
0) Víte, že původní barvou adventu je fialová podle barvy oblečení pro kněze? Fialová se však 
v minulosti skoro neobjevovala, a tak se místo ní začala používat červená. Fialovou v přírodě 
nenajdete, takže chcete-li mít hezký adventní věnec, bez červené to nepůjde. 

15) Mnozí zákazníci si barvu svého nového auta dlouho vybírají. Někdo se při výběru drží 
módy, část řidičů dává přednost barvám, které jsou na silnici dobře vidět. Nejvíce se 
prodávají auta ve světlých barvách. Nejoblíbenější barva je stříbrná a hned po ní bílá. 

16) Pokud si barvíte vlasy, je velký problém vybrat si správný odstín. Přesto všichni víme, že 
dobrá barva vlasů je velmi důležitá. Proto vám radíme: pokud máte světlou pleť, vyberte si 
raději blond barvu. Máte-li růžovou pleť, je dobré zvolit odstíny hnědé. 

17) Věděli jste, že žlutá je barva exhibicionistů a v hnědé ukazujete, že nemáte ambice? 
Každá barva něco říká a působí na lidi okolo vás. Oranžová je barva temperamentních lidí. Ve 
fialové barvě budete vypadat jako chytrý člověk, který všechno ví. 

18) Na jaře otevřeli v Koreji autobazar pro ženy. Protože pro většinu žen je nejdůležitější 
vzhled auta, jsou tady nová i použitá auta uspořádána podle barev. Napravo jsou červená 
auta, nalevo žlutá, uprostřed bílá, za nimi stříbrná a vzadu černá, vpředu pak nejžhavější 
novinky. 

19) Zelená, růžová a oranžová. To jsou barvy, které budou letošní říjen a listopad populární. 
Zelená barva sluší nejvíc zrzkám. Růžová se velmi dobře kombinuje s neutrálními barvami, 
jako je bílá a černá. Oranžová je vhodná hlavně pro ženy, kterým sluší teplé barvy. 

20) Podle průzkumu psychologů má červená barva vliv na psychiku mužů. Žena v červeném 
oblečení je pro muže atraktivnější, a dokonce v nich vzbuzuje více zamilovanosti. „Je 
zajímavé, když člověk zjistí, že barva může mít takový vliv na naše chování bez našeho 
vědomí,“ říkají psychologové. 
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Titulky: 

A) Co o vás řeknou barvy 

B) Barvíte si vlasy sama? 

C) Světlá auta jsou populární 

D) V červené vás nepřehlédne! 

E) Vyberte si dokonalou barvu vlasů 

F) Jarní módní doplňky hrají všemi barvami 

G) Staré, nové, bourané? Hlavně, že je barevné! 

H) Nebojte se na podzim barev – poradíme, které vám budou slušet 

I) Advent má správně mít fialovou barvu 
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