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lahopřejeme našim občanům k
životnímu jubileu :

Černá Helena
Dang Van Anh
Dulava Tomáš
Fous František
Chalupská Anna
Kilianová Pavlína
Klíma Jan
Světlý Michal
Závodská Annette
Zrno Miroslav
Zrnová Věra

Lidé zrození ve znamení Vah, mezi
24. zářím a 23.
říjnem, jsou
převážně intelektuálně založení, se silným
citovým životem. Vládcem
tohoto znamení je krásná Venuše, proto všechny Váhy mají rády krásu a radují
se ze života. Mají stejně vyvinutý
smysl pro právo a spravedlnost a
jsou poctiví a pravdomluvní. Bývají oblíbení, protože jsou to lidé
sympatičtí, jemnocitní, lidumilní a
vždy ochotní druhým pomoci. Tím
si také rychle získávají přátelství.
Jejich vadou však je sklon k netrpělivosti, přecitlivělosti a bezstarostnosti, což se projevuje hlavně
v lehkomyslném nakládání s penězi. Mají své vysněné ideály a snaží
se jim co nejvíce podobat. Jsou ctižádostiví a cílevědomí, proto i sami
dosáhnou vysokých cílů. Nejvíce
milují svobodu a nezávislost, ale
nedovedou žít osamoceně. Společ-

nost pro ně mnoho znamená a také
manželství hraje v jejich životě
významnou roli. Hodí se téměř pro
všechna povolání, zejména taková,
kde přicházejí do styku s lidmi.
Dobře se s nimi pracuje, protože
jsou pořádní, skromní a nechají se
poučit. Pro svůj vyvinutý smysl
pro povinnost se velice dobře hodí
pro práci úředníka nebo právníka.
Váhy vynikají také v módě. Především ženy jako návrhářky slaví
velké úspěchy. Hodí se také pro vedení tanečních škol. Milují harmonii zvuků, barev, poezie a správného užívání slova, jak mluveného,
tak psaného. Váhy mívají dobrou
tělesnou konstituci a nehrozí jim
žádné těžší onemocnění. Mívají
však problém s ledvinami. Jejich
největší hrozbou týkající se zdraví
je určité přehánění. Přejídání jim
způsobuje obezitu a zdravotní potíže a nadměrné užívání alkoholu
může vést k vážnému poškození
ledvin. Jejich oblíbenou barvou je
vodově zelená.

L I S T O PA D 2 0 0 8

B

lahopřejeme našim občanům k
životnímu jubileu :

Cáderová Alena
Cvrček František ml.
Enzmann Erich
Nguen Tien Nam
Pitterling Kurt
Schmiedl Horst
Šedivá Anna ml.
Šindelář Libor

Většina lidí, narozených ve znamení Štíra mezi
24. říjnem a
22. listopadem,
se
vyznačují
velice jasným
a pronikavým
myšlením. Jsou
bystří a rychle
chápou vše nové, neznámé. Pořád
se snaží něčemu novému se naučit
nebo něco nového vytvořit. Ve většině případů mají zvláštní a originální nápady, které si vždy dovedou sami obhájit. Jejich povaha je
velice zvláštní, někdy jsou horliví
a ochotní se obětovat pro druhého
a jindy nestrpí sebemenší odpor
a jsou krutí ke každému, kdo se
jim trochu znelíbí. Jednou z jejich
nepříjemných vlastností je sklon
ke špehování a slídění. Je to jako
nemoc, na kterou nemají lék. Jsou
totiž hrozně zvědaví a nejvíc je přitahují soukromé životy ostatních.
Všichni štíři si potrpí na pochvalu
a uznání. Jejich přímo dětinská je-

šitnost a sympatie, které k někomu
chovají, velmi často závisí na tomto lichocení. Nesnášejí lidi, kterým
se musejí podřídit. Okouzlují a
ovládají druhéa nechávají se obdivovat lidmi, kteří se jim duševně
nevyrovnají. Ve slovech a skutcích
se projevuje jejich genialita, i když
jen málokdy dojde až k uskutečnění plánu. Jejich schopnost milovat
není tak výrazná u žádného jiného
znamení, přesto však jejich manželství často ztroskotávají. Z povolání se hodí nejvíce na zaměstnání
v medicíně, především na chirurgii
a jejich osobní kouzlo z nich dělá
výborné praktické lékaře. Štírovo
zdraví je typické pro jeho povahu.
Málokdy jsou nemocní, ale když
ano, je to zpravidla vážné. Svou
vůlí se však dokáží dostat z kritické nemoci. Nejcitlivějšími oblastmi jsou nos, srdce, páteř a oběhový
systém. Běžné jsou křečové žíly a
sportovní zranění. Vládcem tohoto
znamení je Mars a jejich oblíbenou barvou rumělková.

