spokojenost celé rodiny. O své zkušenosti 
se podělily dvě čtenářky.

Není máma 
jako MáMa
Máma v domácnosti 
– Veronika (38 let)
Maminkou na plný úvazek jsem byla skoro šest 
let. Pro někoho by to byl asi nudný stereotyp, 
ale já jsem se chtěla rodině věnovat naplno. Prv-
ní dítě přišlo na svět, když mi bylo 32 let. V té 
době jsme už měli s manželem vyřešené byd-
lení, naštěstí jsme nemuseli splácet žádnou hy-
potéku, takže jsme si mohli dovolit ten „luxus“, 
že budu doma se synem. Po dvou letech jsme 
se rozhodli, že mu pořídíme sourozence, aby ne-
vyrůstal jako jedináček. Dcera se narodila, když 
byly Adamovi skoro tři roky, takže se mi obě 
mateřské spojily a já se vrátila do práce po šes-
ti letech. A nemám pocit, že by mi v zaměstná-
ní „ujel vlak“, i když přeorientovat se z mamin-
kovského módu do toho pracovního chtělo čas 
a pevné nervy. Možná budu připadat někomu 
nemoderní, ale líbí se mi postoje a názory čes-
kého psychologa Marka Hermana, který je za-
stáncem tradičního rozdělení rolí v rodině. Do-
poručuji něco si od něj přečíst nebo si s ním 
poslechnout rozhovor. Pro zdárný vývoj je po-

dle něj důležité, aby do roku a půl byla u dítěte 
převážně maminka. Nejlépe ale do tří let. Já dala 
na jeho rady. Vždyť pracovat budu celý život, tak 
proč se hnát zpět do zaměstnání, když se můžu 
věnovat dětem? Je mi jasné, že některým ma-
minkám by z toho, být tak dlouho na mateřské 

3 rady jak to zvládat:
• Nezapomínejte na sebe, na své 
vzdělávání, sport či koníčky. Aby 
bylo dítě spokojené, potřebuje i spo-
kojenou maminku.

• Nebojte si říct o pomoc a do péče 
o potomka zapojte partnera a další 
členy rodiny. 

• Udržujte přátelské vztahy s kama-
rádkami. Sociální kontakt lze získat 
i v síti mateřských center, která na-
bízejí pro rodiče a děti nejrůznější 
aktivity v podobě kurzů a kroužků.

„hráblo“, ale já jsem založením spíš introvertka, 
takže mi samota nevadí. Ale samozřejmě jsem 
taky občas potřebovala vypadnout mezi lidi, po-
povídat si s kamarádkami a nebýt jen zavřená 
s dětmi. Všem maminkám bych doporučila, aby 
se svým ratolestem snažily dát už odmala řád, 
zavedly nějaký pravidelný rytmus vstávání a usí-
nání, čas pro jídlo, hraní a taky úkoly a práci. Od 
tří let jsem zavedla pravidlo, které doporučuje 
právě Marek Herman, že dítě má mít doma dvě 
povinnosti. Syn vždy odnášel plenku do koše, 
když jsem přebalovala dceru, taky si musel po 
sobě uklízet hračky a pomáhal při prostírání sto-
lu. Děti si pak připadají samostatnější a budu-
je to jejich sebedůvěru. Když zpětně hodnotím 
čas strávený na mateřské, ničeho nelituji. Ano, je 
pravda, že co se týká � nancí, museli jsme se na 
pár let uskromnit, ale mám pocit, že jsem dětem 
dala správný základ do života.

Je pro malé dítě a jeho psychologický vývoj lepší, když je maminka 
v domácnosti, nebo když chodí do práce?  
Mgr. Tereza Beníšková, dětská psycholožka: Pro malé dítě je důležitá milující a spokojená 
maminka. Když je spokojená maminka, většinou lépe reaguje na potřeby dítěte. Je vyrovnaná, 
a tak je pak spokojené i dítě. Aby se vytvořilo bezpečné a fungující citové pouto mezi matkou 
a potomkem, je samozřejmě třeba, aby spolu trávili pravidelně dostatek času, aby měli příleži-
tost být spolu, znát se v různých situacích, aby maminka pro dítě byla pořád klíčovou osobou. 
Nemusí však být spolu 24 hodin 7 dní v týdnu. Záleží na tom, jak to komu vyhovuje. Někdy to 
ani jinak nejde zařídit. Jsou různí rodiče a různé děti. Je optimální, kdy se život v rodině nastaví 
tak, aby se v daném uspořádání všichni členové cítili dobře.

www.tetadrogerie.cz
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Pracující máma – Gábina (42 let)
Vždy jsem si představovala, že budu s dítětem 
na mateřské, ale člověk míní, život mění. Bohu-
žel jsem si neplánovala, že se ze mě stane mat-
ka samoživitelka. S otcem své dcery jsem se se-
známila, když mi bylo 35, byl na první pohled 
okouzlující a já se hned zamilovala. A protože mi 
biologické hodiny bily na poplach, když navrho-
val, že bychom se mohli pokusit o dítě, souhlasi-
la jsem. Otěhotněla jsem do tří měsíců od sezná-
mení. Jenže z šarmantního partnera se vyklubal 
násilník a alkoholik, takže jsem ho opustila a na 
péči o dceru zůstala sama. Jako samoživitelka 
jsem zkrátka musela vydělávat peníze, takže po 
půlroční mateřské jsem se vrátila do práce. Vlast-
ně i při té mateřské jsem si přivydělávala z domo-
va. Naštěstí mám skvělou mámu, která se babič-
kovské role chopila s chutí. Postupně jsem začala 
využívat služeb chůvy, později mikrojeslí a škol-
ky. I když skloubit pracovní povinnosti s péčí 
o dítě je opravdu náročné, zvládla jsem to. Dcer-
ka So� e nyní chodí do první třídy a já doufám, že 
ji to nijak výrazně nepoznamenalo. Už odmalička 
měla ráda společnost dalších dětí, takže jí pobyt 

ve školce nevadil a adaptovala se celkem snadno. 
Přijde mi, že je díky tomu samostatnější a vyspě-
lejší. Já se vždy snažila jí maximálně věnovat po 
práci a o víkendech. To, že jsem s ní nebyla 24 ho-
din denně, ze mě přece nedělá horší mámu. Všem 
pracujícím maminkám bych poradila, aby si vše 
co nejlépe zorganizovaly. Nákupy se dají dělat na 
týden dopředu, občas pomůže navařit do zásoby 
a dát jídlo do mrazáku, ráno se dá šetřit čas tím, 
že si vše připravíte večer. Pokud to jde, delegujte 
některé povinnosti na další členy rodiny. A hlav-

3 rady jak to zvládat:
• Vše si pečlivě plánujte a organizujte. Někomu stačí diář, pro někoho je pře-
hlednější nástěnný kalendář, kde si zapíše kde a v kolik hodin máte být, kdy má 
dítě lékaře, kroužky atd.

• U potomka rozvíjejte samostatnost. Naučte ho uklízet si po sobě, dělat si 
úkoly a vy jen dohlížejte.

• Večer se věnujte rodině a odložte práci aspoň do doby, než děti usnou. Tento 
čas by měl být pro rodinu posvátný.

ně neklaďte si na sebe přílišné velké nároky, abys-
te se pak necítily provinile. Naklizená domácnost 
je sice hezká, ale není to nutnost. Už psycholog 
Zdeněk Matějček říkal: „Bordel v bytě – chytré 
dítě.“ Pracovat má taky výhodu, že nejste � nanč-
ně závislá na rodičovském příspěvku a to vám dá 
větší pocit bezpečí a jistoty. Proto nehleďte na ne-
japné poznámky okolí o tom, že jste krkavčí mat-
ka, když chodíte do práce. Nikdo není ve vaší kůži 
a jen vy víte, co je pro vás a vaše dítě nejlepší.    

Text: Vanda Kulíšková

kupon najdete na prodejně, v letáku a Teta magazínu.

klub DáRkOVý 
kupON

Na celý Nákup

-10%
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Vybrat nejkrásnější místa světa je obtížné, protože každý preferuje něco 
jiného. Pro někoho je nejlepším zážitkem trek v horách, pro jiného opalování 
na liduprázdné pláži, pro dalšího zase prohlídka historického města. Máme 
pro vás tipy na překrásné destinace ve světě i tuzemsku, které uspokojí 
požadavky i těch nejnáročnějších a rozhodně stojí za návštěvu.

Top 6 
destinací, které 
nezapomenete! Patagonie

Pro milovníky treků, drsné přírody a ledovců
Patagonie – fascinující konec světa
Jihoamerická oblast ležící na jižním území Chile a Argentiny v sobě ukrývá neobyčejně bohatou mo-
zaiku přírodních krás. Obdivuhodné jsou národní parky Torres del Paine nebo Los Glaciares, ledov-
ce, sopky, skalní věže, stále zelené lesy, ale i rozsáhlé pusté pláně. Můžete se zde vydat na treky do hor, 
plavit se � ordy paci� ckého pobřeží nebo třeba pozorovat tučňáky. Do Patagonie se dostanete letecky 
přes Argentinu nebo Chile. Poznávací zájezd na 18 dní s cestovní kanceláří pořídíte okolo 72 000 Kč. 

Pro milovníky zvířat a exotiky
Serengeti – nejslavnější africké safari
Světoznámé Serengeti je nejstarší a zároveň největší národní park v Tanzanii. Na jeho území se nachá-
zí travnatá savana, zalesněné kopcovité oblasti, akáciové lesy a močály, ale hlavně velký počet různých 
druhů zvířat a ptáků. Fascinující zážitek je pozorovat velkou migraci, kdy pakoně, zebry a antilopy pu-
tují stovky kilometrů za potravou. Do zcela odlišné africké kultury můžete nahlídnout v osídlení Ma-
sajů. Nejlevnější letenky do Tanzanie stojí okolo 15 000 Kč. Za luxusní poznávací zájezd můžete za-
platit až 150 000 Kč.

Serengeti

Pro milovníky panenských pláží a sur� ngu
Lombok – oáza klidu v Indonésii
Ostrov Lombok se nachází hned vedle známějšího Bali. Jeho výhodou je, že turismus se zde teprve 
rozvíjí, takže zde najdete nádherné pláže bez turistů a zároveň panenskou přírodu s tropickou vegetací 
a vodopády. Kromě odpočinku na pláži a potápění můžete zažít i výstup na sopku Rinjani, což je dru-
há největší sopka v Indonésii. Na Lomboku jsou ideální podmínky také pro surfování. Dá se tam do-
stat letecky s přestupem na Bali nebo v Kuala Lumpur, nebo můžete využít trajekt z Bali. Lombok není 
drahý, nejlevnější ubytování seženete za pár eur na noc. Dovolená s cestovní kanceláří vás vyjde okolo 
35 tisíc na 9 dní (záleží na typu ubytování a sezoně). 

Lombok

... a voňavé 
          prádlo          prádlo          prádlo

Platnost nabídky od 18. 4. 2019 do 13. 5. 2019.
Nabídka produktů se může na  jednotlivých prodejnách lišit.
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Lenor
aviváž

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

NOVINKA Lenor
aviváž

2,9 l
DLOUHODOBĚ

ZLEVNĚNO

klub SLEVA

NA AVIVÁŽE ZNAČKY

-20% 

Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.

Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. 

Zkombinujte kupony a ušetříte nejvíce! 

klub DáRkOVý 
kupON

Na celý Nákup

-10%
klub VĚRNOSTNÍ
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Na celý Nákup

%- 10s
ku

po
ne

m

tip



www.tetadrogerie.cz30  cestování  

Bruggy

Pro milovníky historie i romantické duše
Bruggy – melancholická krása Benátek severu
Kdo dává přednost kouzlu historických měst, ocení návštěvu belgických 
Brugg. V minulosti město fungovalo jako přístav a obchodní centrum, dnes 
se jedná především o oblíbenou turistickou destinaci. Obdivovat zde může-
te středověké kamenné budovy a nespočet malebných zákoutí. Kromě pro-
hlídky historického centra v čele s Velkým náměstím s dominantní zvonicí 
si vychutnejte příjemné posezení v místních kavárnách. Navštívit můžete 
i muzeum čokolády či nemocnici sv. Jana – jednu z nejstarších nemocnic 
v celé Evropě, kde se dnes nachází muzeum historie medicíny. Rozhodně 
si nenechte ujít romantickou plavbu po kanálech. Poznávací zájezd autobu-
sem do Brugg se dá pořídit již od 2000 Kč. 

Pro milovníky přírody i zkušené horolezce
Českosaské Švýcarsko - nedotčená příroda na dosah ruky
Okouzlí vás krajina plná roklí, vyhlídek, romantických říček, skalních mos-
tů a bran. Z výletů si nenechte ujít projížďku na řece mezi skalními útvary 
v Edmundově nebo Divoké soutěsce, která tvoří nejcennější a nejzachova-
lejší část národního parku. K největším přírodním zajímavostem se jedno-
značně řadí Pravčická brána, největší pískovcová brána v celé Evropě. Za vi-
dění stojí také Mariina vyhlídka, Tiské stěny, Dolský mlýn, zámek Děčín či 
Panská skála. Co se týče ubytování, noc v penzionu pořídíte už od 450 Kč.   

Text: Vanda Kulíšková

Pro milovníky magické atmosféry středověku
Český Krumlov – místo, kde na vás dýchne historie
Státní hrad a zámek Český Krumlov patří mezi nejvýznamnější památky 
střední Evropy. Přírodní meandr Vltavy zde harmonicky doplňuje středo-
věká architektura. V průběhu roku lze v Krumlově navštívit řadu kulturních 
akcí a festivalů, světový unikátem je otevřená divadelní scéna s otáčivým 
hledištěm. Za návštěvu stojí také Egon Schiele Art Centrum, muzeum fo-
toatelier Seidel či klášterní zahrady. Jedinečnou atmosféru zažijete, když se 
zde ubytujete a projedete si večerní město a jeho romanticky osvětlené ulič-
ky. Průměrná cena za tříhvězdičkový hotel je 1300 Kč.

•   Salto angel - nejvyšší vodopád na světě, 979 metrů, Venezuela
•   Yellowstone – nejstarší národní park na světě, založen 1872, USA
•   Velký bariérový útes – nejdelší korálový útes na světě, přes 

2000 km, Austrálie

Pravčická brána

Český Krumlov

5 nej míst, která stojí za vidění, podle Guinnessovy knihy rekordů: 
•   Vatikán - nejmenší stát na světě, rozloha 44 ha, enkláva uvnitř 

města Řím, Itálie
•   pražský hrad – největší historický hrad a zároveň nejnavštěvo-

vanější památka Česka, rozloha 66 761 m2, Česká republika

SOUTĚŽTE S NÁMI 
A MŮŽETE NA JEDNOM MÍSTĚ 

VIDĚT CELÝ ŠIRÝ SVĚT. 
Máme pro vás 50 lístků na unikátní 

výstavu malíře Zdeňka Buriana: 
Širým světem. Ve výstavních sálech 

Obecního domu v Praze je nyní 
představeno více než 200 originálů 

tohoto pozoruhodného umělce, 
jejichž prostřednictvím můžete 

nahlédnout do barvitých končin 
světů minulých, současných 

i smyšlených. I vy ji můžete spatřit! 

Odpovězte správně na otázku:  
„Ve kterém městě se narodil Zdeněk Burian?“

Odpověď zašlete na adresu: krizovka@tetadrogerie.cz 
od 18. 4. 2019 do 13. 5. 2019. Do předmětu uveďte „Teta magazín 

– Výstava“ a do textu emailu odpověď na soutěžní otázku, 
své jméno a adresu. Ze správných odpovědí vylosujeme 25 výherců, 
které odměníme dvěma vstupenkami na výstavu Zdeňka Buriana. 

Výherci budou zveřejněni od 14. 5. 2019 na stránkách 
www.tetadrogerie.cz v sekci Soutěže. Pořadatelem soutěže je 

společnost Solvent ČR s.r.o. Všeobecná pravidla soutěže naleznete 
na www.tetadrogerie.cz/akce/souteze.

SOUTĚŽ



Velikonoce jsou tu, a tak je potřeba připravit výslužku pro 
šikovné koledníky. Vyzkoušejte letos kromě tradičního barvení 
vajec i trochu neobvyklé postupy. „Frčí“ třpytky, ale i naprostý 
minimalismus a přirozenost. Nebojte se toho a uvidíte, 
že s takovými vajíčky zaručeně zabodujete!

domov   33www.tetadrogerie.cz

HODY, HODY 
doprovody…

V PŘÍRODNÍM STYLU
Co budete potřebovat:
vyfouknutá nebo natvrdo uvařená vejce, ptačí 
peříčka, režný provázek, nůžky, lepidlo, dřevěný 
kno� íček, malé větvičky z keře

Příprava:
1. Nejprve si promyslete, co a jak na vajíčko na-
aranžujte. Pak vezměte lepidlo a potřete místo, 
kam budete chtít dekoraci, v našem případě pe-
říčko, nalepit. 
2. Peříčko přilepte a chvilku přidržte, aby se dob-
ře přichytilo. Na další vejce můžete nalepit peříč-
ko a pomocí provázku připevnit malou větvičku 
nebo nalepit více peříček a ozdobit je dřevěným 
kno� íkem. Vaší fantazii se meze nekladou! 

Ať žije přirozenost!  
Pokud pravidelně sledujete soci-
ální sítě, tj. Instagram, určitě jste 
zaznamenali kauzu „The Instagram 
Egg“. O co šlo? Doposud nejoblíbe-
nější instagramový snímek Kylie 
Jenner a její novorozené dcery 
s počtem asi 18 milionů sledujících 
překonala jiná fotografie – zcela 
obyčejného vejce! To si získalo více 
než neuvěřitelných 28 milionů sle-
dujících, a překonalo tak hity jako 
oznámení zpěvačky Beyoncé, že 
je těhotná, či svatební fotogra-
fii Kim Kardashian. Obyčejné věci 
jsou někdy zkrátka ty nejkrásnější, 
tak se tím inspirujte i vy a nebojte 
se letos darovat klidně i neobar-
vená, přírodní vejce. Anebo je podle 
našeho vzoru ozdobte jen pár pří-
rodními dekoracemi. Budou vejcím 
bezpochyby slušet.
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Text a foto: Zuzana Hladíková 

ZDOBENÍ POMOCÍ LAKŮ 
NA NEHTY 
Co budete potřebovat:
vyfouknutá nebo natvrdo uvařená vejce, misku 
s vodou, barevné laky na nehty, špejli nebo párátko, gumové rukavice, pod-
ložku na stůl

Příprava:
1. Do misky s vodou nakapejte několik kapek laku na nehty. 
2. Lak nechte rozpít nebo ihned pomocí párátka či špejle promíchejte podle 
vlastní fantazie. Lak vytvoří na hladině vrstvičku, jakýsi � lm, na nějž můžete 
nakapat další barvičky, a vytvořit tak třeba pěkné puntíky nebo jiné vzory.
3. Pak si navlékněte gumovou nebo igelitovou rukavici a vajíčko opatrně po-
nořte do misky s touto směsí. Barevný povlak přilne na povrch vajíčka, které 
se tak krásně obarví.

Naš tip
V prodejnách Teta seženete nejrůznější laky na nehty, od klasických až 
po třpytivé či neonově zářivé. Nebojte se využít různé barevné kombi-
nace. Pokaždé získáte zcela originální design vajíčka.

1.
2.

3.

ZDOBENÍ TŘPYTKAMI 
Co budete potřebovat:
vyfouknutá nebo natvrdo uvařená vejce, glitrový prášek nebo třpytky na zdo-
bení nehtů, bezbarvý lak na nehty nebo lepidlo, misku, podložku na stůl, ma-
lou lžičku

Příprava:
1. Na neobarvené vajíčko naneste tenkou vrstvu lepidla nebo bezbarvého 
laku na nehty. Natřít můžete celé vejce, jednu jeho polovinu, vytvořit pruhy, 
puntíky apod., prostě zdobte podle vlastní fantazie.
2. Místa potřená lepidlem či bezbarvým lakem posypte pomocí malé lžičky 
třpytkami. Pracujte velmi opatrně, jinak se budete třpytit úplně všude  

Naš tip
Glitrové prášky různých barev a jemnosti seženete ve výtvarných potře-
bách. Skvěle vám ale k tomuto blýskavému zdobení poslouží třpytky na 
nehty (vyrábí např. Essence), které seženete ve všech prodejnách Teta.

1.

2.

KLASIKA NEZESTÁRNE

Nemáte-li chuť pouštět se do experimentů 

nebo prostě jen máte rádi tradice, obarvěte 

vajíčka pomocí klasických práškových barev, 

která rozpustíte ve vodě. Zaschlá vejce pak 

můžete ozdobit nejrůznějšími obtisky. K dostání 

je spousta motivů, od lidových přes veselé 

velikonoční až po ty modernější, takže si 

zaručeně vybere každý. 

Čím víc nakupujete, tím více ještě ušetříte.
-10% 

klub

Na celý Nákup

VĚRNOSTNÍ
kupON
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Čím dál více se s ním setkáváme v restauracích, ale i na domácí 
půdě. Všichni si ho oblíbili a nedají dopustit na jeho chuť 
i blahodárné účinky pro organismus. Rozhodli jsme se tedy, že 
když je chřestová sezona, nastal ideální čas na to, uvařit si něco 
vskutku lahodného, samozřejmě pod taktovkou profesionálního 
šéfkuchaře Martina Tamele.

CHŘESTOVÉ  dobroty 
Martin
Tamele 

Vařil 5 let v Londýně, v blízké době 
bude otvírat vlastní podnik 

Coffee 59 Brunch v Říčanech u Prahy. 

CHŘESTOVÁ POLÉVKA 
S CITRONEM A PARMEZÁNEM
Co budete potřebovat:
Zelený chřest 1-2 svazky (jeden svazek jsou cca 2 porce), 2 menší kuchyň-
ské cibule, 2 stroužky česneku, pažitka, sůl a pepř, citron, parmezán, máslo

Příprava:
Chřest očistíme, dřevnaté konce vyhodíme a odkrojíme špičky, které si 
schováme na později. Zbytek chřestu nakrájíme na malé válečky cca 1 cm 
velké. Cibuli a česnek nasekáme na jemno a orestujeme na másle, můžeme 
přidat trochu oleje, aby se nám máslo nepřipalovalo. Až cibule s česnekem 
zesklovatí, přidáme nasekanou pažitku, zamícháme a zalijeme cca 750 ml 
vody a přivedeme k varu. Poté do vroucí vody přidáme nakrájený chřest 
a uvaříme do měkka. Takto uvařenou polévku rozmixujeme a ochutíme solí 
a pepřem. Kdo chce, může polévku už takto ponechat a servírovat, kdo však 
chce něco více, ať  polévku vrátí na plotnu a přivede znovu k varu a přisy-
pe nastrouhaný parmezán a zakape citronovou šťávou. Získáte tak krásnou 
krémovou polévku. Mezitím si v menším rendlíčku uvaříme vodu, kterou 
osolíme a vhodíme do ní špičky chřestu. Povaříme je zhruba 2 min. a hned 
zchladíme přemístěním do ledové vody (blanšírování). Takto připravené 
špičky použijeme jako ozdobu na polévku.

TĚSTOVINY 
S DVOUBAREVNÝM CHŘESTEM
Co budete potřebovat:
Těstoviny 400 g (jakékoliv máte rádi), olivový olej 1 lžíce, 1 středně velká 
cibule červená nebo bílá, petržel a pažitka 30 g od každého, zelený chřest 
cca 75 g, bílý chřest cca 75 g, máslo 50 g, parmezán 50 g nastrouhaného 
+ 20 g na ozdobu, chilli paprička 1 malá, sůl a pepř

Příprava:
Těstoviny uvaříme v osolené vodě, scedíme, ale vodu od těstovin si scho-
váme. Chřest si oloupeme a odřízneme dřevnatý konec. Zbylý chřest 
si nakrájíme na tenčí špalíčky cca 3 mm tlusté. V pánvi rozpálíme olej 
a krátce orestujeme cibulku (nakrájenou na větší kousky) poté přidáme 
nakrájený chřest a na jemno nasekanou chilli papričku. Vše restujeme do-
hromady (plátky chřestu by měly být hotové na zkus). Nyní do pánve při-
dáme uvařené těstoviny, zamícháme a lehce podlijeme vodou (tou, která 
nám zbyla od těstovin), přidáme máslo a nastrouhaný parmezán. Krátce 
povaříme dohromady a přidáme nasekané bylinky, osolíme a opepříme. 
Vše zamícháme dohromady a ihned servírujeme.
Naservírované těstoviny ještě posypeme hoblinami parmezánu. Recept je 
možné obohatit ještě cca 75 g slaniny, kterou orestujeme spolu s cibulkou.

www.tetadrogerie.cz
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spolu s moukou, přidáme žloutek z jednoho va-
jíčka (bílek si schováme na později) vše ručně 
zapracujeme (začnou se vám tvořit malé hrud-
ky), poté začneme pomalu přilévat studenou 
vodu a stále zpracovávat těsto. Vodu přiléváme 
podle potřeby, dokud nám nevznikne celistvé 
těsto nelepivé a hladké na povrchu. Kuličku 
těsta zabalíme do potravinářské folie a necháme 
v lednici odpočinout cca 20 min. Pokud si chce-
te práci s těstem ulehčit, můžete ho zakoupit již 
hotové.

Náplň quiche:
Cibuli a slaninu si nakrájíme na větší plátky 
(proužky) a orestujeme na rozpálené pánvi 
a přidáme nakrájený a očištěný chřest (také na 
proužky nebo tenké plátky). Přidáme tymián 
(ideálně čerstvý a pouze lístky), osolíme, ope-
příme a odstavíme. Těsto vyndáme z lednice 
a na pečícím papíru, který posypeme moukou, 
rozválíme asi na 3 mm tloušťku a překlopíme 
do formy na pečení, kterou si vytřeme máslem 
a poprášíme moukou. Těsto dobře vmáčkneme 
do formy a ořežeme jeho přebytečné kraje. Nyní 
si dno propícháme vidličkou a vložíme zmač-
kaný alobal, který pak jen sundáte a vyhodíte. 
Takto připravené těsto dáme péct do trouby na 
190 °C na 10 min.
Do misky si rozklepneme dvě vejce a přidáme 
zbylý bílek. Přilejeme mléko, nastrouhaný par-
mezán a rozmícháme. Nyní si do předpečeného 
quiche dáme orestovanou směs a zalijeme roz-
míchanými vejci. Vložíme do trouby a pečeme 
na 180 °C po dobu 25 minut. Po upečení může-
me ještě posypat čerstvým tymiánem.  

Foto a recepty: Martin Tamele, 
text připravila: Aneta Christovová

CHŘESTOVÝ QUICHE 
Co budete potřebovat:
Hladká mouka 180 g + něco na poprášení, máslo 
90 g + trošku na vytření formy, vajíčko 3 ks, bílá 
cibule 2 ks (střední), tymián 1 svazek (vanička), 
anglická slanina 100 g, chřest 1/2 svazku, parme-
zán 50 g cca, sůl a pepř, mléko 50 ml cca

Výroba těsta:
Máslo nakrájíme na malé kousky a smícháme 

* 1 ks = 4,00
** 1 ks = 3,33
*** 1 ks = 3,00

* 1 ks = 2,16
** 1 ks = 1,50
*** 1 ks = 1,35

* 1 ks = 4,00
** 1 ks = 3,33
*** 1 ks = 3,00

VITAMINY
PRO VAŠI KRÁSU
A ZDRAVÉ OČI

Vyrábí: VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385 | Zlín 763 02 | CZ | www.vitar.cz
Hledejte ve Vaší oblíbené drogerii TETA.
* Nabídka produktů se může na jednotlivých prodejnách lišit. ** Vyobrazené produkty jsou doplňky stravy
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Směňujte své body za věrnostní kupony. -10% 
klub

Na celý Nákup

VĚRNOSTNÍ
kupON
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Vyluštěnou křížovku zasílejte na adresu krizovka@tetadrogerie.cz od 18. 4. do 13. 5. 2019. Do předmětu uveďte „TETA magazín 4_2019“ a do textu 
e-mailu tajenku křížovky, své jméno a adresu. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, které odměníme prodlužující řasenkou Unlimited od 
značky L'Oréal. Pořadatelem soutěže je společnost Solvent ČR s.r.o. Všeobecná pravidla soutěže naleznete na  www.tetadrogerie.cz/akce/souteze.

Křížovka
Americký spisovatel Ray Bradbury: Naprostá dokonalost vede k...

Sudoku

Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. 

kupon pro členy Teta klubu můžete využít opakovaně.

klub DáRkOVý 
kupON

Na celý Nákup

-10%



Rak 
22. 6. – 22. 7. 
Jako člověk, pro něhož je rodina 
bytostně důležitá, můžete 
zapomenout na všechna 

možná výročí, ale Den matek k nim rozhodně 
nepatří. Přípravám věnujete minimálně týden 
a rozhodně je neodbýváte. Organizaci celé akce 
si však nesmíte nechat vzít z rukou. Sourozen-
cům a dětem přidělte práci, ale vrchní koordinaci 
si ponechejte vy. Jen vy se postaráte, aby všechno 
proběhlo hladce a bez zádrhelů. Výsledkem bude 
krásný rodinný svátek, kdy budou všichni spolu ne 
proto, že by museli, ale proto, že chtějí. 

leV 
23. 7. – 22. 8. 
To, že máte pocit, že jste se 
s jedním ze svých minulých 
vztahů vyrovnali, ještě nezna-

mená, že to váš bývalý partner vnímá stejně. 
Čekejte, že vás v rámci čarodějnic nebo Prvního 
máje vyhledá a bude si s vámi chtít promluvit. 
Dostanete se tím do hodně rozporuplné situace. 
Na jedné straně byste si s ním rádi popovídali, na 
druhé je vám jasné, že byste mu tím dávali naději, 
kterou splnit nemůžete a nechcete. Pak nezbude, 
než abyste zapnuli fantazii a vymysleli výmluvu, 
která vám v setkání zabrání.  

kOZOROH 
22. 12. – 20. 1. 
Pokud se rozhodnete, že 
v rámci Velikonoc s partnerem 
někam pojedete, musíte si sta-

novit, kdo bude šéfovat, a tedy ponese za celou 
akci odpovědnost, a kdo bude poslouchat. Důle-
žité to je zejména při výběru hotelu a ostatních 
placených služeb. Zatímco vy máte pocit, že byste 
v této oblasti měli co nejvíce šetřit, miláček si 
chce užívat. Možná by pomohlo, kdybyste si uvě-
domili, že doma šetříte celý rok. Na výletě byste 
z ustáleného režimu, kdy se hlídá každá koruna, 
mohli alespoň na chvíli vybočit. 

VODNáŘ 
21. 1. – 20. 2. 
Kdybyste jenom trochu chtěli, 
mohli byste okamžitě začít 
pracovat jako diplomati hodně 

vysokého stupně. S lidmi, s nimiž se dostanete do 
styku, dokážete mluvit tak, aby každé vaše přání 
plnili co nejrychleji, a dokonce s potěšením. 
Výjimku netvoří ani nadřízení. Od 20. dubna, 
kdy se k Merkuru ve vašem komunikačním sek-
toru přidá Venuše, z nich dostanete všechno, co 
chcete a potřebujete. Naštěstí vyžadujete přede-
vším nejrůznější kurzy, díky nimž si zvýšíte kvali-
fikaci. Ty vám poskytnou moc rádi.

RYBY 
21. 2. – 20. 3. 
Zejména v rodinných zále-
žitostech nesmíte tlačit na 
pilu. Bude lepší, když necháte 

všemu volnost a sami budete průběh událostí jen 
z povzdálí pozorovat a případně mírně usměrňo-
vat. Situace se zásadně změní po 6. květnu, kdy se 
Merkur dostane do vašeho komunikačního sek-
toru. Pokud během zimy v rodině došlo ke sporu, 
je velká šance, že se spolu dotyční domluví. Je 
však potřeba, abyste se vy ujali role negociátora, 
který dohlíží, aby se problém neprohloubil, ale 
vyřešil. Zvládnete to na výbornou! 

BeRaN 
21. 3. – 20. 4. 
Po období, kdy jste měli pocit, 
že můžete sice moc chtít, ale 
přesto se vám nevede tak, jak 

jste si představovali, se můžete těšit na zásadní 
změnu. Zlom nastane už v dubnu, kdy se do vašeho 
znamení dostává Merkur. Najednou začnete zako-
pávat o příležitosti, o nichž jste dosud jen marně 
snili. Těšit se můžete i na štěstí v lásce. Velikonoce, 
které letos prožijete, budou patřit ke svátkům, na 
než se nezapomíná. Jaro přinesou nejen do pří-
rody, ale i do vašeho citového života. Máte se na 
co těšit!

Býk 
21. 4. – 20. 5. 
Druhá polovina dubna vám 
přinese spoustu zajíma-
vých možností. Kromě jiného 

k nim patří nabídky na velice zajímavé letní cesty. 
Dosud jste nic takového neměli v úmyslu, ale 
kamarádi přijdou s nabídkou, kterou odmítnout 
nedokážete. Mile vás překvapí i partner. Ví, že 
1. máje uznáváte jako klasický svátek zamilova-
ných a postará, se, abyste si ho oba náležitě užili. 
Když přijde s tím, že byste si mohli někam zajet 
na prodloužený víkend, měli byste souhlasit. Jsou 
věci, na nichž se šetřit nedoporučuje.

VáHY 
23. 9. – 23. 10. 
Máte sklon se věnovat tomu, 
co si to nezaslouží, zatímco to, 
co je opravdu důležité, pomí-

jíte. Když svému partnerovi navrhnete, že byste 
mohli Velikonoce využít na to, abyste doma 
vymalovali, velké nadšení nečekejte. Jde o nápad, 
který byste měli zahnat hned ve chvíli, kdy se 
objeví. Místo toho přemýšlejte o programu, který 
bude bavit celou rodinu. Místo malování stěn si 
sedněte a začněte malovat vajíčka. Spolu s dětmi 
si pak můžete vyrazit do skanzenu, kde zjistíte, 
jak se Velikonoce slavily dřív.   

ŠTÍR 
24. 10. – 22. 11. 
Vaše snaha o zásadní vylep-
šení domu i zahrady je chvá-
lyhodná, ale přesto existuje 

nebezpečí, že se vám vymkne z rukou. Začnete 
nějakou maličkostí, ale hrozí, že se na toho na 
ni nabalí tolik, až z toho bude kompletní rekon-
strukce. Naštěstí máte na své straně Jupitera, 
který prochází vaším sektorem majetku vlast-
ního. Pak si musíte sednout a propočítat, zda si 
na takovou akci můžete troufnout. S tím, že vám 
půjčí rodiče nebo sourozenci, raději nepočítejte. 
Udělali by to sice rádi, ale tolik nemají.

paNNa 
23. 8. – 22. 9. 
Veškeré schopnosti, které jste 
využili při přípravě Vánoc, 
využijete při chystání na 

Velikonoce dvojnásob. Všichni příbuzní si u vás 
objednají mazance a velikonoční nádivku. Vy si 
pak pro radost uděláte nejrůznější květinové vazby 
a jarní dekorace, jimiž zkrášlíte byt i zahradu. 
O další překvapení se vám pak postará partner. Na 
poslední chvíli přijde s tím, že byste si mohli ke 
svátkům přibrat pár dní dovolené a vyrazit někam 
k moři. Dosud jste o ničem takovém neuvažovali, 
ale moc vás to láká…

BlÍŽeNcI 
21. 5. – 21. 6. 
Mars, který po celé období pro-
chází vaším znamením, varuje. 
Energie máte sice na rozdávání, 

ale je otázka, zda ji umíte využít tak, abyste si zby-
tečně neublížili. Je jasné, že vás jaro láká k cykli-
stickým výletům a sportovním aktivitám vůbec. 
Kvůli této energii však hrozí, že špatně odhadnete 
míru rizika a své aktivity přeženete. Riskujete tím 
nejen zranění, ale i značné finanční ztráty. Chvíle, 
kdy byste museli přejít na hromadnou dopravu, 
protože auto by stálo v servisu, by vám život moc 
neusnadnila.

Platnost horoskopu od 18. 4. do 13. 5. 2019. Horoskop pro vás připravila Jarmila Gričová

www.tetadrogerie.cz

STŘelec 
23. 11. – 21. 12. 
První máj může být ve vašem 
případě opravdu lásky čas. 
Osud k vám bude opravdu las-

kavý. Po čarodějnicích se můžete v klidu vyspat, 
protože dopoledne se nic dít nebude. Odpole-
dne, kdy už bude Luna ve vašem sektoru lásky 
a romantiky, se naopak hne spousta věcí kupředu. 
Vy konečně dokážete o svých citech mluvit tak, 
aby si druhá strana nemyslela, že si z ní děláte 
legraci. Člověk, který se o vás uchází, se chová 
naprosto dokonale. Každým slovem i činem vám 
dává najevo, že důležitý není on, ale vy. 

40  horoskop 

Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.

kupon najdete na prodejně, v letáku a Teta magazínu.
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Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.

Platnost nabídky od 18. 4. do 13. 5. 2019. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.

Zkombinujte kupony a ušetříte nejvíce! 
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Dárkový kupon naleznete uvnitř Teta magazínu, v letáku, na Facebooku, ve vašem mailu nebo na prodejnách.

klub SleVa

Na celOu ZNaČku

-30% 

platnost do 13. 5. 2019

SleVY 
na značky

klub DáRkOVý 
kupON

Na celý Nákup

-10%
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klub SleVa

Na celOu ZNaČku

-40% 

BýT ČleNeM TeTa kluBu 
Se VYplaTÍ

Věrnostní kupon získáte za své nasbírané body a můžete ho využít na prodejně. Nelze uplatnit na e-shopu.
Při uplatnění kuponů dochází k postupnému poskytnutí slev vždy z částky po uplatnění slevy předchozí.
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kOMBINuJTe

Váš věrnostní kupon za body

Dárkový kupon pro všechny 
členy Teta klubu s 10% slevou

a tím ušetříte ještě více


