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Geomantická věštba na duben
V dávných dobách věštci 

předpokládali, že jsou půda 
a kameny živé. Narýsovali 
na zem kruh a házeli do něj 
kameny, nebo dělali do země 
náhodné značky, ze kterých 
potom četli budoucnost. Tato 
verze geomantické věštby po-
chází z dávného Říma. Jejím 
základem je vhození hrsti ka-
menů na desku s dvanácti důl-
ky. Spojením zaplněných důlků 
vznikne určitý symbol a tedy 
i věštba. 

Beran
POPULUS: Sestava kamenů nazna-

čuje, že pro vás bude duben časem 
setkání, nových kontaktů. Můžete 
dostat pozvání k nějaké aktivitě nebo 
na akci. V rámci práce a kariéry se 
do ničeho nepouštějte sami. Využijte 
pomoc okolí (kolegů, přátel), abyste 
dosáhli úspěchu. Co se týká lásky, 
snažte se najít s partnerem shodné 
cíle a ideály.  

Býk
ACQUISITIO: Věštba hovoří o pří-

růstku či přínosu, který bývá často 
spojen s penězi, s majetkem. Také 
se ale  může týkat slávy, cti nebo ci-
tů. Jakési vaše tužby zřejmě budou 
naplněny. Možná tedy v dubnových 
dnech dosáhnete uznání a úspěchu 
i na jiném poli než finančním. Roz-
hodně můžete snáze získat podporu 
okolí.  

Blíženci
RUBEUS: V měsíci dubnu bys-

te si měli dávat pozor na vášnivé 
aféry a také se vyvarovat sobectví. 
Uděláte dobře, když se budete více 
zamýšlet nad motivy svého jednání, 
aby vaše pověst neutrpěla. Stanovte 
si v rámci svých plánů a aktivit jasné 
priority a vyhněte se nečestnosti, 
intrikám, ačkoli by se daly vhodně 
využít.       

rak
CAPUT: Jakýsi cíl máte podle 

kamenů na dosah, ovšem zda ho 
dosáhnete, je otázkou. Záleží přede-
vším na vaší iniciativě. Každopádně 
vás v dubnu čeká pokrok a také 
důležitá událost. Ta nejspíš ovlivní 
váš další život a její důsledky budou 
takové, jaké si zasloužíte. Můžete 
mít mimořádné štěstí, nebo prožije-
te zklamání.

Lev
CARCER: V dubnu se můžete potý-

kat se stagnací či jakýmsi omezením, 
jež ale nemusí mít původ ve vnějších 
vlivech a okolnostech. Uděláte dobře, 
když přehodnotíte svůj životní styl 
a přístup k některým věcem. Při usku-
tečňování plánů počítejte s překáž-
kami, ale nenechte se jimi zaskočit. 
Nespěchejte a vytrvejte. 

Panna
TRISTITIA: Sestava kamenů říká, že 

nemáte počítat s bezpracným ziskem 
či nějakými výhodami. Buďte nyní 
ochotní vynaložit určitou námahu 
bez vyhlídky na okamžitý zisk, zúročí 
se vám později. Pozor, není vylou-
čeno, že  v důsledku událostí utrpíte 
nějakou ztrátu, újmu na cti. Ale nic 
není jen černobílé a brzy bude zase 
lépe.

váhy
ALBUS: Sestavu kamenů lze brát 

jako pobídku, abyste dali šanci 
novým začátkům. Věštba odkazuje 
na možnost změny zaměstnání či 
bydliště. Stejně tak se ale můžete 
v dubnových dnech zbavit nějakých 
dluhů či závazků. Pokud jste s ně-
kým ve sporu, pokuste se o smír, 
kompromis. Zapomeňte na staré 
prohřešky.  

Štír
PUER: V měsíci dubnu zřejmě vy-

stoupí do popředí vlastní zájmy. Po-
zor ale na tendenci jednat bez ohledu 

na druhé a okolnosti. Jestliže si situ-
ace žádá přímý a odvážný postup, 
udělejte, co považujete za správné, 
ale musíte počítat s důsledky. Věštba 
také říká, že pokud s někým soupeří-
te, můžete se dočkat dílčího úspěchu.

Střelec
VIA: Dubnové dny pro vás podle 

věštby mohou být spojené s cestová-
ním. Jestliže cestovat nemůžete nebo 
nemáte v úmyslu, pak se budete 
zřejmě potýkat s nějakými překáž-
kami, obtížemi. Uděláte dobře, když 
v rámci jakýchkoli záležitostí vsadíte 
na upřímnost a přímočarost. Věřte, že 
si dokážete poradit s čímkoli. 

Kozorožec
LATITIA: Věštba je příslibem rados-

ti, štěstí. Udržujte si tedy optimismus, 
jakási záležitost dopadne dobře 
a skvěle vypadá i vaše budoucnost. 
Řešíte-li otázky zdraví, potíže by měly 
odeznít. Případný právní spor by se 
měl rovněž vyřešit ve váš prospěch. 
Pamatujte ale, že se štěstí vrací k to-
mu, kdo ho rozdává lidem kolem.

Vodnář
FORTUNA MAJOR: Podle všeho 

vám bude v dubnu osud příznivě na-
kloněn. Nebojte se pracovních změn 
a zapracujte na tom, abyste posílili 
svou prestiž. Rozhodně v dubnových 
dnech nezahálejte, buďte iniciativní. 
Uspořádejte si priority a hodnoty, 
snažte se dořešit to, co vás trápí, aby 
vás tato zátěž již nebrzdila.   

ryBy
PUELA: Podle věštby kamenů mů-

žete v měsíci dubnu ukončit nějaké 
(třeba i dlouhodobé) spory, cosi 
si vyjasnit. Prospěje vám vstřícný 
a otevřený přístup k okolí i obecně 
k životu. Odpouštějte druhým i so-
bě, nebojte se projevovat sympatie 
a sdílet city. Sestava kamenů nazna-
čuje, že můžete začít nový milostný 
příběh.  (xar)
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Co �ríká numerologie
Chcete-li jednoduchým způsobem zjistit něco více o sobě i o tom, jaký bude váš život, vy-

užijte numerologie. Konkrétně díky ní lehce spočítáte podle data narození své osudové číslo. 
Sečtěte všechna čísla z data svého narození, dokud nezískáte jednocifernou číslici. Narodili jste 
se například 13. 01. 1993 (1 + 3 + 0 + 1 + 1 + 9 + 9 + 3 = 27, 2 + 7 = 9). Výsledné číslo se nazývá 
číslo osudu. Můžete tak zjistit své silné a slabé stránky, rozpoznat skryté rysy a rozvíjet některé 
schopnosti, o nichž jste ani nevěděli. A díky tomu ovlivnit svou budoucnost. 

Jaké je vaše číslo osudu?
Číslo 1:  Můžete se spo-

lehnout na  pevné zdraví, 
a to jak fyzické, tak duševní, 
máte zdravé sebevědomí 
a vždy dokážete vycítit pra-
vý čas, kdy před-
ložit správné 
argumen-

ty. Jste tolerantní, trpěliví 
a  vytrvalí, k  romantice má-
te dost daleko, spíše u  vás 
převládá logické myšlení, 
díky svým vlastnostem be-

rete život s  nadhledem, 
ať už vám přinese co-

koli.

Číslo 2: Podle všeho budete neu-
stále čelit různým výkyvům a pádům, 
štěstí vám může unikat, jste ale velice 
milující se silnými rodinnými vazbami 
a i přes všechna trápení si uchováváte 
svou sebeúctu, což vám pomáhá pře-
konávat překážky. Dokážete být skvě-
lými psychology a pro své blízké jste 
oporou.

Číslo 3: Váš život není a nebude snadný, i přesto se ale 
vyznačujete výraznou fyzickou i duševní silou, jste plní 
energie, jste velkorysí a slušní. Často dokážete uvést své 

sny do reality, proto můžete být – a podle 
všeho už jste – úspěšní v práci. Osud 
k vám nebude vždy přívětivý, ale po-

perete se s ním statečně.

Číslo 4:  Stále vám něco chybí, 
nemáte rádi změny a těžko hledá-
te kompromis. Jakékoli nezdary si 
v  hlavě promítáte neustále dokola. 
Nejlepším lékem je pro vás tvrdá 
práce, mnohdy i na úkor vašich blíz-
kých. Život s vámi není lehký, umíte 
být sobečtí a někdy upřednostňuje-
te své potřeby před vším ostatním. 
Jste pesimisté, vaše nespokojenost 
se životem je zatěžující. Pro vás i pro 
okolí. Proto se můžete cítit osaměle.
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�Semíkův hrob obklopuje tajemno
Údajně dojeli až do  Neumětel, 

kde však Šemík skonal. Horymír 
jej měl pochovat před vraty svého 
dvora a  jeho hrob zavalit velkým 
kamenem. Tak alespoň hovoří po-
věst.

Uctívaný 
náhrobek

Místní lidé z  Neumětel o  pravdi-
vosti pověsti nepochybují. Navíc 
o  úctě k  Šemíkovu hrobu svědčí 
i události z mnohem pozdějších dob. 
V roce 1813 ruští vojáci táhli zdejším 
krajem a zastavili se v Neumětelích 
u koňského kamene. Chtěli jej odva-

lit, neboť věřili, že se pod ním ukrý-
vá poklad. Než se jim to ale podařilo, 
zasáhli zdejší ozbrojení obyvatelé, 
kteří jim v tom zabránili. 

Jedna z  dalších historek vypráví 
o  sedlákovi, který kámen odve-
zl domů a  nakonec ho raději sám 
vrátil, protože jeho stavení začalo 
ještě tu noc hořet. O kameni kolují 
zvěsti, že má magický vliv na plod-
nost. 

Ještě před sto lety se v Neuměte-
lích povídalo, že kámen vydává po-
divné zvuky, když má do obce přijít 
nějaké neštěstí. V  takovém případě 
se z něho ozývalo klepání, rachocení 
a prapodivné bzučení.

Magický káMen 
S dUší

Těžký kámen, použitý na  zavalení 
údajného Šemíkova hrobu, je skutečně 
záhadou. Měl být dopraven z osm kilo-
metrů vzdáleného kopce Plešivec, ale 
proč si s tím dal někdo takovou práci? 
Možná je v tom ukryt nějaký hlubší vý-
znam. Plešivec je totiž od pradávna po-
važován za  posvátnou horu a  kámen 
z  ní mohl mít docela dobře mystický 
účel. Někteří psychotronici jsou pře-
svědčeni, že duše koně se vtělila do ka-
mene, a ten tak skutečně získal nadpři-
rozené magické schopnosti. (kov)

Pověst o Horymírovi znají asi všich-

ni, ale proč si ji nepřipomenout... 

Horymír byl vladykou v Neuměte-

lích, kterému vadilo, že se lidé v době, 

kdy hrozil hlad, začali více věnovat 

kopání rud než obdělávání polí. Kvůli 

tomu se dostal do sporu s knížetem 

Křesomyslem i samotnými horníky. 

Vzájemné půtky nakonec vyústily 

v  Horymírovo zajetí a na Vyšehradě 

pro něj padl trest smrti. Horymíro-

vým posledním přáním se pak stala 

pověstná projížďka na jeho koni Še-

míkovi, která skončila skokem přes 

hradby do hlubokého údolí Vltavy. 

Oba pád přežili a pelášili k Radotínu... 
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