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Kníže dobyl
oba póly

Kníže Albert II., syn knížete Rainiera III. a herečky Grace Kelly, vládne Monaku od roku 2005. Je nejen
zámožným, ale i vzdělaným aristokratem, hovoří pěti jazyky. Mimo to
sportuje v mnoha různých disciplínách a také cestuje. Přestože letos
oslavil 60. narozeniny, stal se první
hlavou státu, která stanula na obou
pólech zeměkoule. Na severní pól dorazil v dubnu roku 2006 v týmu spoléhajícím na psí spřežení, jižní pokořil
o tři roky později, přičemž poslední
etapu k pólu urazil na lyžích.
Sportovní založení dokázal kníže
Albert II. i svou účastí na Rallye Paříž-Dakar nebo na pěti zimních olympiádách, kdy nastoupil při bobových
soutěžích. Hraje baseball, fotbal,
golf, tenis, plachtí a lyžuje. Mimo to
je patronem monackých fotbalových
týmů. A aby toho nebylo málo, vlastní černý pás v judu. 
(luv)

Výklad z cikánských karet
Květnová symbolika
Originální denní horoskopy
Horoskop pro domácí mazlíčky
Znamení zvěrokruhu a životní styl

1

Mandala
květen

a vhodné bylinky pro
znamení zvěrokruhu

býk

20. 4.–20. 5.

Obrázek je energeticky aktivován pro léčení, k harmonizaci a posílení organismu.
Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která
by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým
znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje,
masti a kapky, případně je lze přidávat do jídla a podobně.
Zdravotní stav zrozenců znamení Býka bývá většinou
dobrý. Obecně se dá říci, že zdraví mívají pevné. Problémem u nich ale bývá to, že těžko odolávají dobrému jídlu a pití. A z této nestřídmosti pak pramení jejich potíže
s trávením a žaludkem. Pro dobré zažívání lze Býkům
doporučit odvar z artyčoku, puškvorce a mateřídouš-

ky. Na případné problémy s krkem, k nimž mají rovněž
sklon, jim pomůže podběl s trochou jitrocele. Rozhodně
by měli věnovat pozornost jídelníčku a zahrnout do něj
petrželku zahradní, která je pro ně velmi vhodná. Pomáhá odvádět vodu z organismu a rovněž působí jako
mírná rostlinná dezinfekce. Užívat mohou jak kořen, tak
i nadzemní část rostliny a její listy, ze kterých si připraví
odvar.
Psychotronik Ing. Josef Schrötter
Aplikace – přikládáním na problematická místa na těle
nebo volné působení obrázku ze vzdálenosti do jednoho
metru po dobu 20 až 40 minut, a to dvakrát denně.

7

květnová symbolika

Větší část měsíce května náleží znamení Býka. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to zemské znamení
a znamená mít - vlastnit. Jde o znamení
ženské, plodné a tvárné. Představuje
práci, trpělivost a vytrvalost. V negativní
podobě se to může projevit umíněností a svéhlavostí. Zrozenci Býka pak mohou být pomalí, inklinují k nezdravému
nadužívání hmoty, což zahrnuje třeba
obžerství, hltavost, nenasytnost a hrabivost. Býkům nesvědčí napjatá atmosféra, jsou citliví na spodní vody i prach, ze
všech znamení nejvíce trpí chrapotem
a nemocemi hlasivek.“

3. květen: DEN NEÚSTUPNOSTI - znázorněný dvěma běžícími psy, jeden drží
kost a druhý ho honí.
4. květen: DEN ŠTĚDROSTI - znázorněný stolem s úhelníkem a plánem.
5. květen: DEN TAJEMSTVÍ - znázorněný ctihodným mužem sedícím v tlumeném světle, před ním leží knihy a kolem jsou věštecké přístroje.
6. květen: DEN POLEVENÍ - znázorněný dvěma bílými krávami v houštině,
za nimiž se tygr chystá ke skoku.
7. květen: DEN NEÚČINNOSTI - znázorněný mužem, který plave proti proudu řeky.

Olga Krumlovská doporučuje Býkům
jako vhodný talisman kameny smaragd,
malachit a zelený jaspis. Ideálními stromy k dobíjení energie jsou pro ně buk,
hrušeň či kaštan. Svědčí jim barvy světle
modrá i smaragdově zelená, ženy si libují v růžové. Co se kovů týká, sympatizují s mědí a bronzem.
Víte o tom, že stará tradiční astrologie
měla každý den v roce pojmenovaný, přiřazovala mu určitou symboliku a vyobrazení? S tímto systémem starověkých věštců se nyní můžete seznámit i vy.
1. květen: DEN UCHOPENÍ MOCI
VLASTNÍ ZÁSLUHOU - znázorněný mužem sedícím na trůnu, se žezlem v ruce.
2. květen: DEN VZÁJEMNOSTI - znázorněný světle oranžovým květem, na němž
odpočívají dva motýli třepotající křídly.

8. květen: DEN BOJE - znázorněný
dvěma zápolícími býky.
9. květen: DEN NEZPŮSOBILOSTI znázorněný lehce oděnou ženou spící
v poli fialových květů.
10. květen: DEN LSTIVOSTI - znázorněný vránou stojící na džbánu s vodou.
11. květen: DEN PŘEDVÍDÁNÍ - znázorněný sovou sedící na stromě, ve větvích je svinutý had.
12. květen: DEN UŽITEČNOSTI - znázorněný hustě zarostlou loukou se stromem a rojem včel.
13. květen: DEN ZHROUCENÍ - znázorněný králem na trůnu, za nímž stojí
postava zahalená v černém.
14. květen: DEN ÚPADKU - znázorněný vyschlým korytem řeky, v němž vrány hledají potravu.

15. květen: DEN HRDOSTI - znázorněný lvem, který se vyšplhal na vyvýšené
místo.
16. květen: DEN SVORNOSTI - znázorněný ženou, která drží za ruku dítě.
17. květen: DEN OCHRANY - znázorněný ženou, která tiskne dítě v náručí.
18. květen: DEN ÚSPĚCHU - znázorněný alchymistou pracujícím v laboratoři, na stole je mnoho zlata.
19. květen: DEN PŘELUDU - znázorněný člověkem šplhajícím na kůl.
20. květen: DEN ROZKOŠE - znázorněný na pohovce odpočívajícím mužem, je obklopený služebnictvem.
21. květen: DEN BEZPEČÍ
- znázorněný dvěma žlutými
květy, které rostou ve stínu košatého stromu.
22. květen: DEN CHRABROSTI - znázorněný mužem
přelézajícím zeď po provazovém žebříku, v zubech drží nůž
a v ruce má střelnou zbraň.
23. květen: DEN HARMONIE
- znázorněný trubadúrem sedícím nad srázem - naslouchá
vodopádu, vedle leží nástroj.
24. květen: DEN DŮSTOJNOSTI - znázorněný mužem
ctihodného a dobrotivého
vzhledu jako státní ministr.
25. květen: DEN ŠTĚSTĚNY
- znázorněný dvěma muži při
souboji v lese, mezi nimi leží purpurový a zlatý šat a pouzdro se
šperky.
26. květen: DEN POSUZOVÁNÍ - znázorněný stojící ženou s knihami v jedné
ruce, ve druhé má váhy.
27. květen: DEN POKOJE - znázorněný tichým údolím s jezerem, na němž
pluje labuť, za ní se tyčí hora.
28. květen: DEN BOJE - znázorněný
hořícím domem v noci.
29. květen: DEN VLÁDY - znázorněný
ženou držící kouli a žezlo.
30. květen: DEN UZDRAVENÍ - znázorněný stojící ženou příjemného zjevu,
podává dítěti sklenici s nápojem.
31. květen: DEN NÁSILÍ - znázorněný
tlupou pobudů sedících kolem ohně,
na němž se chystá jídlo.
(zem)
9

lunární kalendář – květen

10

Pocítíte příliv pozitivní energie, a tak
jako rozkvétá v tomto měsíci příroda,
tak i vy zatoužíte po nových příležitostech a vztazích. Máte možnost utužit ty
stávající nebo navázat nové, které vás
posunou zase o nějaký ten krůček kupředu na vaší cestě životem. Týká se to
také kariéry a pracovních či obchodních
příležitostí. Nic neodkládejte na později,
můžete si dovolit rozjet více plánů najednou a šance na úspěch každého z nich
jsou velice slibné. Bude vás lákat vše nové a nepoznané, můžete prožít mnohá
kouzelná dobrodružství. Hvězdy ukazují
i zvýšenou touhu po cestování, a tak se
klidně vydejte tam, kam již delší dobu
chcete podívat.
STRAVA
V tomto období je ideální konzumovat
zeleninu v syrovém stavu, pro případnou
tepelnou úpravu je nejvhodnější vaření

a dušení. Vynikajícím zdrojem vitaminů
a minerálních látek je rebarbora, která
pomáhá i při střevních potížích. Za syrova se dá přidávat do různých salátů, dušená jako příloha k jídlům a naše babičky
z ní dělaly vynikající koláče. Rebarbora
má podle lidové medicíny pozitivní vliv
také na pokožku. Stejně tak je vhodné zařazovat třeba do salátů šťovík, který příznivě působí na žaludek, játra a nervovou
soustavu.
DOMÁCNOST
Ovládne vás romantika, proto by se vám
mohlo hodit pár tipů, jak podle učení feng
shui vylepšit energii v ložnici. Rozhodně
do ní nepatří elektronika a poličky se suvenýry, zrcadlo či akvárium (způsobuje nedorozumění a bezesné noci). Naopak křišťál
(lustr, ozdoba) aktivuje ženskou energii,
stejně jako barvy růžová či broskvová. Vzájemnou touhu partnerů podpoří předměty

v páru (například obrázky, předložky), které
také přinášejí rovnováhu ve vztahu.
ZAHRADA
Ovocné dřeviny postřikujte proti mšicím
a obalečům na peckovinách i jádrovinách
a proti dalším savým škůdcům. Je vhodné
roubovat stromkový rybíz a angrešt. Do poloviny května můžete vysazovat stálezelené
dřeviny, po výsadbě je hojně zalévejte. Postupně pročišťujte odkvétající jarní cibuloviny, vysévat lze letní kultury mrkve, salátu
a košťálovin.
DOPORUČENÍ
Pravidelným sportováním či cvičením
podpoříte činnost srdce, které je v tomto
období podle přírodní medicíny poněkud
choulostivější na různé neduhy. Měli byste také zvýšit příjem hořčíku a kontrolovat
si krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi.
Snižte příjem soli, kterou nahraďte bylinkami. 
(rox)

Vysvětlivky k tabulce
lunárního kalendáře
Den – datum, kalendářní den.
Fáze – fáze, v jaké se Měsíc nachází
daný den + časový údaj při čtvrtích,
novoluních a úplňcích.
Znamení – znamení zvěrokruhu,
kterým Měsíc ten den prochází. Pokud jsou v kolonce dvě znamení,
tak časový údaj označuje, kdy Měsíc
vstoupil do dalšího znamení. Aktivní znamení je to, které je vytištěno
tučně. K němu se také vztahují další
údaje v řádku.
Lun. den – číslo lunárního dne,
který trvá od východu Měsíce do jeho západu. Má vliv na energii dne.
Orgány – části těla a orgány,
které jsou ten den ovlivňovány.

Cokoli uděláte pro tyto orgány
dobrého, projeví se dvojnásob
pozitivně (například ve dnech Vah
pít posilující čaje na ledviny a čaje
na čištění krve). Pokud tyto orgány zatěžujete, je škodlivější vliv
silnější než v jiných dnech (například zatěžování ledvin nevhodnými nápoji, přílišná zátěž na kyčle,
apod.).
Lékařský zákrok – radí, zda je
v ten den vhodný nebo ne. Týká se
to především chirurgických zákroků a těch, které tělo zatěžují. Pokud
je uvedeno NE, znamená to, že se
lékařský zákrok nedoporučuje. Pokud je uvedeno ANO, je vhodný den
na operaci, s výjimkou uvedených orgánů (ve sloupci orgány). Platí to, že

čím víc se termín operace blíží úplňku, tím méně je příznivý. Úplněk má
nejhorší účinky. V ten den se nedoporučují žádné chirurgické zákroky.
Zahrada – uvádí, k jaké části rostliny se den vztahuje (květ, plod, list,
kořen), to můžeme zohlednit při zahradních pracích. Ukazuje také sílu
Měsíce, která je buď stoupající nebo
klesající. Značka ↑ znamená stoupající sílu Měsíce, značka ↓ znamená
klesající sílu Měsíce.
Krása – radí, jakým procedurám se
máte ten den věnovat (např. stříhat
vlasy, protože potom lépe porostou),
popř. jakým se vyhnout (NE depilace, chloupky by zase rychle vyrostly,
nemýt vlasy, aby se netvořily lupy,
apod.).

Lun.
Znamení
den
štír
17
střelec 17.16

Den

Fáze

1. út

ubývající

2. st

ubývající

střelec

18

3. čt

ubývající

střelec

19

4. pá

ubývající

5. so

ubývající
odzemí

kozorožec

20

6. ne

ubývající

kozorožec
vodnář 16.47

21

7. po

ubývající

vodnář

22

8. út

ubývající,
II. čtvrť 04.11

vodnář

23

9. st

ubývající

vodnář
ryby 05.08

24

10. čt

ubývající

ryby

25

11. pá

ubývající

ryby
beran 14.44

26

12. so

ubývající

beran

27

13. ne

ubývající

beran
býk 20.26

28

14. po

ubývající

býk

29

15. út

novoluní
13.49

16. st

přibývající

blíženci

2

17. čt

přibývající

blíženci
rak 23.50

3

18. pá přibývající

rak

4

přibývající
přízemí

rak

5

20. ne přibývající

rak
lev 01.04

6

21. po přibývající

lev

7

srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny

NE

plod, oheň ↓

8

srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny

NE

plod, oheň ↓

NE

kořen, země ↓ vlasy – účes, střih; péče o břicho

NE

kořen, země ↓ vlasy – účes, střih; péče o břicho

19. so

střelec
19
kozorožec 04.09

býk
30,
blíženci 22.54 1

Orgány
pohlavní orgány, močové cesty,
močový měchýř, sexualita

Lékařský zákrok
ANO, kromě uvedených
částí těla
ANO, kromě uvedených
stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost
částí těla
ANO, kromě uvedených
stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost
částí těla
ANO, kromě uvedených
stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost
částí těla
kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy,
ANO, kromě uvedených
kostra, kůže
částí těla
kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy,
ANO, kromě uvedených
kostra, kůže
částí těla
ANO, kromě uvedených
lýtka, kotníky, bérce, žíly
částí těla
ANO, kromě uvedených
lýtka, kotníky, bérce, žíly
částí těla
ANO, kromě uvedených
lýtka, kotníky, bérce, žíly
částí těla
nohy, chodidla, prsty u nohou,
ANO, kromě uvedených
lymfatický systém
částí těla
nohy, chodidla, prsty u nohou,
ANO, kromě uvedených
lymfatický systém
částí těla
ANO, kromě uvedených
hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla
částí těla
ANO, kromě uvedených
hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla
částí těla
hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje, ANO, kromě uvedených
ramena, mandle, uši, chuť, čich, štítná žláza
částí těla
hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje,
NE
ramena, mandle, uši, chuť, čich, štítná žláza
paže, ruce, dýchání, průdušky,
NE
horní cesty dýchací
paže, ruce, dýchání, průdušky,
NE
horní cesty dýchací
žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč,
NE
mléčné žlázy
žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč,
NE
mléčné žlázy
žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč,
NE
mléčné žlázy

Zahrada

Krása

list, voda ↓

masáž, sedací koupele

plod, oheň ↑

odstraň. celulitidy
a rozšířených žilek
odstraň. celulitidy
a rozšířených žilek
odstraň. celulitidy
a rozšířených žilek
péče o pleť a nehty, sauna,
koupele
péče o pleť a nehty, sauna,
koupele
masáž nohou,
ošetř. křečových žil
masáž nohou,
ošetř. křečových žil
masáž nohou,
ošetř. křečových žil
reflexní masáže nohou,
péče o chodidla
reflexní masáže nohou,
péče o chodidla

plod, oheň ↑
plod, oheň ↑
kořen, země ↑
kořen, země ↑
květ, vzduch ↑
květ, vzduch ↑
květ, vzduch ↑
list, voda ↑
list, voda ↑
plod, oheň ↑

peeling, ošetřování akné

plod, oheň ↑

peeling, ošetřování akné

kořen, země ↑

ošetření krku a dekoltu,
masáž šíje a zad
ošetření krku a dekoltu,
masáž šíje a zad
péče o ruce, masáž, koupel,
sauna
péče o ruce, masáž, koupel,
sauna
péče o dekolt a poprsí,
nemýt vlasy
péče o dekolt a poprsí,
nemýt vlasy
péče o dekolt a poprsí,
nemýt vlasy
vlasy – stříhání, zábal,
odstr. lupů, NE depilace
vlasy – stříhání, zábal,
odstr. lupů, NE depilace

kořen, země ↑
květ, vzduch ↓
květ, vzduch ↓
list, voda ↓
list, voda ↓
list, voda ↓

22. út

přibývající,
I. čtvrť 05.50

lev
panna 03.53

23. st

přibývající

panna

24. čt

přibývající

panna
váhy 08.44

trávící ústrojí, slezina, slinivka břišní, střeva,
nervový systém
trávící ústrojí, slezina, slinivka břišní, střeva,
10
nervový systém

25. pá přibývající

váhy

11 kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny

NE

květ, vzduch ↓

kosmetika, líčení, vizáž

26. so přibývající

váhy
štír 15.37

12 kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny

NE

květ, vzduch ↓

kosmetika, líčení, vizáž

27. ne přibývající

štír

13

NE

list, voda ↓

masáž, sedací koupele

28. po přibývající

štír

14

NE

list, voda ↓

masáž, sedací koupele

Určitě NE!

list, voda ↓

masáž, sedací koupele

9

pohlavní orgány, močové cesty,
močový měchýř, sexualita
pohlavní orgány, močové cesty, močový
měchýř, sexualita
pohlavní orgány, močové cesty,
močový měchýř, sexualita

29. út

úplněk
16.20

štír
střelec 00.34

15

30. st

ubývající

střelec

16

stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost

31. čt

ubývající

střelec
17
kozorožec 11.32

stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost

ANO, kromě uvedených
plod, oheň ↓
částí těla
ANO, kromě uvedených
plod, oheň ↑
částí těla

odstraň. celulitidy
a rozšířených žilek
odstraň. celulitidy
a rozšířených žilek

