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ČÍSLO 7+8/2022     ROČNÍK 22    CENA 50 Kč (pro předplatitele 48 Kč) – 2,40 €



aktivační bod
pro zdraví

Horoskopy
Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí

Staroslovanská 
předpověď podle 
boha Svaroga

Prázdninová 
věštba I-ťing
Prázdninová 
věštba I-ťing

Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. července do 31. srpna
NA CELÉ PRÁZDNINY!

Letní dvojčíslo



28

HOROSKOP PRO dOmácí
BERAN


Více hlídejte zdravotní 
stav svého mazlíčka. Ny-
ní by mohl být citlivější 
na  všechny vnější pod-

něty. Neplánujte výrazné změny, 
doma raději nic neměňte. Trochu 
více by mohly být ohroženy ledvi-
ny a močový měchýř. 


Neklidnou domácnost va-
še kočička ponese špatně. 
Pokud si tedy budete chtít 
s  rodinou cokoli vyříkat, 

udělejte to bez zvyšování hlasu. 
Nejlepší ovšem bude, když se vy-
hnete konfrontacím úplně.

BLÍŽENCI


Choďte se svým chlupá-
čem tam, kde je spousta 
jiných pejsků i lidí. Skvělé 
budou procházky v  par-

cích, kde se může seznámit s nový-
mi kamarády a užít si společné řá-
dění. Nedivte se, že na vás chvílemi 
i zapomene.  


Vaše zlatíčko může mít tzv. 
toulavou, a  pokud máte 
doma kočičku, kterou ven 
moc nepouštíte, je docela 

možné, že s ní nebude k vydržení. 
Pak ale nezbývá, než se jí věnovat 
více, než to děláte obvykle.

LEV


Bez ohledu na  velikost 
vašeho pejska budete 
mít doma obranáře, kte-
rý bude připraven posta-

vit se komukoli a čemukoli. Hlavně 
bude hlídat vás. Mohlo by se tedy 
snadno stát, že si u  vás návštěvy 
v klidu neposedí


Opatrně na  slova, která 
budete volit, pozor na ges-
ta, která budete používat. 
Vaše zlatíčko je nyní velmi 

citlivé, a  tak může rychle vyhod-
notit situaci ze svého úhlu po-
hledu. A  to i  jinak, než jak tomu 
ve skutečnosti bude.

BÝK


Ve  vašem chlupatém par-
ťákovi máte skvělého pří-
tele, což dá nejednou jasně 
najevo. Je tu pro vás, a  to 

vždy, když se nebudete cítit nejlépe. 
Nezapomeňte ho náležitě odměnit, 
nešetřete chválou a také láskou.


Velmi často se vám vaše 
micinka stočí na  klín, aby 
si užila vaší přítomnos-
ti. Ráda se navíc v  tomto 

období zúčastní všeho, co budete 
dělat. Asi se vám bude motat více 
pod nohama, ale na to už jste pře-
ce zvyklí.

RAK


Budete se, bohužel, se-
tkávat s  odmítavými re-
akcemi prakticky na  co-
koli. Váš mazlíček moc 

poslouchat nebude, tak se obrňte 
trpělivostí. Nebude to trvat dlou-
ho, snažte se o to, aby váš přístup 
byl formou hry.


Jestli chcete své chlupaté 
zlatíčko naučit něco no-
vého, nechte to na  poz-
ději. Jediný povel, na kte-

rý bude brát zřetel, bude zvuk 
otevírání lednice nebo zachras-
tění mističkami. Vaše příkazy ale 
příliš neuslyší.

PANNA


Jestli máte rádi cesto-
vání a  navíc s  sebou 
berete i  svého chlupa-
tého přítele, budete mít 

možnost si užít nádherné společ-
né chvíle. Je připraven následo-
vat vás kamkoli, hlavně, že bude 
po vašem boku.     


Nemyslete si, že má-
te zmapované všechny 
schovávačky vašeho čtyř-
nohého zlatíčka. Budete 

ho totiž dost často urputně hle-
dat. Vynalézavost v nalézání úkry-
tu nebude znát mezí. Pro jistotu 
se dívejte i do šatní skříně. 


