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Horoskopy a věštby od 1. do 31. března 2020


aktivační bod
pro PENÍZE

Horoskopy
skutečné a pravdivé

ČÍSLO 3/2020     ROČNÍK 20    CENA 28 Kč (pro předplatitele 26 Kč) – 1,50 €

Ojedinělé horoskopy 
pro každého na každý den

Jedinečný výklad z kávy
Originální věštba I-ťing

Úspěšná kariéra a sláva s sebou ne-
sou i spoustu odříkání a často náročné 
volby. Své o tom ví jedna z nejvlivněj-
ších a nejbohatších světových celebrit 
Oprah Winfrey. Tato mediální mag-
nátka, která počátkem roku oslavila 
66. narozeniny, totiž zůstala po  celý 
život bezdětná. Nemít děti považuje 
Oprah za správné rozhodnutí, protože 
by trpěly buď ony, nebo její kariéra. 
A pak by se v jiných talkshow propíra-
lo jejich nehezké dětství, jako o tom 
mluví hosté právě v show této proslu-
lé moderátorky. Mnozí ji za takovýto 
postoj odsuzují, jiné slavné hvězdy jí 
však podporují, neboť velice dobře 
ví, že stát se slavným a  udržet fun-
gující rodinu je velice náročné. Jedna 
z nejbohatších žen na planetě prý ni-
kdy mateřství neplánovala, na rozdíl 
od svých kamarádek. Ty chtěly rodinu 
a děti, zatímco Oprah snila o tom, že 
bude ženským Martinem Lutherem 
Kingem. (luv)

 Oprah nelituje, 
 že nemá děti 
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horoskop krásy
Co vám bude slušet?  

Někdo chce vypadat do-
konale, jiný módu vůbec 
neřeší. Jak jste na tom vy? 
To se můžete dozvědět 
z našeho horoskopu.

Beran
Planety soudí na  jistou 

roztěkanost v  duši a  nespo-
kojenost sama se sebou. To 
se často promítá i  do  vaší 
potřeby být atraktivní, ne-
přehlédnutelná, nebo rezig-
novaně nad svým vzhledem 
mávnout  rukou. Nakupová-
ní, zvláště tehdy, když máte 
nějaké trápení a  něco vás 
zklamalo, se může stát ne-
bezpečnou závislostí. Móda 
s  nádechem romantiky ne-
bude nic pro vás, jste spíš 
sportovnější typ.

Býk
Žena narozená v Býku není 

marnivá. Pokud jde o  módu 
vyznává pohodlnost, praktič-
nost, spíš je konzervativnější 
typ. Do  šatníku si pořizuje 
nadčasové věci, vyznává 
kvalitu před kvantitou. Její 
styl je jednoduchý, přednost 
dostávají městský a sportov-
ní. Je přesvědčena o  tom, 
že nepotřebuje upoutávat 
pozornost, což se projevuje 
i v nepříliš okázalých střizích 
a barvách oblečení.

Blíženci
Dychtivost po  nových zá-

žitcích, dobrodružství se 
u Blížence promítá i v oblas-
ti módy. Dovede totiž měnit 
předmět zájmu neuvěřitel-
ným tempem. Žena narozená 
v tomto znamení zvěrokruhu 
ráda experimentuje. Co vče-
ra považovala za  absolutní 

módní výstřelek, zítra nepla-
tí. V každém oblečení působí 
mladistvě, svým vzhledem 
dokáže okolí překvapit, roz-
hodně se nebojí jít s dobou.

Rak
Račici bude slušet roman-

tický look. Neměla by se dr-
žet vyšlapaných cest, pokud 
jde o  líčení. Volit by měla 
takové, které podtrhne její 
ženskost, nebát se rafino-
vanějšího kouzlení s  líčidly. 
Stačí se postavit před zrcadlo 
a  trochu zaexperimentovat. 
Pro zralejší tvář platí, že mé-
ně je někdy více, v  mladším 
věku si může dovolit pastelo-
vé tóny nebo výraznější bar-
vu rtěnky.

Lev
Je to vůdčí osobnost, s ob-

rovským šarmem, charisma-
tická. Rozhodně se nespo-
kojí s průměrností a na svém 
zevnějšku si Lvice obzvlášť 
zakládá. Rozhodně na  sobě 
nešetří, pro své tělesné pů-
vaby volí nepřehlédnutelné, 
kvalitní a  luxusní oblečení. 
S  vybraným vkusem o  sebe 
dokáže pečovat, finančních 
prostředků nelituje za kvalit-
ní, značkové oblečení i prvo-
třídní kosmetiku.

Panna
Na  první pohled může 

působit velice skromně, bu-
dí dojem pečlivosti, jedno-
duchosti, střízlivosti. I  když 
na  sebe Panna nerada str-
hává pozornost, umí se jak-
sepatří rozmazlovat. Dokáže 
překvapit slušivým účesem, 
decentním make-upem, 
klasickou elegancí. Na  nic 

složitého a  nápaditého ne-
ní stavěná, vyhovuje jí spíš 
variabilní šatník, nenápadná 
kombinace, slušivé odstíny.

Váhy
Váhu charakterizuje vytří-

bený vkus a elegance. V mó-
dě se nezdráhá vyzkoušet 
všechno, co právě frčí. Někdy 
ale potřebuje najít správnou 
rovnováhu mezi tím, co jí 
skutečně sluší, a  tím co je 
trendy. Bez ohledu na věk se 
bude dobře cítit v kvalitních 
materiálech. V kosmetice rá-
da vyzkouší produkty na pří-
rodní bázi, ostatně za kvalitní 
věci vždycky sáhne ochotně 
do peněženky.

Štír
Štírka si libuje v  extré-

mech. Buď působí naprosto 
klidným dojmem, nic ji ne-
rozhází, nebo půjde o  pravý 
opak. Časté výkyvy nálad se 
mohou promítnout i do vol-
by oblečení. Dobře ví, v  ja-
kém bude sexy a které jí do-
dá trochu na tajemnosti. Svět 
módy je pro ni v každém roč-
ním období zajímavý, ráda se 
nechá inspirovat nejnověj-
šími trendy, inspiraci hledá 
i ve světě celebrit.

Střelec
Temperamentní Střelkyni 

bude vyhovovat nadčasový 
styl. Přednost ovšem vždy 
bude dostávat oblečení, 
v němž se bude cítit pohodl-
ně. A to i v případech, kdy ji 
čeká nějaká zvláštní příleži-
tost, mimořádná akce, spo-
lečenská událost. Střelkyně 
obvykle vždy ví, co jí sluší, 
v čem dokáže okouzlit, okolí 

zaujmout. V  módě i  v  líčení 
málokdy sáhne vedle.

Kozorožec
Nic neponechává náho-

dě, vše potřebuje důklad-
ně zvážit. Dáma narozená 
ve  znamení Kozorožce má 
smysl pro praktičnost a  to 
v  každém ohledu. Nepotrpí 
si na nějaké extravagantnos-
ti. Když se vydá za nákupy, ví 
přesně, co si chce pořídit, aby 
působila seriózně a  hlavně 
byl její vzhled dokonalý. Patří 
mezi zemská znamení, a  tak 
jí z barev budou slušet vedle 
černé, také zemité tóny, jako 
khaki, hnědá, cihlová.

Vodnář
Žena narozená ve  znamení 

Vodnáře se nechá vést v  mó-
dě svou intuicí a také náladou. 
Vždy má zvláštní cit pro kom-
binaci barev a materiál. Dobře 
ví, co na  sebe, aby upoutala 
pozornost a vypadala o nějaký 
rok mladší, než udává její da-
tum narození. Vodnářka upřed-
nostňuje nadčasovou módu. 
Pokud jde o  líčení, měla by si 
bez obav pohrát s barvičkami, 
občas vyzkoušet nové trendy.

Ryby
V módě od ní nelze očeká-

vat žádné experimenty. Vět-
šinou vsadí na  střihy, které 
jsou jednoduché a  přitom 
nesmírně šik. Dáma ve  zna-
mení Ryb, která je zastánky-
ní přirozeného půvabu, by 
si měla více věřit. Podtrh-
nout svou krásu výraznějším 
make-upem, jemným líče-
ním, nebát se změny účesu, 
svou fantazii uplatnit i pokud 
jde o šatník.  (pru)


