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BLAHOPŘÁNÍ A HOROSKPY

lahopřejeme k životnímu jubileu těmto našim občanům:
Bendl Karel
Bulínová Marie
Cáderová Kateřina
Cifera David
Cvrček František
Cvrčková Gertruda
Enzmann Karel
Křížová Jitka
Marek Rudolf
Müllerová Růžena
Procházková Dagmar
Soukup Milan
Stützová Anna
Šindelářová Adriana
Tišlerová Zdeňka
ro vládkyni VENUŠI je příznačná jarní krása a svěžest. I
lidé zrození v době od 21. dubna
do 20. května ve znamení Býka,
povahově odpovídají tomuto krásnému období rozkvětu přírody. I
když se zdají nepřístupní a zamlklí,
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mají hrozně rádi život. Rozumí
umění, mají rádi zpěv, tanec a vše
co souvisí s jejich touhou po požitcích. Tito lidé jsou velmi upřímní
a poctiví. Lživost je pro ně úplně
něco neznámého. Jsou mírumilovní a jsou kdykoli ochotni pomoci
druhým s jejich problémy. Za svými cíly jdou vytrvale, neúnavně a
s životní rozvahou. Jsou prakticky
a materiálně založení, dívají se na
vše věcně a přitahuje je především
to co mohou v budoucnu ještě využít. Nemají rádi, když se jim jiní
lidé míchají do jejich života. Patří
mezi klidné, trpělivé a nenáročné
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lahopřejeme k životnímu jubileu těmto našim občanům:
Bláhová Ludmila
Bouchalová Jana
Frundlová Zdeňka
Křížová Marie
Lorenzová Renata
Novák Albert
Schmiedlová Ludmila
Schönová Marie
Stütz Rostislav
Šedivá Helena
Šedivý Josef
Tišler Zdeněk
Tišlerová Pavla

idé zrození ve znamení
Blíženců mezi 21. květnem a
21. červnem jsou pod nadvládou
Merkuru. Jsou vnímaví a mají
zájem o vše, co se kolem nich děje.
Jejich duch není nikdy v klidu a
stále sleduje okolí. Mají schopnost
a nadání k mnoha činnostem,
proto je pro ně těžké, rozhodnout
se jen pro jednu věc. Začnou-li
něco dělat, často se stane, že je to
po čase přestane bavit a začnou
s něčím novým a pak znovu
a znovu. A s přátelstvím je to
podobné. Tito lidé jsou neklidní
a svůj neklid rozšiřují i do svého
okolí. Mnoho lidí této povaze
těžko přivyká. Pro sebe požadují
volnost jednání i smýšlení a totéž
povolují i jiným. Podrobí se až
tehdy, kdy poznají absolutní
převahu. V tomto případě však
podlehnou nadvládě celou svou
bytostí a stávají se obdivovateli
tak dlouho, jak trvá nadvláda
druhého člověka. Pokud se pustí

lidi a v životě milují klid a pohodlí.
Největší jejich vadou a nebezpečím
je jejich tvrdohlavost. Pokud se
jednou pro něco rozhodnou, je téměř nemožné přesvědčit je o opaku. Imponuje jim velikost. Dávají
přednost velkým domům, velkým
zvířatům (slonům) a podobně. Býci
vynikají zvláště v zemědělství, chemii, sochařství, zpěvu a stavitelství.
Ženy narozené v tomto znamení
bývají praktické hospodyně, které
umí velice dobře vařit. Samozřejmě také velice rádi jedí. Lidé narození v tomto období mají velice
pevné zdraví a je jen málo nemocí,
ke kterým jsou náchylní. Místa nejvíce ohrožená infekcí a úrazy jsou
krk, nohy a záda. Nachlazení často
vede k bolestem v krku a nadváha
způsobená pověstnou vášní Býků
pro dobré jídlo, nadměrně zatěžuje
srdce a vede ke špatnému krevnímu oběhu. Jejich oblíbenou barvou
je tmavě zelená a souvztažným kovem je měď.

do boje, bojují jen slovně, nikdy
ne jinak. I při sebevětším rozčilení
je dokáže uklidnit přívětivé slovo.
V některých situacích se z nich
stávají mluvkové a pomlouvači a
stává se taky, že jednají nepoctivě.
I v lásce a manželství se projevuje
jejich stálý neklid a nestálost. A
tyto vlastnosti se samozřejmě
projevují i v zaměstnání. Netouží
po práci, která vyžaduje námahu
a soustředění. Mají rádi klid a
pohodu. V hloubi duše jsou zvídaví
a netrpěliví. Peníze, sláva, moc a
kariéra jim nikdy nestačí, vždy
chtějí víc. Mají smysl pro humor,
takt, pohotovost, diplomacii, ale
chybí jim vytrvalost a trpělivost.
Rádio mění staré věci za nové a
pak toho často litují. Anatomicky
ovládá znamení Blíženců nervovou
soustavu, průdušky a plíce. Zvlášť
citliví jsou na nachlazení a plicní
onemocnění.

