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KVÄšTINOVÃ• HOROSKOP - I.
ÄŒtvrtek, 20 srpen 2009

Dnes místo vtipÅ¯ vám nabízím první Ä•ást kvÄ›tinového horoskopu. Jo, je to ptákovinka, ale snad vás tro&scaron;ku
potÄ›&scaron;í. Myslím, Å¾e nikomu nic o&scaron;klivého nevychází, naopak. A tak se podívejte, co vám za kytiÄ•ku do vínku
nÄ›jaká ta astrologická Ä•arodÄ›jnice vepsala. Nu, tÅ™eba se trefila... A i kdyby ne, kvÄ›tinou je&scaron;tÄ› nikdy nikdo neurazil
Å¾e? ProtoÅ¾e jich je opravdu hodnÄ›, dal&scaron;í dávka pÅ™ijde zas pÅ™í&scaron;tí týden...

Iris 1. - 10. 1.

Lidé narození v tomto období jsou vytrvalí a snaÅ¾iví, bývají také optimisticky naladÄ›ní a dokáÅ¾í druhým poradit a pomoci.
BohuÅ¾el nedokáÅ¾i projevit plnÄ› své city a pÅ™i Å™e&scaron;ení rÅ¯zných problémÅ¯ se Å™ídí svojí stÅ™ízlivostí a rozum
pÅ™átele a partnery si vyhledávají nejradÄ›ji stejnÄ› schopné a pracovité osoby.
Astra 11. - 20. 1.

Jedinci v tomto kvÄ›tinovém znamení bývají velmi praktiÄ•tí a mají výborné organizaÄ•ní schopnosti, v&scaron;e umí do posledn
puntíku naplánovat a vÄ›ci také dokáÅ¾í dokonÄ•it i za cenu odÅ™íkání. V osobních vztazích na nÄ› bývá spolehnutí, protoÅ¾e
vÄ›rní, ale Å¾ádají ty samé vlastnosti od svých protÄ›j&scaron;kÅ¯.
Gerbera 21. 1. - 31. 1.
Je &bdquo;v&scaron;eználek", neustále sbírá nové informace, kontakty, je velmi spoleÄ•enská a také je ráda
neustále v pohybu, má ráda zmÄ›nu a vzruch. Nic obyÄ•ejného jí nezajímá, má ráda zábavu a sama bývá vtipná a
Å¾ádnou legraci nezkazí. Je sice citlivá, ale nedává to najevo. Bývá to oblíbený Ä•lovÄ›k v pÅ™átelství i partnerství.
Pampeli&scaron;ka 1. - 10. 2.
Ze v&scaron;eho nejradÄ›ji má rád klid a harmonické zázemí. Nerada mÄ›ní sled vÄ›cí, novoty jí nezajímají, v citech bývá
velmi opatrná a trvá ji velmi dlouho, neÅ¾ nÄ›komu opravdu uvÄ›Å™í. Není skoupá na slovo, ale Å™ekne jen to, co chce, má
svÅ¯j vlastní uzavÅ™ený svÄ›t, do kterého si jen tak nÄ›koho nepustí. Ve vztazích s ní mÅ¯Å¾e být problém.
Sedmikráska 11. - 19. 2.

Skromná kvÄ›tinka, skromný Ä•lovÄ›k, který se dokáÅ¾e obÄ›tovat pro druhé. Je také velmi houÅ¾evnatá a vytrvalá, problémy
ji neodradí. V lásce nemívá velké &scaron;tÄ›stí, protoÅ¾e se nedokáÅ¾e rozhodnout, nebo naopak jedná velmi zbrkle. TouÅ¾
po pÄ›kném a harmonickém vztahu, a tak hledá vhodného partnera velmi dlouho.
Tulipán 20. - 29. 2.

Tento Ä•lovÄ›k pÅ¯sobí na druhé py&scaron;nÄ› a vychloubaÄ•nÄ›, ale Ä•asto je to jen vnÄ›j&scaron;í slupka, pod kterou se
schovává citlivý Ä•lovÄ›k. V soukromí se chová úplnÄ› jinak neÅ¾ ve spoleÄ•nosti, kde Ä•asto vystÅ™ílí v&scaron;echny broky humor a energii a doma pak bývá nudný. Rád se chlubí a ukazuje na odiv svÅ¯j &scaron;arm a um.
Mimóza 1. - 10. 3.

Zajímavá, nev&scaron;ední kvÄ›tina a takový je i Ä•lovÄ›k tohoto znamení. Je to velký snílek, vÄ›t&scaron;inou má neuvÄ›Å™ite
krásné oÄ•i a pÅ¯sobí aÅ¾ nadpozemsky krásnÄ›. NezáleÅ¾í mu na hmotných statcích, ale touÅ¾í být oblíbený, obletovaný a Å
Tito lidé po celý Å¾ivot pracují na svém sebevÄ›domí a potÅ™ebují od druhých spoustu uznání.
Fialka 11. - 20. 3.
Nenápadná, ale pÄ›kná kvÄ›tina, tak i lidé v tomto znamení pÅ¯sobí na druhé - tichým a klidným dojmem. Nikam se
nederou, i kdyÅ¾ touÅ¾í po svém místÄ› na slunci, nejsou ctiÅ¾ádostiví. Å½ijí ve svém fantazijním svÄ›tÄ›, plném krásných a
u&scaron;lechtilých lidí a záÅ¾itkÅ¯. Tito lidé bývají trochu naivní a jsou plni oÄ•ekávání do budoucnosti.
PetrklíÄ• 21. - 31. 3.
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Obratný a &scaron;armantní Ä•lovÄ›k, který ostatní pÅ™itahuje. Bývá zajímavý a nev&scaron;ední na první pohled. VÄ›t&scaron
se dokáÅ¾e prosadit v souladu s Ä•asem, protoÅ¾e je pracovitý a ví, co chce. Ostatní mu rádi pomáhají a podporují jej. V oblas
lásky mívá &scaron;tÄ›stí, ale je velmi vybíravý a také nestálý. Nemívá v niÄ•em nedostatek a Å¾ivot bere jako výzvu
.Hortenzie 1. - 10. 4.

Zajímavá osoba s velkým espritem, pÅ™itahující pozornost jak svým pÅ¯vabným zjevem, tak i vybraným chováním. DokáÅ¾e
ostatní okouzlit, a získat to, co potÅ™ebuje. Na dosaÅ¾ení svých cílÅ¯, aÅ¥ jiÅ¾ pracovních nebo osobních, dokáÅ¾e pouÅ¾ít
JestliÅ¾e si nÄ›koho zamiluje dokáÅ¾e se i podÅ™ídit, ale trvá na své svobodÄ› a nezávislém postavení.

pokraÄ•ování pÅ™í&scaron;tÄ›d@niela
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