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Přichází nová
generace 
zachránců?

Životní čísla
trochu jinak

Japonský
test kostky Magické kameny

pro jednotlivé
měsíce v roce

Spravedliví
a neúprosní
strážci lesa

číslo 5/2022     ročník 22    cena 50 kč (pro předplatitele 48 kč) – 2,40 €


aktivační bod
pro štěstí

a neúprosní

test kostky

Přichází nová

Životní čísla

Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 31. května 2022
Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 31. května 2022

Horoskopy
Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí
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Jedinečný výklad z kávy
Lidé odedávna toužili vědět, co 

je čeká v budoucnosti. A předpo-
vídalo se z kde čeho – z kamínků 
či hrsti písku, z kostí zvířat, z po-
pela  ohniště, z mraků na obloze 
a podobně. Podle toho, jaký ob-
raz pozorovatel spatřil, se inter-
pretoval další vývoj života, před-
povídal se osud. 

Věštění z  kávové sedliny má 
již dlouhou tradici, ačkoli se mů-
že zdát, že jde o  novodobý akt. 
Ačkoli nelze přesně určit, kdy se 
z  kávy začalo věštit, předpoklá-
dá se, že to bylo přibližně kolem 
roku 1000 našeho letopočtu – 
v Etiopii. Do Evropy kávu přivezli 
v  17. století arabští obchodníci 
a  výkladům z  kávové sedliny se 
u  nás nejprve věnovali přede-
vším kočovní cikáni, kteří meto-
du odkoukali na  svých cestách. 
Každopádně v  jižních a  jihový-
chodních zemích zůstalo věštění 
z  kávy dodnes velice oblíbenou 
disciplínou. 

Jaký bude měsíc květen? 
na to se do „lógru“ 

podívala ezoterička 
lucia di moriani.

„V měsíci květnu byste obec-
ně měli pocítit příliv energie. 
Ale vyvarujte se přehnané sna-
hy uplatnit své názory  a posto-
je, nechtějte za každou cenu vy-
niknout nebo dosáhnout svého. 
Tato tendence tu bude a může 
způsobit, že se lidé začnou cho-
vat bojovněji, nasadí ostřejší 
lokty, jak se říká. Užívejte odva-
hu a sílu s rozumem, sázejte spí-
še na přirozenou autoritu než 
na nátlak. Komunikace bude v 

květnových dnech dost důle-
žitá, ale pozor. Mluvit se bude 
hodně, zatímco konat možná 
méně.  V některých případech 
nejspíš zůstane jen u slibů, také 
můžete narazit na zcela záměr-
né lži. A tak se soustřeďte a in-
formace, které dostáváte, raději 
ověřujte. 

V průběhu měsíce bude na-
růstat určitý sklon k přecitli-
vělosti. Leccos začnete možná 
vnímat osobněji, než je nutné, 
prohloubí se jakékoli obavy, 
pocity nedocenění a podob-
ně. Kritika, i ta oprávněná, bu-
de přijímána špatně, stane se 
zdrojem nepříjemných sporů a 
dohadů. Snažte se nepropadat  
pocitům marnosti a depresím, 
pokud přijdou nějaké potíže či 
zklamání. Psychické zátěže se 
totiž velmi rychle projeví i na 
fyzickém zdraví, o nemoci tak 
nebude nouze. Lépe na tom sa-
mozřejmě budou lidé, kteří mají 
v pořádku své rodinné a  příbu-
zenské vazby. Okolí je v případě 
potřeby podpoří, podrží.“ (zem)
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Poznáte česnek
medvědí a podivný?

Doslova miláčkem domácích kuchyní 
i  luxusních restaurací se v  posledních 
letech stal česnek medvědí, který je ale 
často zaměňován s  česnekem podiv-
ným. Jak to s nimi je? Který je lepší? Jak 
a kde je sbírat? Jak se poznají?

„Když trháme jarní byliny – česneky 
– je dobré vědět, jak je nastaven jejich 
životní cyklus, aby-
chom jim neublížili,“ 
říká propagátorka 
planých jedlých by-
lin Jana Vlková a do-
dává. „Česnek raší 
z  cibule, která je ce-
lou zimu skryta pod 
zemí a  nese zásoby 
na  první dny života. Pomocí zelených 
listů pak shromažďuje zásoby na  další 
život nebo k  tomu, aby se cibulka pod 
zemí rozdělila.“

Jak je to s harmonií rostlin?
Životní strategie jarních česneků, kte-

ré rostou pod stromy, je kvapná. Potře-
bují všechno stihnout, dokud mají do-
statek světla, tedy dokud stromy nemají 
listy. Pokud se česnekům otrhá příliš 
mnoho listů, a  jim se nepodaří vytvořit 
dostatek zásob, jejich kolonie se budou 
postupně zmenšovat, budou chřadnout 
a  vymírat. V  přírodě si různé rostliny 
vybírají různá místa, různé podmínky 
k životu tak, aby se na všechny dostalo. 
Ekologové tomu říkají nika. Rostliny se 

spolu různě přetlačují, a tak hledají spo-
lečnou harmonii.

zdraví z lesa
Česnek medvědí (Allium ursinum 

L.) miluje blízkost tekoucí vody. Jeho 
nejhojnější výskytiště jsou v  Čechách 
zejména v Polabí, ale roste i na svazích 
v listnatých lesích, hájích, bučinách. Ten-

to druh je botaniky 
zařazen v  červeném 
seznamu do katego-
rie C4, což znamená, 
že v současnosti není 
přímo ohrožen, ale 
existují faktory, které 
by ho ohrozit mohly. 
Jeho sběr by měl být 

v  každém místě šetrný. Výborný je na-
příklad na pesto k těstovinám.

Česnek podivný (Allium parado-
xum  L.) miluje parky. Například v  Pra-
ze pokrývá svahy Petřína, Letnou „pod 
Stalinem“ nebo oboru Hvězda. Je to 
invazivní rostlina. Jejím původním do-
movem je Kavkaz, severní Írán, Turkme-
nistán a Dagestán. Jako každá invazivní 
rostlina i  česnek podivný vytlačuje pů-
vodní rostlinstvo. Jeho trhání ve velkém 
je tedy milou službou přírodě. 

Nejčastěji se konzumují listy, vhodné 
jsou i květy a později i pacibulky, které 
jsou ovšem ostřejší. Květy i  pacibulky 
jsou velmi vděčná dekorace. Listy se 
mohou používat do  salátů – zelených 

listových, z kořenové zeleniny, brambor. 
Výborně ladí do  tvarohových pomazá-
nek, jogurtových nebo majonézových 
dipů. Snese i mixování na omáčky a pes-
ta. Sekané listy se dají zapracovat do já-
trových polévkových knedlíčků, do rizo-
ta, jako vložka do smetanových polévek 
například z květáku. Všude tam, kde se 
používají listy, se dají přidat čerstvé kvě-
ty jako dekorace.

Oba zmíněné česneky rostou praktic-
ky ve stejnou dobu (v dubnu a květnu), 
na  podobných místech a  jejich použití 
v kuchyni je prakticky stejné.  A přece si 
každý zaslouží jiné zacházení. 

 Jana vlková


