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Venus
Sensitive

holítka 3 ks

16990
19990

Gillette
ProShield
Flexball

set

-20 %

52790
65990

Gillette
ProGlide
Flexball

set

-15 %

50990
59990

Gillette
Mach3

set

-10 %

31490
34990

Venus
Treasures

holítka 3 ks

17990
21990

Simply
Venus

holítka 6 ks

16990
18990

Nabídka platí od 6. 9. do 3. 10. a může se na jednotlivých prodejnách lišit.

9029
Platnost od 9. 8. do 5. 9. 2018. 
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Nezapomínejte na respekt! 

Milí čtenáři,
Nějak se ve mně probudila nostalgie, asi 
stárnu. No, musí to být věkem, protože dřív 
jsem si toho vůbec nevšímala, ale teď když 
jdu ráno do práce a ulice jsou plné školáků, 
tak mě to dojímá a okamžitě mi vyskakují 
vzpomínky na moje školní léta. 
Pamatujete, jak jsme se všichni nejvíc těšili 
do první třídy, než jsme přišli na to, o čem 
že škola vlastně je. Jak jsme se báli nezná-
mého, když jsme přecházeli na druhý stupeň. 
Jak jsme pak s nástupem na střední získali 
jakési „dospělácké“ sebevědomí. Jak jsme 
se hnali za prací a chtěli co nejdříve vypad-
nout do světa… Jak nám to teď chybí a hned 
bychom se vrátili do školních lavic. V té době 
bych přísahala, že nikdy nic takového nevy-
slovím, ale jak říkám, stárnu 
Ovšem od doby, kdy jsem chodila do první 
třídy, se toho hodně změnilo. Nebudu roze-
bírat technické vymoženosti, o kterých se 
nám tehdy ani nezdálo, stejně tak nebudu 
řešit variace všemožných alternativních 
výuk, které jsou teď pro děti k mání. To je 
v pořádku, tak to má být, doba se posouvá, 
vyvíjí a nikdo nechce, abychom zamrzli 
v roce raz dva. 
Ovšem přece jen je něco opravdu zásadního, 
co se změnilo k nepoznání a na co nemů-
žeme být ani trochu pyšní, za co bychom se 
měli dokonce víc než stydět. Úcta k učitelům 
se za ta léta modernizace vypařila jako pára 
nad hrncem. Neříkám, vraťme éru, kdy pan 
učitel byl víc než rodič a mohl mlátit žáky 
hlava nehlava. Ale přátelé, to, co se děje 
dnes, to je zvěrstvo. Když v dětech nevybu-
dujete úctu k učitelům, k doktorům, celkově 
k profesím, které si zaslouží poklonu za svoji 
těžkou a zodpovědnou práci, tak jak potom 
chcete čekat, aby měly úctu ke svým kama-
rádům, sousedům, budoucím partnerům 
a k vám samotným – k rodičům. 
Ráda bych vás, nynější i budoucí rodiče dětí 
školou povinných, chtěla o něco požádat: 
Prosím chovejte se k učitelům s respektem, 
který od svého dítěte vyžadujete a očekáváte. 
Budete mít pak jistotu, že alespoň v tomto 
směru se vám podařilo vychovat slušného 
člověka. A to přece stojí za to! 

Krásný podzim přeji,
Vaše Aneta
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Teta magazín je měsíčník zdarma, k dispozici ve všech nových duhových Tetách. Seznam těchto prodejen najdete na 
www.tetadrogerie.cz/prodejny. Klubové slevy a akce jsou určeny výhradně pro členy TETA klubu (členy s platnou kartou TETA 
klubu). TETA klub sleva na značku – max. 30 ks výrobků na zákazníka z každé klubové nabídky. TETA klub sleva na produkt – max. 
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Platnost akce 6. 9.-3. 10. 2018.
Do vydání zásob na pokladně.

Akce se vztahuje na celý sortiment Surf,
nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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Teta klub vám přináší nové 
věrnostní výhody

Vaše body za nákupy
Za každý nákup v Tetě (včetně Teta e-shopu), 
jako doposud sbíráte body (30 Kč = 1 bod). 
Nově je na prodejně můžete směňovat za věr-
nostní kupony se slevou 10 % na celý nákup. 

Zavádíme věrnostní statusy 
Čím více za rok v Tetě nakoupíte, tím vyšší věr-
nostní status získáte.  Rozlišujeme tři úrovně: 
Zlatý, Stříbrný a Základní. Čím vyšší věr-
nostní status máte, tím víc ušetříte, pro-
tože své věrnostní kupony získáte výhodněji 
(= za méně bodů). Věrnostní status se počítá 
z nasbíraných bodů za posledních 12 měsíců 
a je pohyblivý.

Užívejte si nové věrnostní kupony
Směnou za své body (50, 65 nebo 80 bodů podle 
Vašeho věrnostního statusu) získávejte v pro-
dejnách Teta u pokladny věrnostní kupony se 
slevou 10 % na celý nákup. Sleva platí i na již 
zlevněné zboží. 
Věrnostní kupony nahrazují dosavadní malé 
trvalé slevy na kartě na neakční zboží a posky-
tují ročně až 3x větší slevu. Získaný kupon 
můžete uplatnit ihned. Věrnostní kupon lze 
navíc chytře zkombinovat s ostatními již tak 
výhodnými slevami a ušetřit ještě víc.

Zákazník se zlatým věrnostním 
statusem ušetří 3x víc
Paní Zlatá chodí do drogerie Teta pravidelně.

• Nakupuje 2x měsíčně průměrně za 250 Kč/nákup.
• Za rok získá 200 bodů, a má tedy zlatý věrnostní status.
• Věrnostní kupon s 10% slevou na celý nákup získá již za 50 bodů.

Konktrétní příklad úspory:
• Nakoupí za 1 000 Kč a kupon uplatní (= uspoří 100 Kč).
• Ročně dosáhne svými body minimálně na 4 kupony (= 200 bodů/50 bodů).
• Tak navíc díky kuponům ušetří 400 Kč ročně.

Ročně jde o 3x větší úsporu, než dříve získala se svou zlatou kartou!
Při trvalé slevě 5 % na neakční zboží ušetřila za rok jen 120 Kč.*

* Příklad platí za předpokladu, že paní Zlatá nakupovala akční zboží podobně jako průměrný klubový zákazník.

ušetří

x
víc

Odemkněte si své bodové konto
Abyste mohli své body směňovat za věrnostní 
kupony, je nejdříve nutné odemknout vaše 
bodové konto. Tím nám potvrdíte váš kon-
takt a ten tak přiřadíme bezpečně k vaší Teta 
kartě. Pokud již máte online účet aktivován, 
máte bodové konto automaticky odemknuté. 
Odemknout bodové konto můžete jedno-
duše aktivací Teta online účtu na www.
tetadrogerie.cz v sekci Teta klub. Pokud 
nemáte přístup k internetu či vlastní e-mai-
lovou adresu, můžete odemknutí provést 
i přes svůj mobilní telefon jednorázovým 
zasláním SMS.
Podrobnosti k odemknutí najdete na www.
tetadrogerie.cz. Případně se obraťte na per-
sonál prodejny, který vám rád pomůže. 

Vaše bodové konto
Informace o svém věrnostním statusu 
a bodech zjistíte na účtence od nákupu, 
na svém online účtu, v pravidelných Teta 
e-mailech či po dotazu v prodejně. Nevyu-
žité body nově po roce expirují (vždy nejdříve 
ty nejstarší). O bodech s blížící se expirací 
Vás budeme vždy s předstihem informovat, 
abyste je stihli využít.

Teta klub se od 6. září mění. Chceme více odměňovat 
hlavně vás, věrné zákazníky, kteří u nás pravidelně 
nakupujete. 
Stávající okamžité výhody, například slevy v Teta letáku či magazínu, slevy až 50 % na oblí-
bené značky, káva zdarma k nákupu či další osobní kupony, zůstávají tak, jak je máte rádi. 
K tomu vám přinášíme navíc výhody nové. 

Nová Teta karta
Těšit se můžete na novou Teta kartu, kterou 
někteří z vás obdrží na přelomu srpna a září do 
své poštovní schránky, nebo vám bude vymě-
něna při vaší další návštěvě v prodejně. Stáva-
jící klubové karty budou platné do 31. 10. 

Využijte i mimořádný kupon
Zkombinujte nyní svůj věrnostní kupon 
s mimořádným kuponem také se slevou 10 % 
na celý nákup a ušetřete nejvíce! Zákazníci, 
kteří dostali zásilku s Teta kartou do schránky, 
ho získali vytištěný v zásilce. Na webu či 
v mobilní aplikaci ho po dobu platnosti najdou 
ke stažení a vytištění také všichni zákazníci 
s aktivovaným Teta online účtem. Pospěšte 
si! Mimořádný kupon platí jen do 3. 10. 2018.

Přijďte do prodejny pro svůj první věrnostní 
kupon a uvidíte, že nakupovat v Tetě se 
opravdu vyplatí.

TIP, jak oba kupony chytře zkombinovat 
s ostatními okamžitými slevami, najdete 
na zadní straně tohoto magazínu. 

Více najdete na: 
www.tetadrogerie.cz/klub

ušetří

x
víc
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Platnost nabídek od 6. 9. do 3. 10. 2018. Ilustrační příklady slev.

V tomto čísle najdete klubové slevy až 50 %
 Finish

Celý sortiment
Zendium
Celý sortiment,
při koupi 2 ks
v libovolné kombinaci

Beology
Celý sortiment

Max Factor 
Celý sortiment 

Raid, Biolit, 
OFF!, Diffusil
Celý sortiment

Sebamed
Krém na opruzeniny  

Rex   
Celý sortiment

Nivea, Labello
Při nákupu libovolných 
výrobků Nivea a Labello
nad 299 Kč 

Allnature
Celý sortiment 
mrazem sušeného ovoce

klub SLEVA

- 50%
na celý 
sortiment značky

klub SLEVA

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

klub SLEVA

- 40%
na celý
sortiment značky

klub SLEVA

- 25 %
na celý
sortiment značky

klub SLEVA

- 25 %
na celý sortiment značek
Biolit, Raid, Diffusil a OFF!

klub SLEVA

- 20%
krém
na opruzeniny

klub SLEVA

- 20%
na celý sortiment
značky Rex

klub SLEVA

při nákupu libovolných výrobků
NIVEA a Labello nad 299 Kč
získáte ihned 100 Kč zpět

-100 Kč

klub SLEVA

- 20%
na celý sortiment
mrazem sušené ovoce



8    rozhovor    

Dana
Černá

V televizi ji moc 
nespatříte, ovšem jakmile 
ji uslyšíte, nemůžete se 
splést, dabuje totiž jedny 
z nejslavnějších postav 
kultovních seriálů, jako 
je Sex ve městě či Zoufalé 
manželky. Svůj hlas 
propůjčila také světově 
proslulé herečce Umě 
Thurmanové. Dana Černá 
bezpochyby patří 
k nejlepším dabérům 
u nás a vidět ji můžete 
na divadelních prknech 
v Činoherním klubu nebo 
v Divadle Palace.
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Činoherní klub, představení Kati, autor Martin McDonagh
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Patříte mezi jedny z nejlepších dabérek 
u nás. Jak jste se k této práci dostala? Jde totiž 
o hodně střeženou oblast, kam se člověk jen 
tak nedostane.
Vlastně na začátku své herecké praxe jsem dlouhé
roky hrála jen divadlo (angažmá v Kladně 
a v Mladé Boleslavi). Denní zkoušky a před-
stavení, to vás časově úplně pohltí. Ale už ten-
krát jsem podabingu pokukovala. Myslím, že 
první šanci jsem dostala díky doporučení mé 
zkušenější kamarádky. Nejdříve to byly takové 
ty výkřiky v davu, pak malé epizodní roličky, až 
se někdo odvážil svěřit mi velkou roli, později 
dokonce roli seriálovou. Tak nějak se to nabalo-
valo, už je to dávno…

V čem je dabování nejtěžší a v čem je opravdu 
jednoduché?
Možná v jednom a tom samém. Lehké je, že tu 
roli už před vámi někdo vytvořil. Musím jí tedy 
jenom dát svůj hlas. A v tom je to právě těžké – 
podřídit se originálu, dát do něj i svůj vklad, svoji 
originalitu, ale nevyčnívat, nepokazit. Stalo se mi 
i to, že mě režisér obsadil do role, která nebyla 
úplně pro mě. Dlouho jsem se trápila, ale pořád 
to nebylo ono, sama jsem slyšela, že můj hlas k té 
herečce prostě nesedne, a nakonec jsem požádala 
o přeobsazení, radši než zkazit dobrý � lm. Všem 
se myslím tenkrát ulevilo.

Jakou postavu jste dabovala nejraději?
Asi Charlo� u ze Sexu ve městě, byl to můj první
velký seriál v České televizi. Později Susan v Zou-
falých manželkách. Ale i v současné době dělám 
spoustu krásných rolí, hlavně pro HBO, nemohu 
říct, která je nejoblíbenější. Některá mi jde lépe 
po srsti, s některou se musím maličko poprat.

Jakou postavu vyloženě nemáte ráda?
Přiznám se, že mi vůbec nejdou animované 
postavičky. Tu hlasovou šarži vydržím jen při 
krátkých větách, ale v delším monologu sklouznu
zpět do svého normálního hlasu. Taky je to pěkný
nápor na hlasivky, obdivuji kolegy, kteří tuto dis-
ciplínu ovládají.

Jste také hlasem Teta drogerie. Jak jste se 
k této práci dostala? 
Spolupráce vznikla na základě hlasových zkou-
šek, na které jsem byla jako jedna z mnoha adep-
tek pozvaná. Zhruba po týdnu přišla zpráva, že si 
vybrali můj hlas, a hned se domluvil termín prv-
ního nahrávání. Točíme v profesionálním Studiu 
Beep, kde vše skvěle funguje – produkce, zvukaři, 

recepce. Naše vztahy s Teta týmem jsou mys-
lím nadstandardní, vždy se rádi vidíme a kromě 
práce si stihneme i popovídat. Mají jasno, umějí 
mi přesně sdělit, co po mně výrazově požadují, 
a já se jim to snažím splnit, případně nabídnout 
jiné verze. Do té doby, než jsem začala dělat pro 
Teta drogerii, jsem si myslela, že je to ta droge-
rie Teta, co si pamatuju z dětství. Až pak jsem 
při práci zjistila, že nabídka Tety je různorodá 
a nejen mýdla a prášky na praní, ale hodně i deko-
rativní kosmetika, tělová mléka a zkrátka tyhle 
věci na zkrášlení, a navíc jsem byla mile překva-
pená i cenami.

Tak to nejste sama, měla jsem to úplně stejné 
vnímání, než jsem pro Teta drogerii začala 
dělat tento magazín. Co vás tam teď láká na 
nákupy? 
Co se mi líbí nejvíc, je to, že Teta na sobě začala 
pracovat, převlékla se do moderních kabátků 
a ejhle – z Popelky se vyloupla královna droge-
rií Teta. A to myslím doslova – Teta byla přece 
zákazníky zvolena nejoblíbenější drogerií roku 
2018 (pozn. podle hlasování veřejnosti). Což 
je obrovský úspěch, v takové konkurenci. Nebo 
ta akce k 20. narozeninám – sleva 20 procent 
z celého nákupu? Ani se mi tomu nechtělo věřit, 
když jsem ten text namlouvala. Chystala jsem 
se na velký nákup, ale buď nebyl čas, nebo auto 
k ruce, prostě nakráčela jsem do Tety až den po 
skončení akce a smůla. Ale ze stojanu už se na mě 
smály další letáky s čerstvou nabídkou. Droge-
rie obecně jsou zrádné, jdete si pro toaletní papír 
a vracíte se domů s plnou taškou voňavých věci-
ček, které opravdu nutně potřebujete. V Tetě 
můžete prohlížet, přivonět, vyzkoušet, s rozumem 
a s citem…a ještě si k tomu dát dobrou kávičku.

Takže určitě už máte klubovou kartičku Teta 
drogerie?
Já slevové letáky moc nesleduji, co nutně potře-
buji, prostě koupím, ani nejsem sběratel všech 
možných karet. Ale o nabídkách Teta drogerie 
se dozvím s předstihem právě při natáčení, a tak 
jsem přišla na to, že je skutečně výhodné právě 
tuto kartu vlastnit, takže už ji mám. Dobrovolně
a ráda! Dokonce tu novou barevnou, co mi teď 
přišla poštou. A tím, že jsem věrná zákaznice, 
určitě využiju věrnostní kupony, které teď Teta 
drogerie zavádí.

Když se vrátím k vaší profesi, baví vás víc hrát, 
nebo dabovat?
Baví mě obojí. Kdybych jen dabovala, stýskalo 

by se mi po divadle a naopak. Divadlo je mys-
lím základ, taková hercova hygiena. Když zkou-
ším divadelní roli, je to dlouhodobý hlubší 
proces, hledání. Lépe se mi pak dabuje, člověk 
nesklouzává do obecných povrchních intonací.

Pravdou je, že vlastně svým způsobem díky 
dabingu „hrajete“ v jedněch z nejslavnějších 
seriálů všech dob. Jaké to je dabovat kultovní 
role a ještě kultovnější herečky? (poznámka 
redaktora – V seriálu Zoufalé manželky dabuje Teri 
Hatcher jako Susan, také Charlo� u ze seriálu Sex ve 
městě a často dabuje herečky jako Melanii Gri�  th, 
Meg Ryan, Umu � urman, Salmu Hayek, Penelope 
Cruz)
Slavná jména mi nijak kolena nepodlamují. Pro-
stě sedím ve studiu se sluchátky na uších a snažím
se poctivě posloužit originálu. Pravda je, že dobré 
slavné herečky i dobře hrají, jejich herectví je prav-
divé, barevné, překvapivé a pro nás to tedy zna-
mená důslednější hledání výrazu. Bezduchý dialog 
v telenovele nevylepšíte sebelepším dabingem.

Při dabování je asi výhodou, že se nemusíte do 
práce nijak extra čančat. My jsme běžně s hol-
kami do rádia chodily nenalíčené a v teplákách 
 V divadle je to už jiná, tam jsou tuny make-
-upu povinností. Jak dlouho trvalo nejdelší 
líčení a kostýmové úpravy pro nějakou roli?
Tak to je obrovská výhoda, kterou často a ráda 
využívám, někdy se mi prostě čančat nechce. Ale 
pozor, dnes už jsou všude kamery, což je zrádné. 
Kdysi jsem dorazila takhle podomácku do Noč-
ního Mikrofóra netušíc, že celý rozhlasový pořad
mohou lidé sledovat i na webu. A dodneška se mi
stává, že si lidé přijdou po představení pro podpis
právě s touto fotogra� í, kde vypadám příííšerně  
Jednou jsem dokonce svou profesi i zapřela! Byl 
typický den blbec - nic se nedaří, já neupravená, 
nenamalovaná, protivná, dokonce se hádám 
s prodavačkou, když ona uprostřed mého výlevu 
zbystří a zeptá se „Nedabujete náhodou? Vy máte 
hrozně známej hlas,“ já úplně zrudla a zbaběle se 
nepřiznala  V divadle se ráda nechám nalíčit 
od našich maskérek, je to příjemný relax a ony to 
prostě umějí nejlíp. Žádnou extra složitou masku 
jsem zatím neměla, nejvíc času zabere úprava 
vlasů. Mám prý zdravé vlasy a účesy špatně drží, 
proto často využíváme elektrické natáčky, což je 
úžasný vynález se super efektem.

A jak pečujete při tak intenzivní práci o svoji 
pokožku i pleť?
No, já právě moc nepečuju. Určitě se každý 



večer důkladně odlíčím a natřu krémem, který 
je po ruce. Žádnou svou značku nemám, stří-
dám je metodou pokus/omyl. Už třeba vím, že 
mi nevyhovují krémy s kaviárem, ovšem s kyse-
linou hyaluronovou naopak ano. Na kosmetiku 
zajdu nepravidelně párkrát do roka ke kamarádce 
Marcele do studia MB v Litoměřicích, když jedu 
navštívit maminku. Vlasy se nedají tak ošulit, jeli-
kož šediny útočí a odrosty potřebují dobarvit čas-
těji. Domácí barvení se mi neosvědčilo, takže se 
vždy ráda svěřím do rukou slečny Báry v salonu 
Carpe Diem.

V tomto čísle Teta magazínu čtenářům nabíd-
neme pár tipů, kam na Výlety za vínem. Měla 
byste také nějaké zajímavé místečko, kam za 
dobrým vínem?
Víno mám ráda, ale nepovažuji se za bůhvíjakého
znalce. Baví mě na cestách ochutnávat místní pro-
dukty. Výtečná jsou francouzská vína, v Maďar-
sku jsem o prázdninách pila víno ze Šoproně či 
z přilehlého rakouského Burgenlandu. Nebo 
u mamky v Litoměřicích si dám ráda roudnické či 
žernosecké. A až pojedete do Žernosek pro víno, 
doporučuji výlet po Českém středohoří, je tam
nádherně.

V zářijovém čísle řešíme samozřejmě také 
školu. Jak vzpomínáte na svoje školní léta? 
Třeba nástup do první třídy, jaké předměty 
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jste měla a neměla ráda, byla jste spíš šprt, 
nebo raubíř? 
Jak ráda bych o sobě psala jako o raubíři, ale já 
byla čistokrevný šprt, takový ten vzorný lovec 
jedniček, co se dobrovolně hlásí na zkoušení, při-
tom opravdové znalosti byly bídné  Brrr, až se 
za to stydím. U našich dětí jsme razili heslo „Měj 
ve škole třeba pětky, ale nebuď blbá ovce.“ Což 
v překladu znamená: Buď bystrá, uvažuj v souvis-
lostech, měj svůj názor a neboj se ho ve vší sluš-
nosti prosadit. Dospělý nemusí mít vždy pravdu 
jenom proto, že je starší.

Tak s tímto sympatizuji, a to z jednoho 
důvodu: Měla jsem to doma nastavené stejně 
 A jak vzpomínáte na školní období vašich 
dcer?
Obě jsou celkem klidné, nekon� iktní, ale mají 
svou hlavu. Do školy chodily celkem rády, 
nedocházelo k žádným střetům, které bychom 
museli řešit. Když jsem měla pracovně náročné 
období, třeba před premiérou, nebo několika-
denní zájezd, občas jsme potom školu tak trochu 
ošulily a nechala jsem si je doma, abychom tak-
zvaně doplnily citové pohárky. Asi to není úplně 
správné, ale mně v tu chvíli přišlo důležitější být 
spolu než sedět ve škole. A holky to vlastně i nau-
čilo zodpovědnosti, protože věděly, že látku si 
musí doplnit a test za ně taky nikdo nenapíše.

Pomamily se a jsou ve vaší branži, nebo se roz-
hodly vydat jinou cestou?
Ta mladší se potatila a věnuje se hudbě, starší 
miluje cestování a studuje v zahraničí jazyky. 

Chodíte s nimi ještě na nákupy, třeba do Tety, 
nebo už rady maminky nepotřebují? Já třeba 
využívám rad mamky dodnes, a dokonce ona 

mi zásobuje většinu šatníku, protože jí baví 
nakupovat oblečení víc než mě  
Občas se mě ještě ptají na můj názor, ale většinou 
mají jasno, co konkrétně potřebují a proč, jen 
chtějí, abych to schválila. Nedávno se mi s úsmě-
vem svěřily, jak rády vyplňovaly čas mezi obědem 
a odpoledním vyučováním bloumáním po Tetě, 
měly ji totiž přímo před školou. To musely mít 
prodavačky radost! 

No, typické holky, kam jinam by taky měly jít 
než za krásou  Na co jste vlastně v životě nej-
víc pyšná?
Nic velkého jsem v životě nedokázala, pouze 
hraju divadlo a mluvím do mikrofonu, takže jestli 
jsem tím někomu přivodila hezkou chvilku, jsem 
za to ráda. Mým nejlepším produktem jsou určitě 
naše dcery, na ty jsem doopravdy pyšná. A radost 
mi dělají každý den.

Co byste rozhodně neměnila a co naopak ano?
Nepřemýšlím, co by bylo, kdyby bylo… minulost
nejde změnit, snad jen poučit se z chyb. Já bych 
se asi snažila být méně uzavřená, neřešit strachy 
a mindráky, protože ty člověka jen zdržují a sva-
zují, kašlala na dobré známky a hlavně se učila cizí 
jazyky.

Kde vás můžeme od září vidět a na co zajít?
Hraji v několika představeních v Činoherním 
klubu, ve Viole představení Commedia Finita 
a Smluvní vztahy a v Divadle Palace titul Velká 
zebra, se kterým jezdíme i po Čechách. Stavte 
se 

Co byste popřála čtenářům?
Zdraví, co jiného. To ostatní přijde samo.                

Text: Aneta Christovová

Činoherní klub, představení Nebezpečné vztahy, role Madame de Tourvel

Eva Longoria
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Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. 
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Dermacol, Gorgeous Eyebrow Correcting & Illuminating Pen, 
korektor a rozjasňovač pod obočí 2V1. Oboustranná tužka s velmi jemnou, krémovou 

texturou barevně sjednotí a rozjasní oblast pod obočím. Rozjasňovač lze použít 
i do vnitřního koutku oka pro jiskřivý look.

POMŮCKY 
na líčení 
Je čím dál víc skvělých 
vychytávek, které vám 
umožní dotáhnout  make-up 
k naprosté dokonalosti. 
Nebojte se je používat, nejsou 
určené pouze pro profíky, 
kouzlit na tváři s nimi 
dokážete i vy. Ulehčí práci 
i těm méně šikovným. Vybraly 
jsme proto pár Teta tipů, které 
by se mohly hodit do vaší 
kosmetické taštičky.  

Diva & Nice 
Cosmetics, 
kleštičky 
na řasy, pro 
dokonalý 
objem, délku 
i tvar.

Essence, My Must Haves Palette, paletka na 
oční stíny z řady My Must Haves je pro 8 lehce 

vyměnitelných náplní.

Essence,
My Must Haves 
Eyeshadow, 
Purple Clouds č. 14, 
Raspberry Frosting č. 06. 
Jemné pudrové oční 
stíny nejen do paletky 
se jednoduše aplikují 
i roztírají, 1,8 g.

Essence,
All about matt!, papírky 

proti mastnotě, speciální 
matující papírky absorbují 

přebytečnou mastnotu 
a odstraní z pokožky 
nechtěný lesk za pár 

vteřin. Osvěží make-up, 
50 ks.

Catrice,
Prime And 

Fine, Ztmavující 
kapky do make-upu. 

Vysoce pigmentovaná 
tekutá textura ztmaví 

make-up a přizpůsobí ho 
tak vašemu přirozenému 

odstínu pleti. Vegan 
složení, pouze na tekuté 

nebo krémové textury, 
ne na pudr, 15 ml.

Catrice,
Prime And 

Fine, Zesvětlující 
kapky do make-upu, 

Vysoce pigmentovaná 
tekutá textura zesvětlí 

make-up a přizpůsobí ho 
tak vašemu přirozenému 

odstínu pleti. Vegan 
složení, pouze na tekuté 

nebo krémové textury, ne 
na pudr, 15 ml.  

EcoTools,
pěnový aplikátor pro 
suché i mokré nanášení 
základního make-upu 
a konturování. 
Je z certifikované 
EcoFoam pěny, 70 % 
z rostlinných materiálů 
a s bambusovou rukojetí.

EcoTools, Kabuki, vysunovací 
kosmetický štětec pro nanášení 

pudru, tvářenky a bronzeru, ideální 
do kabelky. Štětiny jsou ze 

syntetických taklonových vláken, 
obal z recyklovaného hliníku.

Dermacol, Make-up Sponge, houbička na 
make-up ve tvaru kapky slouží pro bezchybné 

nanesení krémového nebo tekutého 
make-upu či korektoru. Její speciální tvar 

umožňuje jednoduchou a rovnoměrnou 
aplikaci do všech záhybů obličeje, zejména 

oblasti pod očima a v okolí nosu.

Essence, Get Your  
Glitter On!, třpytky 
05 Chameleon, jemný 
třpytivý prášek, který 
můžete aplikovat 
samotné nebo 
různě kombinovat. 
Nanášet je 
můžete na 
obličej nebo 
na tělo, 1,5 g.

Ilustrační příklady produktů, jejichž nabídka se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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2xSERIÁL
Hydratace 

pokožky po létě

Teplo mi dělá moc dobře, navíc miluju slunění a vydr-
žela bych se opalovat celé dny. Opálenému tělu tak nějak 
všechno víc sluší, takže si udržuji barvičku celoročně. 
V zimě si občas připomenu slunění v soláriu a jinak vše 
doháním samoopalovacími krémy. Mimochodem jsou 
skvělými pomocníky, když si chcete co nejdéle udržet opá-
lení z dovolené a používáte je místo produktů po opalování. 
Dneska už se dělají tak úžasné samoopalovací přípravky, 
že umějí nejen udržet barvu, ale také se o pokožku dobře 
postarat. Třeba Dermacol Self Tan Lotion je samoopa-
lovací tělové mléko, které se skvěle roztírá, rychle vstře-
bává a mám po něm kůži jemnou, bez šupinek z vysu-
šení. Samozřejmě používám i další hydratační výrobky, 
protože ze sluníčka se pokožka hodně vysušuje. Ideálním 
pomocníkem pro regeneraci kůže je mandlový olej, který je 
bohatý na řadu vitaminů a minerálů. Já používám Almond 
Oil od Ameté, které spolu s hydro formulí pokožku hloub-
kově hydratuje a zanechává ji jemnou na dotek.  No a aby 
byl efekt ještě intenzivnější, musíte si pořídit i něco pořád-
ného do koupelny. Tam bych vám doporučila hned dvě věci. 
Máte-li rádi kávu a její aroma, určitě si kupte tělový a ple-
ťový peeling v jednom – MARK, Face and Body, Coffee 
Original. Odstraňuje odumřelé kožní buňky, stimuluje 
prokrvení, čistí póry, je vhodný na zmírnění ekzému, akné, 
celulitidy, psoriázy nebo strií a zabraňuje předčasnému 
stárnutí. A teda můžu říci, že mi přijde, že to, co potřebuji, 
opravdu splňuje. Nově jsem vyzkoušela Care Shower Love 
Sunshine od značky Nivea, je to příjemně osvěžující spr-
chový gel s aloe vera. Ke všemu mi při sprchování připo-
míná dovolenou u moře, protože voní jako opalovací krém. 
Vlastně si tak ve sprše prodloužíte prázdniny.

Období největšího slunění je za námi, takže je načase začít 
se pomalu věnovat postupné regeneraci pokožky a tím i její 
přípravě na další roční sezonu. Máme pro vás hned něko-
lik tipů na čtenářkami ověřené hydratační produkty. V Teta 
drogerii jsme potkali maminku s dcerou, které nám dopo-
ručily svoje kosmetické favority.

ZDEŇKA, 
60 let,

mzdová účetní

Ameté, 
Body Milk Almond 
Oil, mandlové 
tělové mléko 
pro hloubkovou 
hydrataci 
s obsahem 
mandlového oleje 
a složení hydro 
formula, 400 ml

Nivea, 
Care Shower Love 
Sunshine with Aloe Vera, 
hydratační, regenerační, 
osvěžující sprchový gel 
s aloe vera 
a unikátní vůní 
opalovacích 
výrobků, 250 ml

MARK, Face and Body, Coffee 
Original, hydratační, zklidňující 

a regenerační kávový peeling 
do sprchy, 100 g

Dermacol, 
Self Tan Lotion, 
samoopalovací 

tělové mléko 
pokožku zvláčňuje 

a hydratuje. Lehkost 
mléka umožňuje 

snadné nanášení, 
vstřebávání 

a opálený vzhled se 
dostaví během 

6 hodin, 200 ml
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Letos byla v srpnu extrémní vedra, takže jsem každou mož-
nou chvíli trávila u vody nebo alespoň pod sprchou. Ve městě 
je takové počasí úplné peklo, takže jakmile vylezete z kou-
pelny, jste do pár vteřin zase propocení. Máte takový ten 
nepříjemný pocit, že lepíte a špatně voníte. Polévat se těž-
kými parfémy taky není v horku ideál. Takže tu potřebnou 
vůni a pocit svěžesti vám dodá aromatický sprchový gel. 
Svoji funkci dokonale plní Aroma Ritual Summer Shower 
Gel Apricot & Melon od Dermacolu, který voní po meruň-
kách a melounu. Myslím, že ho budu používat alespoň do 
Vánoc, abych si stále připomínala léto. Když už člověk věno-
val tolik úsilí a peněz, aby byl krásně opálený, je škoda si neu-
držet hnědou barvičku, co nejdéle to jde. A tak si opálení 
prodlužuji díky samoopalovacím přípravkům. Protože ráda 
zkouším různé značky, sáhla jsem tentokrát po samoopalo-
vacím mléku s ořechovým extraktem od Helios Herb. Zatím 
krásně voní, tak uvidíme, jak bude vyhovovat mé pokožce. 
Používám takový známý fígl, aby se samoopalovací výrobky 
lépe nanášely a zároveň tolik nešpinily dlaně – vždy je pro-
míchám s kapkou hydratačního krému. Neutrogena se mi 
osvědčila dávno, proto jen doplním zásoby o její tělový krém, 
Hydro Boost® Body. Osvěžující a mimořádně lehké gelové 
složení navíc obsahuje kyselinu hyaluronovou, která pomáhá 
udržovat kůži nepřetržitě hydratovanou. Jelikož se v létě 
hodně potíme, pleť je mastnější a samotné sluneční paprsky 
umějí vytáhnout na povrch nevzhledné pupínky, je potřeba 
obličej trochu více a intenzivněji čistit. Na to jsem si vybrala 
od L'Oréal Paris Smooth Sugars Glow Scrub, peeling 
s jemnými krystalky cukru v kombinaci s hroznovým olejem 
hloubkově čistí a hydratuje. Je vhodný pro teenagery, ale fun-
guje i na starší 

LUCIE, 
33 let,

novinářka 

Neutrogena,
Hydro Boost® Body, 

hydratační tělový krém, 
250 ml

Dermacol, 
Aroma Ritual 
Summer Shower 
Gel Apricot 
& Melon, letní 
sprchový gel 
meruňka 
a meloun, 250 ml 

L'Oréal Paris, 
Smooth Sugars Glow Scrub, 

hloubkově čisticí pleťový peeling 
pro zářivý vzhled a hydrataci, 48 g

Helios Herb,
Samoopalovací 

mléko s ořechovým 
extraktem, 200 ml

Text: Aneta Christovová, foto: Zdeněk Rerych
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Jak vybrat ten nej?
Nejjednodušší způsob, jak najít ten pravý, který 
nejen pečlivě vyčistí, ale poskytne i potřebnou 
péči, je vybírat s ohledem na typ pleti. Pokud ne-
máte rádi olejovou konzistenci, dvoufázové od-
ličovače pro vás nebudou ideální. Je-li vaše pleť 
naopak hodně suchá, je dobré zvolit složení ob-
sahující zklidňující složky proti vysušování. 
Oddělujte přípravky na oči a celý obličej. Od-
ličovače očí jsou přece jen více šetrné a berou 
ohled na jemnou kůži v této oblasti. Jejich slože-
ní je často navrženo tak, aby působilo proti vzni-
ku vrásek. 
Šetrné k pleti by měly být také tampony. Nesmě-
jí být příliš drsné nebo se dokonce třepit. Velmi 
příjemné jsou odličovací tampony Hartmann 
ze 100% bavlny nebo ty od značky Ellie. Jejich 
velikost je dostačující na to, abyste s jedním ku-
sem odlíčili celou tvář. 

TIP: Při odličování nezapomínejte na dekolt, 
který si také zaslouží pečlivé vyčištění.

Ubrousky – ano, nebo ne?
Používání ubrousků má své výhody i nevýhody. 
Jsou praktické v  tom, že již obsahují odličovací 
emulzi. Tento způsob odstraňování make-upu 

col Aqua Beauty obsahuje navíc shluky molekul, 
které fungují jako magnet. Zachytí veškeré nečis-
toty a po použití nemusíte obličej oplachovat, což 
je další výhoda. 
Dvoufázová micelární pleťová voda Ellie 
Precious Oil poskytuje pleti intenzivní výživu, 
vitalizuje a díky unikátnímu složení skvěle boju-
je proti vráskám.
V  případě problematické pleti použijte Mixa 
Optimal Tolerance. Má zklidňující účinky a za-
braňuje vysušení. Výtažky z růže galské zase pů-
sobí jako pleťový kondicionér.

TIP: Kokosový olej je skvělý na vaření, poslouží 
vám ale i ve chvíli, kdy zrovna nemáte po ruce ob-
líbený odličovač. Stačí jen malé množství, které 
promnete v dlaních, vmasírujete do pleti a setřete 
tamponkem. Nejenže odstraní všechen make-up, 
zanechá pokožku hezky jemnou a hydratovanou.

Odličovací tonikum se vzácnými 
oleji
Jestliže jste ve věku, kdy vaše pleť začíná mít tro-
chu větší nároky, oceníte L'Oréal Paris Extraor-
dinary Oil tonikum, které perfektně odstraní 
líčení a zároveň díky oleji z růže a mučenky vyži-
vuje. Je vhodné pro všechny typy pleti.

Pamatujte na to, že pečlivé odličování a pravidel-
né používání kvalitní pečující kosmetiky nepři-
náší viditelné výsledky ihned. Do budoucna však 
docílíte toho, že vaše pleť bude vypadat mladist-
vě co nejdéle.   

ale není stoprocentní, proto je dobré jej střídat 
s jinými.
Chystáte-li se na festival nebo prodloužený ví-
kend, vezměte s sebou ověřené Garnier Essen-
tials. Nezanechávají nepříjemný lepkavý pocit 
a poradí si i s  voděodolným líčením. Ve stejné 
řadě najdete i odličovač očí nebo pěnivý gel. 

Micelární voda zvládne vše 
Odstraňuje make-up, pečuje a zklidňuje, pat-
ří proto mezi multifunkční pomocníky. Derma-

Blogerka 
ilovemake-
up je 31 letá 
fanynka 
kosmetiky a zároveň mi-
lovnice jídla a vaření, proto 
na svém blogu střídá tyto dvě 
záliby. Radí ženám, co stojí 
za to vyzkoušet z kosmetic-
kých produktů, jak je pou-
žít, ale zároveň u ní najdete 
i spoustu tipů, co uvařit třeba 
na večeři. Kosmetika je jejím 
koníčkem již od puberty, pro-
to díky bohatým zkušenos-
tem s mnoha produkty zvládá 
poradit mladším i starším 
ročníkům. Najdete ji na 
www.ilovemakeup.cz.

Máte pocit, že vaše pleť 
není ve formě i přes-
to, že se jí pravidelně 
věnujete a používáte 

celou řadu krémů? Péče 
je velmi důležitá, začíná 

však už u odličování. 
Dbejte na to, abyste ob-

ličej každé ráno i večer 
důkladně vyčistili. Za-

nedbávání tohoto kroku 
může mít vliv na celko-
vý vzhled a bohužel i na 

zhoršení pleti. 

Z pera blogerky ilovemakeup

Odličování

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 30 ks na každého zákazníka.
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Kde, kdy a jak se vlastně objevila kyselina hya-
luronová? 
Historicky se nejprve kyselina hyaluronová ob-
jevila v roce 1934, jako gel živočišného půvo-
du, kdy byla extrahována americkými vědci na 
Kolumbijské univerzitě ze sklivce hovězího oka 
a z kohoutích hřebínků. Jinak éra tzv. biovýplní 
začala kolem roku 1980 v souvislosti s uvedením 
na trh kolagenu hovězího původu. Následně roz-
vojem genetického inženýrství a pomocí moder-
ní biotechnologie bylo možno vyrábět kyselinu 
ve velmi čisté formě a tím i minimalizovat alergic-
ké reakce. Pak byla kyselina hyaluronová schvále-
na jako výplň do vrásek.  

Co přesně tedy kyselina hyaluronová je? 
Kyselina hyaluronová se přirozeně vyskytuje 
v těle, je to polysacharid, tvoří hlavní součást me-
zibuněčné hmoty kůže a pojiva, je v synoviální te-
kutině – v kloubech a nachází se i v očním bulbu.

Jaká má pozitiva pro organismus a pro krásu? 
V čem je unikátní a skvělá?
Kyselina hyaluronová má velikou schopnost vá-
zat na sebe vodu a zajišťuje tak hydrataci kůže, 
která je spolu s vazivovými vlákny podmínkou 
její pevnosti, elasticity a tím i jejího dobrého 
vzhledu. Jak stárneme, obsah kyseliny hyalurono-
vé v kůži se snižuje, dochází k poklesu její tvorby, 
což má za následek ztenčování, stárnutí a pokles 
vlhkosti kůže. Tedy tato kyselina udržuje kůži 
mladistvou, pevnou a hydratovanou.
 
Na co dalšího se ještě využívá? 
Kyselina hyaluronová se v dnešní době využívá 
jako výplňový materiál. Využití nachází zejmé-
na v korektivní dermatologii a plastické chirur-
gii. Jednotlivé přípravky se liší koncentrací kyseli-
ny hyaluronové a tzv. zahuštěním – zesíťováním.  

poradnaTETA

Hodí se tedy k výplni od velmi jemných vrásek 
kolem očí, oblasti dolních víček, vrásek horního 
rtu, vrásek krku až po výplň hlubokých vrásek – 
nosoretní vrásky, povislé koutky rtů, vrásky mezi 
obočím a lze je využít i ke korekci jizev. Některé 
se mohou použít k výraznějšímu doplnění obje-
mu v obličeji – rty, tváře, lícní kosti, oblast spán-
ku, brada, nos, kontura dolní čelisti. Další je vyu-
žití v tzv. mezoterapii – to je aplikace drobných 
kapiček hyaluronové kyseliny do pokožky s pří-
měsí dalších revitalizačních látek pomocí super-
jemných jehliček nebo speciálních aplikátorů. 
Dobře hydratovat se dá obličej, krk, dekolt i tře-
ba hřbety rukou. Dále má kyselina hyaluronová 
uplatnění také v ortopedii jako kloubní výživa 
a v současné době je na vzestupu její využití 
i k intimnímu omlazení v gynekologii. 

Nese její využívání nějaká zdravotní rizika? 
Bezprostředně nebo během několika hodin po 
ošetření se může objevit otok, zarudnutí, boles-
tivost nebo svědění v místě aplikace. Tyto reak-
ce pak téměř vždy spontánně vymizí do 2 dnů. 
Z pozdních komplikací můžu zmínit zatvrdnutí 
– granulom v místě aplikace, zánětlivé projevy, 
modřinky, posun výplně z místa aplikace. Dále 
může být komplikace způsobena i nevhodnou 
aplikační technikou. Komplikace se objevují 
v naprosté většině u výplní, které nejsou tzv. čisté 
a obsahují další různé příměsi. Ale v rukou zku-
šeného lékaře a s použitím kvalitního materiálu 
jsou výplně jednou z nejjednodušších a nejbez-
pečnějších metod k tvarování a omlazení obliče-
je. Ještě bych zdůraznil, že aplikaci výplní  by měl 
provádět vždy lékař – buď plastický chirurg, nebo 
korektivní dermatolog. Aplikace krému s kyseli-
nou hyaluronovou patří do rukou kosmetiček.

Kam by se kyselina hyaluronová neměla 
dostat? V jakém množství je škodlivá a je 
vůbec možné tělo předávkovat? 
Aplikaci výplní nedoporučuji v těhotenství 
a v době kojení. Dále při zánětlivém onemocnění 
v ošetřovaných partiích kůže – jako je čerstvá akné, 
růžovka, potničky či opar. Dále by se výplň nemě-
la aplikovat, pokud má klient sklon ke keloidnímu 
jizvení (tendence k tvorbě nevzhledných jizev). 
Vyvarovat bychom se jí měli při alergii na apliko-
vanou látku. Kontraindikací je také autoimunitní 
onemocnění v akutním stavu. Také by se kyselina 
hyaluronová neměla aplikovat u velmi nekvalitní 
kůže. Kyselinou hyaluronovou se prakticky pře-

dávkovat nedá. Nemělo by se to přehánět  při do-
plňování objemu – jako např. u rtů – pak klientky 
vypadají spíše komicky a nepřirozeně.

V čem vám, jako plastickému chirurgovi, 
kyselina hyaluronová  vyhovuje nejvíc?
Pro plastického chirurga je aplikace výplní kyse-
linou hyaluronovou spíše doplňková záležitost. 
Plastický chirurg může kombinovat operační zá-
kroky s doplněním výplní a třeba může doladit 
jemné vrásky například u faceli� u (operační vy-
tažení obličeje). Pomocí výplní řeší stavy, které 
ještě nejsou vhodné ke klasické operaci, a často 
tímto způsobem lze operaci odložit o několik let 
a tzv. ji dobře načasovat.

Na co by zákaznice měly myslet, když vyu-
žívají kyselinu hyaluronovou jako výplně či 
v krémech?
Standardně se jedná o dočasnou výplň, délka 
vstřebávání se liší u jednotlivých přípravků i po-
dle lokality aplikace a individuálních dispozic 
a dosahuje obvykle kolem 12 měsíců. Zákrok 
je možné poté opakovat. Výhodou je, pokud se 
klientce nelíbí třeba zvětšený ret po aplikaci výpl-
ně, tak se jí časem vrátí do normálu. 

MUDr. 
Pavel 
Horyna,
plastický chirurg 
Kontakt: horyna.pavel@gmail.com
FB stránky: MUDr. Horyna Pavel 
Instagram: mudr.horyna_pavel

Text: redakce, foto odborníka: Mia Mirelli

Je nějaký věk, kdy kyselinu nevyužívat vůbec, 
protože ji tělo ještě nepotřebuje? Tedy od 
jakého věku byste doporučil začít?
Teoretický zákrok z kosmetické indikace může 
klientka žádat po dosažení 18. let. Nejčastěji se 
začíná aplikovat kolem 30. roku. Ale třeba zvětše-
ní rtů žádají ženy již dříve.

Co je největší konkurencí kyseliny hyaluro-
nové? 
Existují ještě výplně, které jsou polovstřebatel-
né nebo dokonce nevstřebatelné, ale tyto výpl-
ně bych rozhodně nedoporučoval. Z mé zkuše-
nosti pro� t u těchto typů výplní převyšuje velké 
riziko komplikací. Tyto výplně se nevstřebají 
a při komplikaci či při nespokojenosti klientky se 
často musí zasahovat skalpelem. Další alternati-
vou je aplikace vlastního tuku, ten má tu výhodu, 
že část aplikovaného tuku zůstává jako perma-
nentní výplň. A jedná se o váš vlastní tuk, který 
je velmi dobře využit a tělo ho samozřejmě 100% 
toleruje.   

Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. 
Max. 30 ks na každého zákazníka.
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Jak na vás působí člověk, který má ošklivé, špina-
vé, vypadané zuby? I když se na vás usměje, asi ne 
moc dobře, že? Působí spíš zanedbaně, nezdravě. 
A ten, který má zuby dokonale rovné, bílé, srov-
nané jeden vedle druhého? Zdravě. Krásné zuby 
totiž prozrazují o člověku mnohé. Že o sebe pe-
čuje, a to nejen o vzhled, ale i o svoje zdraví.
Stomatologové se shodují v  tom, že Češi pečují 

o své zuby málo. Na pravidelné prohlídky moc 
nechodí a k  dentálnímu hygienistovi se teprve 
chodit učí. Ale shodují se také v  tom, že se pří-
stup pacientů zlepšuje. Zajímají se stále více 
o moderní materiály, technologie a nevybírají si 
jen ty nejlevnější metody. Také bělení zubů se 
stalo oblíbenou procedurou, která vyjde sice na 
tisíce korun, ale výsledek určitě stojí za to.

Pokud chcete, aby byly vaše zuby pěkné a zdravé, 
nestačí jen dvakrát ročně chodit k zubnímu léka-
ři, ale měli byste zavítat i na dentální hygienu. Dá 
se tak nejen udržet krásný, zdravý chrup, ale hlav-
ně předejít spoustě problémů.
Hlavní součástí ošetření je odstranění zubního 
plaku z  povrchu zubů. Plak je zodpovědný za 
vznik zubního kamene, způsobuje též kazivost 

Nejčastější problém zubů?  

KAZ Smát se jen s rukou před ústy 
nebo se přestat usmívat úplně 
– a to jen kvůli tomu, že máte 
zanedbané nehezké zuby. Je 
načase s tím něco udělat.

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 30 ks na každého zákazníka.
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zubů a zánětlivé stavy dásní. I když si zuby 
čistíte správně a dlouho, a dokonce používáte 
i správné zubní kartáčky, stejně se vám nepo-
daří plak ze zubů odstranit úplně. 

Protivný kaz
Mezi nejčastější diagnózy v ordinacích stoma-
tologů patří zubní kaz neboli narušení zubní 
skloviny, které se děje právě kvůli dlouhodobé-
mu působení zubního plaku. Ale jsou to i další 
příčiny, které za vznikem kazů stojí – genetická 
dispozice, složení slin, pohlaví, ale také strava 
– hlavně cukry a samozřejmě to, jak se o zuby 
staráme. 
Kaz se ošetřuje odvrtáním a vyplněním otvo-
ru v zubu. „Nejvíce se používají výplně tmavé, 
amalgámové, zhotovené ručním mícháním či 
míchacími přístroji. Existuje i amalgám kaps-
lový namíchaný přímo od výrobce. Za ten 
se obvykle připlácí, cena se pohybuje kolem 
500 Kč,“ říká MUDr. Milan Semerád, lékař 
zubní ambulance Jesenické nemocnice. Za 
ostatní typy stříbrného amalgámu pacient ne-
platí nic, jsou hrazeny ze zdravotního pojištění 
a jejich cena se pohybuje kolem 300 Kč.

Korunka, nebo můstek?
Pokud je defekt rozsáhlý, může být kazem po-
škozena vnitřní část zubu. Potom je třeba léčit 
kořenové kanálky. „Jde o odstranění nervu 
a cév z dutiny zubu a zaplnění otvoru k tomu 

vhodnými materiály. V zubech jsou zpravidla 
jeden až tři, ale i více kořenových kanálků. 
Pacient zpravidla doplácí přibližně dva až tři 
tisíce korun za zub, ale někdy je to i mnohem 
více,“ doplňuje MUDr. Semerád.
U nejrozsáhlejších defektů zubů se zpravidla 
zhotovuje korunka, nejčastěji kovokeramická 
či keramická. Cena, kterou připlácí pacient, 
obvykle přesahuje čtyři tisíce korun. „V přípa-
dě, že zub není možno uchovat, je extrahován, 
tedy vytažen. Chybějící zub či zuby se nahra-
zují pevnou náhradou, například můstkem na 
obroušené okolní zuby, pevně natmeleným ce-
mentem,“ vysvětluje stomatolog. I tady budete 
muset sáhnout do peněženky, počítejte, že se 
dostanete na sumu  v  desítkách tisíc korun – 
záleží, kolik zubů se nahrazuje.
Další možností, jak nahradit ztracený zub, jsou 
implantáty, tedy šrouby navrtané do čelistí 
nesoucí zubní náhradu. Je to nejmodernější 
a zřejmě nejšetrnější způsob náhrady zubu, ale 
investice se může vyšplhat až na částku kolem 
sto tisíc korun. 
„Pokud pacient nemá dostatek kvalitních zubů 
na můstek či peněz na implantáty, obvykle 
končí s náhradami snímatelnými – vyndavací-
mi protézami. Ty jsou v základní verzi hrazeny 
pojišťovnami,“ říká Semerád.

Když dásně krvácejí
Kromě kazu pacienti často trpí také nemocemi 

závěsného aparátu zubu, tedy parodontózou. 
Prvním příznakem je krvácení dásní při kaž-
dodenní hygieně. Pokud tyto příznaky zane-
dbáte, může se rozvinout parodontitida, tedy 
onemocnění, jehož následkem mohou všech-
ny zuby vypadat. 
Krvácení dásní při čištění zubů je jasným dů-
kazem zánětu, zpravidla kvůli zanedbané hygi-
eně. Dáseň na mikroorganismy plaku reaguje 
rozšířením cév a jejich zvýšenou křehkostí. Při 
jejich narušení pak začnou krvácet.

Příště si přečtete o problémech zubů u dětí. Proč 
se jim kazí zuby více než dospělým? Používají se 
stejné metody řešení kazu?                      

 Text: Kamila Hudečková

ŠPATNÝ STAV ZUBŮ 
OVLIVŇUJE CELÉ 
TĚLO
Zanedbat péči o zuby nemusí být jen 
estetickou a bolestivou záležitostí, ale 
i nebezpečnou. Zuby jsou totiž propoje-
né s naším celkovým zdravím víc, než si 
uvědomujeme. Kvůli zanícenému roz-
padlému zubu můžete skončit s antibio-
tiky, nebo dokonce v nemocnici na ka-
pačkách. Může vás postihnout infarkt, 
mozková mrtvice nebo problémy s plí-
cemi. Pořád se jedná o hlavu a krk a ja-
kákoliv infekce nebo zánět v tomto mís-
tě znamená riziko, a to dokonce až život 
ohrožující. Ohrožena je ale i imunita. 
Chronický zánět, který bují v podobě 
zubních váčků nebo parodontózy, může 
krví cestovat po celém těle a udeřit na 
místě, které byste se zubem vůbec ne-
spojovali.

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. 

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. 
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Sezonní ovoce 
uzdravuje a dodává sílu! 

zdraví   25

Jablka pro krásu a imunitu
Jablka obsahují vitaminy A, B, C a E, antioxi-
danty a minerální látky, jako je železo, draslík, 
vápník a karoten. Mají též hodně pektinu, kte-
rý pomáhá detoxikovat organismus. Celkově 
pak zvyšují imunitu a fungují jako bojovník pro-
ti infekcím. Ne nadarmo se říká, že každý den 
bychom měli sníst aspoň jedno jablko, abychom 
byli zdraví jako řípa. Navíc se dají jablka využít 
i v domácí kosmetice.

Náš tip: 
Jablková pleťová maska
Skvěle funguje zejména v případě, že máte pro-
blematickou nebo aknózní pleť. Oloupejte jabl-

ka, zbavte je jádřince a povařte je s vodou. Uva-
řená jablka rozmačkejte, smíchejte s vodou, ve 
které jste je vařili, a naneste vatovým tamponem 
na obličej. Po dvaceti minutách směs setřete 
a obličej ošetřete pleťovým mlékem. 

Hrušky na tlak a horečku
Hruškové odvary používaly už naše prababič-
ky při nemocech spojených s vysokou teplotou 
a zimnicí. Mají v sobě hodně vody, takže skvě-
le pročistí střeva, odstraňují zácpu a jiné trávicí 
obtíže. Jsou taky bohaté na kyselinu listovou, vi-
tamin C a draslík. Ten pro změnu výborně po-
máhá při poruchách srdeční činnosti. Ideální je 
hrušky konzumovat v syrovém stavu. 

Náš tip: 
Hruškový odvar na zánět močových cest
Asi sto gramů čerstvých listů z hrušně přelijte li-
trem vroucí vody a nechte asi patnáct minut lou-
hovat. Potom sceďte a po doušcích během dne 
popíjejte. 

Švestky jako lék i chuťovka
Tohle modré peckovité ovoce je vynikající čer-
stvé i kompotované, skvěle se hodí do knedlí-
ků nebo koláčů, ale užitečné jsou švestky i su-
šené. Obsahují vápník, fosfor, hořčík a draslík, 
vlákninu a třísloviny. Jsou vynikajícím pomoc-
níkem při léčbě jater, ledvin a krevního oběhu. 
Chrání srdce a cévy, snižují hladinu cholestero-
lu a fungují i proti zácpě. Díky vláknině pomá-
hají i při hubnutí, protože potlačují hlad. Podle 
odborníků stačí malá hrst dvakrát denně a svo-
je chutě udržíte na uzdě. V zimě se dají pecky ze 
sušených švestek použít jako náplň do vyhříva-
cích polštářků.

Náš tip: 
Švestkové projímadlo 
Na zácpu skvěle zabere směs ze švestek. Asi 
150 gramů sušených švestek nakrájejte na malé 
kousky a vložte do vroucí vody. Vařte, dokud 
směs nezhoustne. Každý den pak užívejte jed-
nu lžíci. Můžete přidat i do jogurtu. Další mož-
nost je pití vody ze sušených švestek. Naložte je 
do sklenice s vodou přes noc a pijte ráno. Pozor, 
nepřežeňte to, abyste nedostali průjem.              

Text: Ivana Ašenbrenerová 

Neexistuje snad nikdo, kdo by je neochutnal. Tahle trojka patří 
k našim nejoblíbenějším podzimním druhům ovoce. Kromě toho, 
že skvěle chutnají, mají i spoustu zdravotních benefitů. Které to 
jsou a proč bychom je měli zařadit nejen do našeho jídelníčku?

DÝNĚ – PODZIMNÍ 
KRÁLOVNA 
S BENEFITY!
Dýně obsahují vlákninu a vodu, takže 
rozproudí pomalá střeva v případě zá-
cpy. Jsou též bohaté na vitaminy, mi-
nerální látky a díky nízké kalorické hod-
notě se hodí i při dietě. Další výhodou je 
to, že neobsahují téměř 
žádný cholesterol. 
A ještě více zdra-
ví prospěšných látek 
obsahují dýňová se-
mínka, která mů-
žete jíst místo ne-
zdravých slaných 
chipsů, opra-
žit je a přidat 
třeba do sa-
látů nebo 
těstovin.
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realitou, která rozhodně není vždy jen přátelská 
a spolupracující, jak jsou zvyklé. A také moder-
ní metody používané v klasických školách vzbu-
zují často emoce.
Naprostá většina rodičů, kteří pro své potomky 
o alternativní škole uvažují, si tak klade otázku, 
jak potom zvládnou přechod na běžnou školu, 
případně jestli je na život připraví dobře, či do-
konce lépe než školy „standardní“. Vždyť i někteří 
odborníci před tím přece varují. 
Dosavadní zkušenosti však ukazují, že tyto oba-
vy jsou liché. Praxe ukazuje, že přechod z alter-
nativní školy do klasické většina dětí zvládne 

velmi dobře. Mimo jiné to dokládají i zprávy 
České školní inspekce (ČŠI), stejně jako tes-
tování ČŠI mezi žáky 5. a 9. tříd, které bylo 
zaměřené mimo jiné i na srovnání „klasiky“ 
s alternativními metodami. Podle závěrů ČŠI 
z  testování tak např. Hejného matematika 
sama o sobě není klíčem k úspěchu. Děti, kte-
ré se podle ní ve škole učily, měly v testech ČŠI 
srovnatelné výsledky s  vrstevníky, kteří měli 
klasickou výuku matematiky. Lepší byli žáci, 
jejichž učitelé kladli důraz na vybudování lep-
šího vztahu dětí k  matematice. Naopak hůře 
dopadly děti tam, kde mají učitelé jako jediný 

cíl výuky probrat všechno učivo podle rámco-
vých vzdělávacích programů. 
Jinými slovy, ať klasická, nebo alternativní ško-
la, výsledky stojí hlavně na učitelích. Do vyti-
povaných škol si proto zajděte, podívejte se, jak 
v  nich přistupují k  dětem, jak zde probíhá vý-
uka. A ptejte se na vše, co vás zajímá. Včetně 
takových detailů, jak se například řeší doučení 
učiva, pokud dítě bude třeba delší dobu nemoc-
né. Taková matematika pro 1. třídu podle Hej-
ného dá totiž zabrat i těm, co klasickou matema-
tiku studovali na vysoké škole.           

Text: Dana Jakešová     

TIPY, KDE HLEDAT INFORMACE
Kde můžete najít informace k alternativním školám 
a metodám výuky:
•   Alternativní školy celkově 

– www.inovativnivzdelavani.cz, www.alternativniskoly.cz
•   Asociace Montessori ČR 

– www.zijememontessori.cz; www.montessoricr.cz 
•  Asociace waldorfských škol ČR – www.iwaldorf.cz
•  Program Začít spolu – www.zacitspolu.eu, www.sbscr.cz

•   Program Step by Step ČR (v ČR funguje pod názvem Začít spolu) 
– www.kritickemysleni.cz

•  ScioŠkoly – www.scio.cz 
•  Asociace pro domácí vzdělávání – www.domaciskola.cz
•  Domácí vzdělávání na Facebooku – skupina Domácí a komunitní vzdělávání
•  Svobodné školy (Sudbury školy) – www.svobodauceni.cz 
•  Matematika – Hejného metoda – www.h-mat.cz
•  Angličtina – metoda CLIL – metodaclil.cz 
•    Kniha Lucie Krapmerové a Jana Kršňáka: Jak se učí živě? 

– rozhovory se zakladateli, řediteli a průvodci inovativních škol

Kosmet ika baby sebamed
s hodnotou pH 5,5 podporuje
tvorbu a obnovu přirozeného
o c h ra n n é h o p l á š t ě k ů že ,
který je u malých dětí ještě
ve vývinu. Baby Sebamed
nabízí kompletní sor t iment
k péči o Vaše děťátko z řady
mytí a následné péče. Výrob-
ky jsou vhodné pro normál-
ní, citlivou i problematickou
pleť. Značka baby sebamed se
vyznačuje výbornou snášenli-
vos t í s dě t skou pokožkou
a je vhodná i pro děti atopic-
ké či ekzematické.

www.sebamed.cz

Nejjemnější péče již od 1.dne

klub SLEVA

krém
na opruzeniny

-20%
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Nezkouší se tam, děti 
nedostávají známky. Často 
ani nemají učebnice a samy 
si vybírají, co se právě budou 
učit. Nechce se ti zrovna 
teď učit psát, tak nemusíš. 
Může to fungovat? Připraví 
takový alternativní přístup 
ke vzdělávání děti na další 
studium a vůbec na život? 

Školy, kde se učí „klasicky“, stále převažují. Ně-
kteří jsou s nimi spokojení, jiní tento styl výuky 
prostě akceptují třeba proto, že jinou možnost 
nemají. Stále více rodičů se ale pro své ratolesti 
ohlíží po jiné variantě. Vybírat je již z čeho. I řada 
běžných škol se dnes snaží ke vzdělávání přistu-
povat jinak a využívá nové výukové metody 
a programy. A kromě toho přibývají jako houby 
po dešti školy alternativní. Že by se děti nenau-
čily to, co by měly, se obávat nemusíte. Rámcový 
vzdělávací program, který de� nuje základní cíle 
a obsah vzdělávání, je totiž závazný pro všech-
ny české školy, tedy i pro ty alternativní, kterých 
u nás funguje asi deset typů. To, v čem se od běž-
ných škol liší, je jinde – v přístupu k výuce a pře-
devším pak v přístupu k samotným dětem.

V těchto školách se nebi� uje, ale snaží se tam nej-
různějšími cestami podporovat přirozenou dět-
skou touhu po poznání. Učitelé tu nevedou uspá-
vací monolog před tabulí, nedávají písemky, 
nerozdávají pětky, když se děti něco hned nenau-
čí. To totiž touhu dětí po učení zabíjí. Hodnocení 
je jen slovní a často ho dělají samy děti. Ony totiž 
moc dobře vědí, co jim jde a co jim nejde. Učite-
lé jsou tak pro děti spíš partnery či průvodci. Sna-
ží se zde vytvářet prostředí, kde se žáci nebudou 
bát komunikovat a vyjadřovat nahlas svůj názor. 
Řád tu ale mají, stejně jako v běžných školách. Jen 
není dán striktně, na tvorbě hranic a pravidel se tu 
podílejí děti. A také samy dohlížejí na jejich dodr-
žování. Tím se učí samostatnosti a odpovědnos-
ti. Navíc odpadá stres a tlak, jež zná mnoho dětí 
z běžných škol, zvláště těch, které mají třeba pro-
blémy s učením, neudrží pozornost a nedokáží se-
dět čtyři, pět či šest hodin v lavicích.

Montessori, waldorfská nebo třeba 
učení doma?
Jednotlivé typy těchto alternativních škol se pak liší 
jen některými dalšími prvky. Tak například waldorf-
ská škola vzdělává děti až do maturity. Vyznačuje se 
tím, že podporuje individuální nadání, kreativitu, 
umělecké schopnosti i všestranný rozvoj dítěte. Vy-
učuje se v tzv. epochách, kdy se děti po dobu něko-
lika týdnů věnují tématu jednoho předmětu, aby se 
do něj mohly více ponořit. Jen část předmětů probí-
há formou klasických vyučovacích hodin. 

Podobně je tomu u nejoblíbenějších Mon-
tessori škol. Těch je po celé republice v součas-
nosti již okolo 60, více jich končí po prvním 
stupni ZŠ. Dítě je zde tvůrcem sebe sama. Vý-
uka tu „stojí“ na úkolech, které by žáčci měli 
v daném čase zvládnout. Pořadí úkolů, to, zda 
je bude řešit sám či s jinými dětmi, někdy i to, 
jestli bude dělat práci v  lavici, či ne, ale zále-
ží na rozhodnutí dítěte. Žáci tu pracují sami, 
učitel jim pomáhá, jen když potřebují. Navíc, 
výuka tu probíhá ve věkově smíšených skupi-
nách, nejčastěji vždy tři ročníky. Děti se tak učí 
i vzájemně od sebe. 
Obdobně fungují i školy s  programem Začít 
spolu, který stojí na metodě Step by Step. Kon-
krétní struktura dne a délka jednotlivých čin-
ností se tu řídí potřebami dětí a odvíjí se od 
tématu, na němž ve třídě pracují. Začíná se 
ranním kruhem, kdy se děti seznámí s tím, co 
daný den budou dělat. Pak následuje společná 
práce, kdy celá třída pracuje na stejném zadá-
ní. Po velké přestávce obvykle probíhá práce 
v centrech aktivit. Tady děti pracují ve skupin-
kách na úkolech, které se vztahují k tématu, je-
muž se v dané době věnují. Třeba dělají poku-
sy, hrají jazykové hry apod. Na závěr se sejdou 
v  hodnoticím kruhu, kde si řeknou, co se jim 
dařilo, co ne a proč. Učitel je i v tomto případě 
hlavně pozorovatelem a pomocníkem. 
Velmi oblíbené jsou také ScioŠkoly, které vzni-
kají po celé republice. Své příznivce má i do-
mácí výuka.
A najdete u nás i pár škol daltonských, jen-
ských a také svobodných. Jak napovídá již 
název posledně jmenované školy, děti se tu 
rozhodují zcela svobodně. Neznají tu žád-
ný rozvrh ani vyučovací hodiny. Žáčci si sami 
určují, čemu se budou po celý den věnovat. 
A hodnoceni nejsou vůbec, tedy pokud si to 
sami nepřejí. Dospělí  pomáhají, jen když to 
děti samy chtějí. Děti tu rozhodují i o pravi-
dlech, a dokonce i o personálu.
Na mnoha školách, ať již těch alternativních, 
nebo v těch „klasických“ se pak tyto různé pe-
dagogiky kombinují. I na běžných školách je 
tak dnes velmi rozšířená alternativní výuka ma-
tematiky podle metody profesora Hejného, jež 
spočívá v  objevování postupů a tvůrčího hle-
dání řešení samotnými dětmi. Často používa-
ná je také metoda kritického čtení nebo pro-
gram CLIL pro výuku předmětů v cizím jazyce.

Jak dítě zvládne přechod na běžný 
systém
Potud to zní všechno dobře. Jenže velká část těch-
to alternativních škol je jen pro první stupeň, jen 
část až do deváté třídy. Alternativních středních 
škol je pak jen minimum. Dříve či později se tak 
všechny tyto děti budou muset „střetnout“ s běž-
ným školním systémem a později také s životní 

Inovativní 
vzdělávání 
zažívá 
BOOM
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Vinařská turistika je u i nás rok od roku populár-
nější. Možností se přitom nabízí mnoho. Nejpo-
pulárnějšími vinařskými akcemi jsou bezpochy-
by vinobraní, která jsou slavnostmi sklizně révy. 
Nejvíce jich probíhá právě teď v září. 
Mezi největší akce tohoto druhu patří jednoznač-
ně Znojemské historické vinobraní. Letošní, již 
35. ročník proběhne o víkendu 14. až 16. září. 
Odehrávat se bude na 13 programových scénách 
a  jeho vrcholem bude velkolepý historický prů-
vod krále Jana Lucemburského s družinou čítající 
na 500 dobových postav. V pátek odpoledne bu-
dou k vidění například i rytířské jezdecké turna-

je, v Malé Mikulášské ulici pak můžete až do veče-
ra zažít nefalšovanou atmosféru chudinské čtvrti 
v době raného středověku.  Z hudebních vystou-
pení se  můžete těšit na  hvězdná jména, jakými 
jsou třeba Klára Vytisková, Ben Cristovao nebo 
kapely Buty či Harlej. „V pátek a v sobotu se pla-
tí vstupné, neděle, která je zaměřena na řemeslná 
tržiště s doprovodným historickým programem, 
je zdarma,“ říká František Koudela, ředitel Zno-
jemské Besedy. 
Ve stejném termínu, tedy 14. a 15. září, proběhne 
také tradiční Velkopavlovické vinobraní se stán-
ky s vínem a burčákem. Páteční kulturní program 

bude věnován folkové a popové hudbě, sobotní 
folklorním souborům a zpěvákům. O týden poz-
ději pak můžete vyrazit do Valtic na Retro vino-
braní a Mistrovství ve sběru hroznů. Pokud máte 
rádi komornější atmosféru, pak bude pro vás to 
pravé návštěva některého z  menších vinobraní, 
třeba 14. října ve Štěpánově u Olomouce.. 

Otevřené sklepy
 Pokud byste raději místo kulturní akce nasáli tu 
pravou atmosféru vinných sklípků, pak stojí za 
úvahu využít tzv. služby otevřených sklepů. Na-
vštívit je můžete až do konce září skoro ve všech 

Vydejte se na výlet za 

VÍNEM
Nemáme moře ani Alpy. Zato máme jižní Moravu a její víno. 
Příležitostí a míst, kde ho tu ochutnat, je nespočet. A ideálním 
obdobím je právě září, kdy probíhá sklizeň révy. 
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ji obce Petrov na Slovácku. V  areálu je okolo 
80 vinných sklepů budovaných od 15. století, kte-
ré vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměs-
tíčky. V roce 1983 byl areál vyhlášen vůbec prv-
ní vesnickou památkovou rezervací v  tehdejším 
Československu. Ačkoliv se tento výčet zdá dlou-
hý, zdaleka to nejsou všechny obce.
Užitečným nástrojem, který vám pomůže při 
výběru a návštěvě sklepních uliček, je webo-
vá stránka  www.sklepni-ulicky.cz. Tady najde-
te spoustu zajímavých informací o jejich historii 
i současnosti, ale také pozvánky na vinařské a gas-
tronomické akce a mnoho dalších užitečných in-
formací. Na místě se vám pak bude hodit aplika-
ce Sklepní uličky pro smartphony a tablety, která 
nabízí veškeré informace o 33 sklepních uličkách 
na jižní Moravě. V devíti obcích jsou také instalo-
vány infosudy, které obsahují nejdůležitější infor-
mace o sklepní uličce přímo na místě.

Vinicemi na kole
A na své si na jižní Moravě přijdou i ti, kteří mají 
turistického ducha, obzvláště pak příznivci cyk-
listiky. Moravské vinařské stezky totiž čítají neu-
věřitelných 1 200 km cykloturistických tras spo-
jených do deseti okruhů pojmenovaných podle 
původních vinařských oblastí, které propojuje 
245 km dlouhá páteřní Moravská vinná stezka 
mezi Znojmem a Uherským Hradištěm. Jako je-
denáctá vinařská stezka vznikla přeshraniční Ska-
lická vinařská stezka v moravsko-slovenském 
příhraničí. Na síť hlavních okruhů navazují dal-
ší místní naučné vinařské stezky, které turistům 
přibližují vinohradnictví a vinařské tradice regi-
onu. Mapu stezek, popisy jednotlivých tras a tipy 
na výlety najdete na www.stezky.cz. 

vinařských obcích na Moravě a v několika i v Če-
chách. V určitých oblastech tak každý týden ote-
vře svůj sklep jeden či více vinařů, můžete degu-
stovat vína a k tomu ochutnávat místní dobroty. 
Tak třeba ve Velkých Pavlovicích mají každý tý-
den otevřeno vždy dvě vinařství, a to od 18 do 
21 hodin. Novošaldorfští vinaři mají otevřeno 
už do 17 hodin, v Mikulčicích od 13 do 19 ho-
din. Ve Chvalovicích a Kobylí pak najdete něja-
ký otevřený sklep vždy v pátek, sobotu a neděli. 
Vinné sklepy Šidleny mají otevřeno rovněž každý 
víkend, a to až do 12. října. Sezonu tu totiž končí 
Burčákovým pochodem. Mnoho dalších tipů na-
jdete na www.wineofczechrepublic.cz.

Nezapomeňte na sklepní uličky
Za návštěvu rozhodně stojí také vinařské uličky 
plné sklípků. Podobou se od sebe často hodně 
liší: velikostí, stavebním stylem a výzdobou, tra-
dičním a historickým pojetím oproti moderněj-
šímu. Podstata ale zůstává všude stejná. Sklepní 
uličky jsou srdcem a přirozeným centrem vinař-
ských obcí. Sklepy jsou pro mnoho vinařů vlast-
ně takovým druhým domovem. 
Na sklepní uličky narazíte na jižní Moravě doslo-
va na každém kroku. Na Znojemsku určitě v No-
vém Šaldorfu, Šatově, Hnanicích a Vrbovci. Na 
Mikulovsku třeba v Pavlově, Dolních Dunajovi-
cích, Březí, Dolních Věstonicích, Hlohovci nebo 
Novosedlech. Na Velkopavlovicku pak v Čejko-
vicích, Rakvicích, Zaječí, Kobylí, Vrbici a Boře-
ticích. Při cestách po Slovácku třeba v  Prušán-
kách, Mutěnicích, Hovoranech, Mikulčicích, 
Hruškách, Petrově nebo Dolních Bojanovicích. 
Ke skvostům sklepních uliček patří jednoznačně 
areál historických vinných sklepů Plže na okra-

Vydat se sem můžete po vlastní ose. Nebo se 
můžete připojit k  některé z  organizovaných vy-
jížděk. Například se můžete 6. října vypravit na 
zavírání cyklostezek na Slovácku. Vyjíždí se ov-
šem již v půl deváté ráno z Uherského Hradiště. 
Kromě návštěvy vinných sklípků bude odpoled-
ne připravený i bohatý kulturní program. Jste-li 
spíše příznivci pěší turistiky, možná vás zaujme 
akce s názvem Vinařská stezka na Pálavě. Začátek 
je dopoledne v  kulturním domě v  Pavlově, kde 
také obdržíte degustační lístek s plánkem a může-
te (13–17 hodin) vyrazit na značenou trasu, kte-
rá vás provede svahy Pálavy, nádhernou přírodní 
rezervací kolem hradu Děvičky zpět do Pavlova. 
Během těchto pěti kilometrů narazíte na 12 sta-
novišť, kde ochutnáte vzorky vín. Celý den mů-
žete zakončit večer na vinařské party.  

Text: Dana Jakešová

Na kole alkohol jen 
v malém množství
Ještě před pár měsíci platila i při jízdě na 
kole nulová tolerance alkoholu. Od 1. čer-
vence letošního roku se to ale díky novele 
zákona o silniční dopravě změnilo. Pokud 
na kole pojedete jen po cyklostezkách, úče-
lových či místních komunikacích nebo po 
silnicích III. třídy, můžete si skleničku vína 
či pivo dát. Maximální toleranci alkoholu 
v krvi, kterou jako cyklista můžete mít, sta-
novuje zákon nově na 0,5 promile, podobně 
jako v Německu. To odpovídá skleničce 
vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. 
Nulová tolerance ovšem i nadále platí, 
pokud na kole povezete dítě v sedačce, 
v přívěsném vozíku nebo na dětském kole 
připojeném k vašemu jízdnímu kolu. V tom 
případě na jakýkoli alkohol zapomeňte.

Nabídka výrobků se může
na jednotlivých prodejnách lišit.

Areál vinných sklepů Plže, Petrov

Nabídka výrobků se může
na jednotlivých prodejnách lišit.

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.
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Příprava:
•  Sklenice a víčka důkladně omyjte a vypláchně-

te horkou vodou nebo je na pár minut ponořte 
do hrnce s horkou vodou. Další možností je 
vyskládat skleničky a víčka na plech s vodou 
a nechat několik minut sterilizovat v rozpálené 
troubě. 

•  Důležité je sklenice ani víčka neutírat, ale ne-
chat je volně oschnout.

•  Rovněž ovoce pečlivě omyjte, odstraňte stopky, 
listy a pecky a větší druhy nakrájejte na menší 
kousky. Jestliže máte v zavařenině rádi kusy 
ovoce, asi třetinu množství použitého ovoce 
pokrájejte na větší kousky a přidejte ke zbytku 
nadrobno pokrájeného.

•  Přidání cukru úplně nezatracujte, cukr slouží 

Náš tip: 
Chcete se zbavit tuhé slupky? Ponořte ovo-
ce na chvíli do vařící vody a ihned poté do 
studené. Slupka půjde snadněji dolů. 

jako konzervant. Místo běžného bílého můžete 
použít ovocný či třtinový, k samotnému oslaze-
ní se hodí také med či stévie. 

•  Pokud se vám podaří nakombinovat druhy 
ovoce tak, aby byly zastoupeny více ty s při-
rozeným obsahem pektinu (jablka, angrešt, 
hroznové víno, rybíz apod.), nemusíte ho tolik 
přidávat. 

•  Než přidáte želírovací přípravek, promíchejte ho 
s trochou cukru. Nebudou se pak tvořit hrudky. 

Není nad pěkně podomácku připravené dobroty a u těch 
ovocných to platí dvojnásob. Uzrála vám na zahrádce spousta 
jablek, hrušek či švestek? Vrhněte se do jejich zavařování 
a vytvořte si pochoutky podle svého gusta. Trendem je 
kombinace ovoce, koření, bylinek či alkoholu, tak hurá do toho!

Skleničky plné 
OVOCE Ozdobení skleniček:

Ať už pro svou potěchu, nebo v případě, že zava-
řujete jako dárky pro své blízké, můžete skleničky 
pěkně nazdobit. 
•  Změřte průměr víčka dané sklenice a přidejte 

k němu alespoň 3–5 cm. 
•  Z vybrané látky vystřihněte pomocí entlova-

cích nůžek kolečko odpovídajícího průměru. 
•  Položte na víčko a připevněte pomocí stužky, 

provázku nebo lýka. 

Jdeme na to:
•  K ovoci přidejte ingredience podle vybraného 

receptu, vše vložte do hrnce nebo kastrolu, pod-
lijte trochou vody a za stálého míchání přiveďte 
k varu. Povařte min. 5 minut, ale zase ovoce 
nesmíte „převařit“, aby se z něj neztrácely vůně 
a pektinové látky. Jak tedy poznáte konec 
varu? Na studený talířek kápněte trochu směsi 
a nechte ji zchladnout. Poté zkuste kapku prs-
tem posunout. Pokud kapka zůstane vcelku, 
máte hotovo.  

•  Při vaření také průběžné odebírejte vzniklou 
pěnu, která se tvoří na povrchu.

•  Pokud chcete opravdu jemnou zavařeninu, 
směs nakonec rozmixujte. 

•  Hotovou zavařeninou naplňte připravené skle-
ničky, uzavřete víčky a nechte stát dnem vzhůru 
asi 5 minut. 

•  Zavařeniny skladujte na temném, chladném 
a suchém místě. 

Náš tip: 
Na víčko nalepte kousek oboustranné le-
penky, která látku přichytí. Při uvazování 
stužky vám tak látka nebude sklouzávat. 

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. Sleva vám bude 
automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. 
Max. 6 ks na každého zákazníka.

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. 
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Text a foto: Zuzana Hladíková 
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ŠVESTKOVÝ DŽEM 
S ČOKOLÁDOU
500 g švestek, 2 g holandského kakaa, vysoko-
procentní hořká čokoláda podle chuti, nastrou-
haná kůra z 1 bio citronu, želírovací cukr 2:1

Očištěné švestky rozmixujte, přidejte kakao, cit-
ronovou kůru, nastrouhanou čokoládu a želíro-
vací cukr. Promíchejte, přiveďte k varu a vařte asi 
4 minuty.

ŠVESTKOVÝ DŽEM 
S ČERVENÝM VÍNEM
500 g švestek, šťáva z 1 citronu, 2 kousky bady-
ánu, 1 celá skořice, 250 g želírovacího cukru, 
100 ml červeného vína

Švestky očistěte a pokrájejte, smíchejte s cukrem, 
kořením a citronovou šťávou a nechte asi hodinu 

odležet. Pak směs při-
veďte k varu, vařte asi 
5 minut a přilijte víno. 
Povařte dalších asi 
5 minut, vyjměte ko-
ření a směsí naplňte 
připravené skleničky.  

HRUŠKOVÝ DŽEM SE ZÁZVOREM
1 kg hrušek, 1/2 lžičky nastrouhaného zázvoru 
nebo podle chuti, šťáva z 1 citronu, 2 lžíce medu, 
želírovací cukr 2:1

Očištěné hrušky 
pokrájejte na kous-
ky nebo rozmixuj-
te. Přidejte zbylé 
suroviny, přiveď-
te k varu a vařte 
asi 5 minut. 

Náš tip: 
Co dalšího přidat ke švestkám? Perníkové 
koření, fíky, semínka z vanilkového lusku, 
vlašské ořechy či pár kapek pálenky.

JABLEČNÝ DŽEM S MÁTOU
500 g jablek, 300 g cukru, 1/4 l jablečného 
moštu, 3 větvičky máty nebo podle chuti, kůra ze 
2 bio limetek, želírovací prostředek 

Jablka pokrájejte a nasypte do hrnce. Přidejte 
mátu a zalijte moštem. Nechte asi 2 minuty pova-
řit, pak odstavte z plotny. Vmíchejte cukr a želí-
rovací prostředek a vařte dalších 
min. 5 minut. Nakonec přidejte 
limetkovou kůru a asi 1 minutu 
provařte. Hotovou směsí 
naplňte připravené skleničky.

Náš tip: 
Co dalšího přidat k jablkům? Zázvor, dýni, 
kardamom, mrkev či trochu calvadosu.

HRUŠKOVO-JABLEČNÝ DŽEM 
S OŘECHY
300 g jablek, 400 g hrušek, 50 g mletých ořechů, 
300 g cukru, 1 balíček želírovacího prostředku

Jablka a hrušky oloupejte a pokrájejte na kousky. 
Vložte do hrnce, přidejte želírovací prostředek 
a 2 lžíce cukru. Chvilku povařte a potom přidejte 
zbytek cukru a nasucho opražené ořechy. Vařte 
asi 7 minut a směsí naplňte připravené skleničky. 

Všechny tři druhy ovoce zkuste také navzájem zkombinovat:

ŠVESTKOVO-JABLEČNÝ DŽEM 
SE SKOŘICÍ A RUMEM
500 g jablek, 500 g švestek, šťáva z 1 citronu, želí-
rovací cukr 2:1, 2 celé skořice, 3 lžíce rumu

Ovoce omyjte a pokrájejte na kousky. Přidejte 
cukr, citronovou šťávu, skořici a rum. Směs za 
stálého míchání přiveďte k varu, nechte vařit asi 
5 minut a hotovou zavařeninou naplňte připrave-
né skleničky.  

Náš tip: 
Co dalšího přidat ke hruškám? Badyán, ka-
ramel, zázvor, portské víno nebo čokoládu. 

RECEPTY

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. 
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EKOLOGICKÉ 
VYCHYTÁVKY 
do každé 
domácnosti 
Vadí vám nadměrná spotřeba plastů a znečišťování vod? 
Pak začněte u sebe a nebojte se dělat věci trochu jinak. 
Ekologičtěji. Poradíme vám pár praktických tipů, se kterými 
můžete začít. I malé změny, které v domácnosti zavedete, mají 
pro přírodu velký efekt.

Ekologické čisticí a prací 
prostředky
Kromě třídění odpadu je prvním kro-
kem k ekologičtějšímu stylu života vý-
měna běžných pracích a čisticích pro-
středků na úklid domácnosti za jejich 
šetrnější variantu. Ekodrogerie se hodí 
nejen pro ochránce životního prostře-
dí, ale i pro alergiky a lidi s ekzematic-
kou pokožkou. U drogistického zbo-
ží je třeba zkoumat složení. Když se 
v něm nevyznáte, řiďte se podle zna-
ček kvality a ekoznaček na obalu. Sáh-
nout můžete například po čisticích 
prostředcích značky Frosch, které jsou 
běžně dostupné v drogeriích. Pokud 
chcete podpořit české výrobce, pak vy-
zkoušejte značku Yellow&Blue. Skvělý 
je například jejich gel na nádobí z mý-
dlových ořechů v biokvalitě. Co se týče 
praní, nabídka různých ekologických 
prášků, gelů a aviváží je široká a někdy 
chvíli trvá, než si najdete prostředek, 
který vám bude vyhovovat ve všech 
směrech. Za zkoušku určitě stojí výrob-
ky německé značky Sone� . 

Všestranná jedlá soda
Soda bicarbona neboli jedlá soda je 
levný a zároveň všestranný pomocník, 
který by neměl chybět v žádné domác-
nosti. Hodí se k namáčení textilních 
plen, přidává se do praní jako preven-
ce zatuchlé pračky. Používá se k odstra-
nění pachů z koberce a čalouněného 
nábytku, ale i myčky na nádobí, mi-
krovlnné trouby a lednice. Využít lze 
i k čistění vany, sprchy, dřezů a keramic-
kých povrchů. Nahradí zkrátka řadu 
běžných čisticích prostředků a skuteč-
nost, že nezatěžuje přírodu, je velkým 
bonusem navíc.

Ekopytle na odpad
Dalším krokem je omezení spotřeby 
plastů. Začít můžete s ekologickými 
pytli do koše. Například pytle značky 
Fino jsou velmi pevné a naprosto ne-
propustné. Díky speciálnímu složení 
se rozloží po 18–24 měsících na mole-
kuly vody a oxidu uhličitého bez nega-
tivního vlivu na životní prostředí. Pro 
majitele psů se hodí ekologické sáč-
ky na psí trus značky Beco Bags. Pytlí-
ky se do roka zcela rozloží, jsou z pev-
ného materiálu, takže se nemusíte bát 
jejich protržení. Navíc mají praktická 
ucha, která lze použít jako šňůrky na 
zavázání.

www.tetadrogerie.cz
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Skleněná lahev na vodu
Vadí vám nesmyslné jednorázové PET lahve? 
Pijte vodu ze skla. Nejenže lépe chutná, ale když 
si ji natočíte z kohoutku, vyjde vás mnohoná-
sobně levněji. Doma vám stačí obyčejná skle-
nice, na cesty s sebou přibalte originální lahev 
Retap. Je vyrobena z borosilikátového skla, kte-
ré je výrazně odolnější než běžné sklo. Lahvič-
ka o objemu 0,3 l vás nezatíží a vodu si můžete 
průběžně doplňovat. Všechny lahve Retap mají 
čistý skandinávský design a díky dokonale těsní-
címu víčku se vám nic nevylije. Na všechny lah-
ve a karafy této značky je navíc doživotní záru-
ka od výrobce. 

Bezobalové nakupování
Igelitové tašky a mikrotenové sáčky, které se 
běžně používají při nákupu pečiva, ovoce a zele-
niny, lze vyměnit za plátěné tašky a pytlíky. Jed-
noduše se perou a lze na ně přilepit i cedulku 
z váhy. Výhodou je, že unesou i několik kilogra-
mů ovoce, takže se vám neprotrhnou. Osvěd-
čenou značkou jsou například Re-Sacky. Pytlí-
ky jsou z biobavlny a dobrý pocit vám dopřeje 
i fakt, že byly vyrobené za férové mzdy.

Šetření vodou 
Dalším krokem k „zelenější“ domácnosti je 
úspora vody. Jedním z pomocníků jsou tzv. 
perlátory. Jedná se o jednoduchá zařízení, kte-
rá se namontují na vodovodní baterii v kuchy-
ni či koupelně. Provzdušňují a usměrňují proud, 
čímž redukují průtok vody. Při mytí rukou nebo 
nádobí nepocítíte rozdíl, přitom průtok vody je 
obvykle snížen na 6 litrů vody za minutu. S běž-
nou baterií může protéct i 13 litrů za minutu.  

Zboží denní spotřeby
Pokud svůj odpovědný přístup berete vážně, 
zkuste postupně rozšiřovat sortiment používa-
ných ekoproduktů. K dostání je široká nabíd-
ka nejrůznějšího zboží od dětských plenek přes 
kuličková pera z recyklovaných PET lahví, bam-
busové zubní kartáčky, nerezová brčka, dám-
ské tampony z biobavlny atd. Seznam produktů, 
které jsou k dostání v ekologicky šetrném pro-
vedení, se stále rozrůstá, stačí jen hledat. A ně-
kdy je dobré se také zamyslet, jestli určité zboží 
skutečně potřebujete. Možná se bez něj obejde-
te úplně. Vždyť minimalismus má taky něco do 
sebe.                                          Text: Vanda Kulíšková

Kompost pro každého
Myslíte si, že kompost můžete založit jen 
na zahradě? Omyl. I v bytě můžete mít 
svůj výkonný kompostér, díky kterému 
snížíte odpad domácnosti až o 30 % a na-
víc získáte skvělé hnojivo pro rostliny. Při 
vermikompostování se využívá schop-
nost žížal přeměňovat bioodpad (zbytky 
ovoce a zeleniny, čajová a kávová sedlina, 
vaječné skořápky apod.) na organické 
hnojivo. V první řadě je nutné pořídit si 
samotnou nádobu. Existuje spousta typů 
vermikompostérů, ceny se pohybují ko-
lem 2 až 3 tisíc bez násady žížal. Na in-
ternetu najdete i návod, jak si ho vyrobit 
svépomocí. Pak už musíte jen dokoupit 
živé pracovníky – žížaly. K domácímu 
kompostování se využívají především 
kalifornské žížaly, které jsou větší, žra-
vější a rychleji se rozmnožují. Efektivně 
a rychle zpracovávají odpad z kuchyně 
a nevydávají při tom žádný zápach. Zís-
kaný vermikompost je považován za nej-
účinnější organické hnojivo.

Nabídka výrobků se může na jednotlivých prodejnách lišit.

klub SLEVA

na celý sortiment
značkyMentos

-25%

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. 
Sleva vám bude automaticky započítána 

při nákupu s TETA kartou. 
Max. 30 ks na každého zákazníka.
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Vyluštěnou křížovku zasílejte na adresu krizovka@tetadrogerie.cz od 6. 9. do 3. 10. 2018. Do předmětu uveďte „TETA magazín 9_2018“a do textu 
e-mailu tajenku křížovky, své jméno a adresu. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, které odměníme dlouhotrvající tekutou rtěnkou 
Super Stay Matte Ink od značky Maybelline. Pořadatelem soutěže je společnost Solvent ČR s.r.o. Všeobecná pravidla soutěže naleznete na 
www.tetadrogerie.cz/akce/souteze.

Křížovka
Americký malíř Andy Warhol: Lidé by se měli zamilovat se...

Sudoku

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 30 ks na každého zákazníka.

Platnost nabídky od 6. 9. do 3. 10. 2018. Sleva vám bude automaticky započítána při nákupu s TETA kartou. Max. 6 ks na každého zákazníka.



RAK 
22. 6. – 22. 7. 
Než se rozhodnete, že někoho 
pozitivně překvapíte, chvíli 
nad tím přemýšlejte. To, že by 

vám něco udělalo radost, ještě neznamená, že 
to stejně bude působit i na vaše blízké. Kompli-
kované to bude zejména s rodiči. Když je chcete 
vyvézt na prodloužený víkend, dozvíte se, že 
byste pořád jen utráceli. Až později vám dojde, 
že jsou sice nadšení, ale zároveň nechtějí, aby 
vypadali moc hladově. V takovém případě na ně 
nesmíte dát. Stanovte hodinu odjezdu a nechte 
je, ať se s tím srovnají, jak umějí. 

LEV 
23. 7. – 22. 8. 
Merkur, který se po celé prázd-
niny snažil, abyste přemýšleli 
a z toho, co se děje, vyvozo-

vali správné závěry, se 6. září přesouvá do vašeho 
sektoru majetku vlastního. Konečně máte šanci 
na vylepšení financí! Problémy s tím však má 
partner. Zejména kolem 12. září, kdy se Venuše 
dostává do opozice s Uranem, si myslí, že mu utí-
káte tak rychle, že vás nemá šanci dohonit. Vy 
sice nic takového v úmyslu nemáte, ale jemu to 
nevysvětlíte. Má pocit, že ho vaše finanční svo-
boda ohrožuje, a proto se jí bojí.

KOZOROH 
22. 12. – 20. 1. 
Kombinace Venuše s Jupi-
terem ve Štíru, která na vás 
působí od 9. září, přináší štěstí 

a úspěch ve všem, do čeho se pustíte. Na druhé 
straně však vyžaduje značnou dávku zdravého 
rozumu. Nesmíte zbytečně hazardovat s ničím, 
co je pro vás cenné. Zároveň byste se měli zají-
mat o všechny způsoby, jimiž můžete stabilizovat 
svou finanční situaci. Přemýšlejte nad státními 
půjčkami, které jsou určeny k pořízení bytu. Pod-
mínky k jejich získání nejsou sice tak úplně jed-
noduché, ale vy byste mohli uspět.

VODNÁŘ 
21. 1. – 20. 2. 
Počítejte s obdobím, kdy se 
musíte spolehnout hlavně 
sami na sebe. Nejde o to, že 

byste kolem sebe neměli kamarády, kteří jsou 
ochotní pomáhat. Ti však teď nemají čas a možná 
ani energii. Naštěstí dokážete využít sílu Marse, 
který se 11. září opět vrací do vašeho znamení. 
Pod jeho vlivem usoudíte, že konečně přišel čas, 
kdy můžete změnit svůj život tak, jak jste vždycky 
chtěli. Bez obav se pouštějte do nových věcí. To, 
co ostatní nedokázali zvládnout řádově v měsí-
cích, si vy osvojíte během týdnů! 

RYBY 
21. 2. – 20. 3. 
O zajímavé zážitky se postará 
Venuše, která 9. září násle-
duje Jupiter do vašeho sek-

toru dlouhých cest a vyššího vzdělání. Najednou 
jasně pochopíte, kde jste až dosud dělali v životě 
zásadní a hlavně zbytečné chyby. Možná by bylo 
dobré, kdybyste si na konci září dopřáli prodlou-
žený víkend, kde byste mohli o svém životě uva-
žovat a přemýšlet, jak a kudy dál. Když usoudíte, 
že bude dobré, když přerušíte svou dosavadní 
dráhu a začnete jinde a jinak, bude to rozumný 
závěr. Hned na něm začněte pracovat! 

BERAN 
21. 3. – 20. 4. 
Letní turbulence jsou konečně 
za vámi! Mars, který v posled-
ních měsících přecházel z Kozo-

roha do Vodnáře a naopak, vám konečně přestane 
ztrpčovat život. Po pracovní stránce se vám najed-
nou dýchá podstatně lépe. Po 11. září, kdy se Mars 
definitivně vrátí do Vodnáře, se kamarádi dokonce 
rozhodnou, že vám pomůžou. Když vám poradí, 
abyste šli na nějaké výběrové řízení, neříkejte, že 
jde o místo, které nikdy nemůžete získat. Nahlas 
vám to neřeknou, ale vypadá to, že vám tam pře-
dem umetli cestičku.

BÝK 
21. 4. – 20. 5. 
Venuše, která se 9. září dostává 
do vašeho partnerského sek-
toru, vás nutí, abyste v lásce 

a ve vztazích vůbec iniciovali zásadní změny. 
Raději však nepospíchejte! Vzhledem k tomu, 
že si vliv Venuše budete užívat až do konce října, 
máte na změny času dost. Nejdříve přemýšlejte, 
zda je potřebujete tak moc, jak si myslíte. Záro-
veň zvažte roli, kterou ve vašem životě hraje sta-
bilní partner. To, že se snížila intenzita romantic-
kých citů, ještě neznamená, že musíte na vztah 
rezignovat a vyměnit ho za jiný. 

VÁHY 
23. 9. – 23. 10. 
Když se v poslední zářijové 
dekádě ve vašem znamení 
sejde Slunce s Merkurem, 

pochopíte, že situace je vážná. Na svůj život se 
musíte podívat jinýma očima. Jinak to nejde. Jen 
tak máte šanci pochopit, že by bylo dobré, abyste 
svá letní rozhodnutí zvážili a hlavně přehodnotili. 
To, že jste ve svém stávajícím zaměstnání dlouho, 
ještě neznamená, že tam musíte zůstat navždy. 
Do změn se vám chtít nemusí, ale bez nich se to 
neobejde. Naštěstí máte rozum a z nabízených 
možností si vyberete ty nejlepší. 

ŠTÍR 
24. 10. – 22. 11. 
Těšte se na velice příjemné 
a harmonické období! Podílí se 
na něm Venuše, jejíž vliv se od 

9. září příznivě spojí s Jupiterem, který ve vašem 
znamení pobývá už hodně dlouho. Kolem 12. září, 
kdy se Venuše dostane do opozice s Uranem ve 
vašem partnerském sektoru, počítejte s překva-
peními. Postará se o ně váš životní druh. Zatímco 
dosud nechtěl o trvalém soužití nebo o svatbě ani 
slyšet, teď se tváří, jako by bez prstýnku na ruce 
nedokázal už dál žít. Pokud jeho názor sdílíte, 
není vlastně co řešit.

PANNA 
23. 8. – 22. 9. 
Opatrní musíte být hned na 
začátku období. Saturn se otáčí 
do přímého chodu a ještě jed-

nou aktivuje problémy, které jste vnímali jako 
zvládnuté a vyřešené. Práci na nich však odložte až 
na dny kolem 16. září. Merkur ve vašem znamení 
se dostává do trigonu s Plutem a vy se dokážete 
i v náročných a komplikovaných záležitostech roz-
hodovat rychle a dobře. Všechno byste však měli 
mít alespoň v základních obrysech hotovo do 
22. září. Následně se Merkur přesune do Vah a vy se 
budete muset věnovat jiným věcem.

BLÍŽENCI 
21. 5. – 21. 6. 
Obvykle sice trpěliví nebýváte, 
ale tentokrát vám nic jiného 
nezbývá. Musíte vydržet až 

do 23. září. Slunce se spolu s Merkurem dostane 
do Vah a vy konečně najdete člověka, kterému 
můžete věřit a na nějž se můžete v případě potřeby 
spolehnout. Na přelomu září a října počítejte se 
šancemi, které sice nejsou úplně ideální, ale přesto 
vám otevírají dosud zavřené dveře. Musíte se však 
překonat a dát najevo, že o ně opravdu stojíte. 
Když budete předstírat, že vás nezajímají, zavřou 
se rychle a navždy

Platnost horoskopu od 6. 9. do 3. 10. 2018. Horoskop pro vás připravila Jarmila Gričová
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STŘELEC 
23. 11. – 21. 12. 
Zatímco přes léto jste si z nabí-
zených možností vybírali tu 
správnou instinktivně a dobře, 

teď přišla změna. Dny mezi 6. a 22. zářím, kdy 
Merkur prochází Pannou, vám dají zabrat. Pře-
chod z prázdninového životního stylu na nor-
mální bude náročný. Problém je zejména s tím, 
jak sladit povinnosti vlastní s těmi, které mají 
ve škole děti. Navíc musíte sáhnout hluboko do 
peněženky. Budete platit nejrůznější kroužky 
a volnočasové aktivity. Naštěstí přijdou koncem 
září nečekané peníze a život vám ulehčí.
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