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Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí

H o r o s ko p y

.
31
do
1.
od
n
de
ý
žd
ka
na
o
éh
žd
ka
pro
y
rad
a
y
štb
vě
,
Horoskopy

ledna 2022


aktivační bod

pro štěstí

Bylinky i houby
mají velkou moc

Životní čísla
trochu jinak

Magické kameny
pro jednotlivé
měsíce v roce
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OSUD PODLE KOSTEK
BERAN

Kostky říkají: 2 + 1 + 6 = 9

Čísla naznačují, že se budete muset soustředit na existenční záležitosti. Dvojka
spolu s jedničkou naznačují finanční problémy, ale zároveň slibují, že vám pomohou správně se v této oblasti orientovat.
Devítka je sice velmi chytrá a obětavá, ale
zároveň i nekompromisní. Některé kroky,
které budete muset učinit, mohou více či
méně bolet.

BÝK

Kostky říkají: 5 + 2 + 4 = 11

První měsíc v roce vám může připadat
hodně složitý. Ale nemalujte zbytečně
čerta na zeď, snažte se život vnímat s nadhledem, v klidu. Z kombinace čísel lze usuzovat, že pro leccos budete mít šťastnou
ruku, ale zároveň vás čekají nějaké zásadní
změny. Výsledná jedenáctka říká, že když
budete chtít, dokážete nemožné a překonáte sami sebe.

BLÍŽENCI

Kostky říkají: 2 + 3 + 1 = 6

Pro realizaci jak profesních, tak soukromých
plánů nemusíte mít vždy ideální podmínky.
Dvojka je diplomatická a vyrovnaná, trojka
velmi inspirativní a nápaditá. Je otázka času, kdy si uvědomíte, že je zapotřebí změnit
přístup k mnoha věcem a netrápit se, že
všechno nevychází na sto procent. S číslem
šest budete schopni vše zvládnout s jasnou
hlavou a v pohodě.

RAK

Kostky říkají: 1 + 3 + 4 = 8

Jestliže si dáváte s novým rokem určité předsevzetí, máte konkrétní plány, co
chcete s novým letopočtem změnit, leccos
může být jinak, než zamýšlíte. Podle jedničky a trojky by vám neměla scházet energie,
nápady ani fantazie. Osmička je sice úspěšná, ale občas i chamtivá, což může souviset
s mezilidskými vztahy. Od někoho blízkého
se můžete dočkat podlosti, podrazu.
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LEV

Kostky říkají: 3 + 5 + 4 = 12

STŘELEC

Kostky říkají: 1 + 6 + 3 = 10

Že nic nepřichází samo sebou, se první
měsíc v novém roce přesvědčíte na vlastní
kůži. Váš sklon k domýšlivosti se nemusí
vyplatit. S přizpůsobivou pětkou vám ale
nehrozí osudový krok ve smyslu porážky,
trojka disponuje nápady a nevzdává se,
v životě vám pomůže i rychlá čtyřka. S dvanáctkou by měly přicházet dobré zprávy,
máte šanci na významnou změnu.

Nemračte se na svět, i když vám přinese
hned s prvním měsícem nového roku určité zádrhele a komplikace. O tom, že život
není jenom bílý nebo černý, se přesvědčíte
na každém kroku. Šestka vám ale otevře
srdce a ukáže skutečný směr, jednička ujasní priority, trojka otevře duši. Desítka je ale
šťastné znamení, které naznačuje správné
rozhodnutí, nový začátek.

PANNA

KOZOROŽEC

Kostky říkají: 5 + 5 + 4 = 14
S novým rokem budete mít možná až příliš
velká očekávání. Měli byste ale najít spoustu důvodů k radosti, optimismu, příležitostí
k tomu, abyste byli spokojeni. Podle pětek
je nejvyšší čas na nová, netradiční řešení, vše dovrší čtyřka stabilitou a pozitivní
energií. Konečná čtrnáctka slibuje, že se
ve vašem životě objeví někdo nebo něco
nového a příjemného.

VÁHY

Kostky říkají: 1 + 2 + 4 = 7
Začátek nového roku pro vás může být poměrně velmi náročný. I když budete konfrontováni s obtížnými situacemi, podle
kombinace čísel by měly přicházet i pěkné
dny. Můžete mít plnou hlavu toho, jak naložit s nějakou neobyčejnou šancí, která se
nemusí vícekrát opakovat. Sedmička radí
– nechte věcem volný průchod, není třeba
všechno plánovat do nejmenších detailů.

ŠTÍR

Kostky říkají: 6 + 4 + 1 = 11
Nepoddávejte se přílišnému snění, snažte
se zůstat oběma nohama na zemi. Ušetříte
si tak zklamání, v reálném životě se pak nebudete cítit zaskočení. To platí jak pro profesní život, tak pro soukromí. Ujasněte si,
co chcete, a přestaňte se srovnávat s druhými lidmi. Vaše cesta za štěstím nebude
rozhodně přímočará, ale o to víc si svá pozdější vítězství vychutnáte.

Kostky říkají: 6 + 6 + 2 = 14

I když budete mít pocit, že nic není, jak
byste si přáli, nepropadejte sebelítosti
a panice. Snažte se racionálně uvažovat,
dobře zvažte své možnosti. Se šestkami
jste schopni všechno zvládnout, jak se říká, bez ztráty kytičky. Čtrnáctka vás může vyzkoušet z pevné vůle a vnitřní síly.
Také přinést do vašeho života nečekané
překvapení.

VODNÁŘ

Kostky říkají: 3 + 6 + 4 = 13

Počítejte s tím, že lednové dny budou
hodně uspěchané. Podle čísel se před vámi rýsuje velká změna. Mohli byste sklízet
ovoce své minulé práce, ale stejně je velký
předpoklad k tomu, abyste otočili profesní kormidlo a vydali se neznámou cestou.
Důležité bude věřit vlastním silám, neztrácet ze zřetele svůj cíl a půdu pod nohama,
když se vám zrovna nebude dařit.

RYBY

Kostky říkají: 6 + 1 + 1 = 8

Do nového roku vstupujete s velkým odhodláním a zároveň s obavami. Musíte
počítat s tím, že ne všechno půjde tak, jak
jste si předsevzali. Snažte se vidět realitu
takovou, jaká je, zbytečně se nepodceňujte. Číslo jedna je podmíněno egem a jeho
silou, ale osmička dobře ví, co je špatné.
Někdy vás bude stát hodně úsilí, abyste
duši naplnili štěstím.
(pru)

Strašidelné přízraky

kolem Peruce

Bohatá historie Peruce na pomezí Lounska a Slánska, v níž
dominuje zejména známý příběh o knížeti Oldřichovi a Boženě, zanechala jak zde, tak i na mnoha místech v okolí
viditelné stopy. Do života lidí tady v dřívějších i nedávných časech nezřídka vstupovaly nadpřirozené jevy
a bytosti, které tak dávaly příklady i poučení pro přítomnost i budoucnost. Oblast Peruce i s okolními lesy
a obcemi je tak obestřena spoustou záhad, ke kterým
tu docházelo.
Spravedlivý trest pro záletného rytíře
Do velmi starých časů spadá příběh, jehož hrdinou se
stal jeden z potomků vladyků z Peruce – Kazimír Mac,
syn záletného Tasa z Peruce, narozený jako nemanželské dítě v Polsku. Kazimír zdědil po svém otci nejen
perucké panství, ale rovněž velkou slabost pro ženy. Při jedné ze svých cest unesl dceru převozníka
– krásnou Jelu – a přivezl ji na peruckou tvrz. Dobrota a láska Jely nakrátko udělaly z Maca dobrého
muže. Když se však schylovalo ke svatbě, přišel
do všeho rytířský turnaj v sedm kilometrů vzdáleném Žerotíně, kam se Mac vypravil. Tam se však
objevila krásná dcera žerotínského pána. Pro tu
Kazimír zradil svoji Jelu, která ponížená raději
ukončila svůj život ve vodách jezera pod Perucí. Tam se potom také zjevovala jako
bílá panna, v ruce s umrlčí lebkou.
Pro Maca se stala špatným svědomím a noční můrou.
Když se jedné noci pustil
na koni do údolí, aby Jelu
našel, utopil se ve stejném jezeře jako ona. Tomuto temnému a strašidelnému místu, které dostalo
pojmenování
Macův
důl, se pak mnozí raději
vyhýbali až do doby,
kdy jezero zaniklo.
Bílá koza přinášela
neštěstí
Poblíž Peruce v lese,
kterému se dodnes říká
„Makala“, se též podle dochovaných pramenů mělo nacházet
dávné pohanské obětiště. To připomínala postava pohanského
bůžka Makala, vytesaná do skály
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v místě, kterému se říkalo „U Panáka“. Kdysi se to tady mělo
hemžit čarodějnicemi, duchy, démony i dalšími strach nahánějícími přízraky. Podle mnoha svědků se právě odtud ozývalo hrůzostrašné kvílení nahánějící husí kůži.
Ve třech kilometrech vzdálených Telcích kromě vodníka
nedala lidem spát Bílá koza, ve kterou se měla proměnit utopená nevěsta, s níž se ve svatební den splašili koně. Bílá koza
se pak dlouho zjevovala na tzv. Kněžské louce a v noci rovněž
na panském poli za rybníčkem, přičemž obvykle předznamenávala nějaké neštěstí.
Místní starousedlíci se jednou v hospodě sázeli, kdo půjde v noci na strašidelné pole a uřízne tam hlávku zelí. Jeden z vesničanů si posilněn alkoholem dodal odvahy
a o půlnoci se z hospody vydal na pole. Právě když
řezal zelí, spatřil Bílou kozu. Velice se vylekal, rychle
vzal nohy na ramena a domů doběhl polomrtvý
hrůzou. Za tři dny nato zemřel.
Duch s řetězem a provazem
Na Peruci však strašilo i ve 20. století. Někdy
před I. světovou válkou šel jistý Baur se zdejším
hlídačem v pozdních večerních hodinách domů. Když došel do míst, kde se nacházejí vrata
do zámecké zahrady, zvedl se náhle silný vítr.
Najednou se zablesklo a před Baurem
se zjevila postava v rytířském obleku, která měla na krku řetěz
a provaz. Baur nahlas vykřikl
a ohnal se po duchovi holí.
Ten v tu ránu zmizel. Celý
rozrušený a roztřesený
pak Baur vrávoravě
došel na náměstí,
kde potkal ponocného, který jej slyšel
křičet. Dotyčný Baur
pak až do své smrti
kdekomu
vyprávěl o svém setkání
s přízrakem.
V 80. letech minulého století byl
na stejném místě u peruckého zámku spatřen
neobvykle velký had, který se plazil a vždy mizel
v prostorách pod zámeckou budovou. 
(kov)

