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politika bude od jara do červ-
na roku 2010 poznamenána 
nervozitou i slovními útoky. 
Dále rovněž to, že se v roce 
2010 dá očekávat poměrně 
výrazná přestavba celého 
našeho politického spektra. 

Navíc nabádala 
k zdrženlivému 

a opatrnému ekono-
mickému chování, 
protože se nedalo 
vyloučit, že by 
v roce 2010 mohly 

padnout i některé 
jistoty, na které lidé 
byli zvyklí a na 

něž spoléhali.
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I hvězdopravci se snaží napovědět, co přinese rok 2011. Opět se máme připravit na změny. S trochou optimismu se ale 
dají zvládnout.

JITKA STUCHLÍKOVÁ

V
 nejlidnatější zemi svě-
ta se na počátku února 
ujme vlády Králík. 
Jaképak to je podle 

čínského horoskopu znamení? 
„Králík nehraje v čínské 

zoologické symbolice příliš 
významnou roli,“ konstatuje 
na úvod sinolog Martin Kříž.

„Na rozdíl od západoev-
ropského pohledu jsou ovšem 
králíci v Číně bráni spíše jako 
domácí mazlíčci, nikdo si je 
proto neasociuje s pečínkou či 
lovem,“ usmívá se. 

Nepřekvapí proto, že 
čínský horoskop Králíka 
charakterizuje jako citlivé 
stvoření, jež upřednostňu-
je klid a mír, nepostrádá 
ovšem ani ctižádostivost 
a nadání – například schop-
nost vyjednat dobré smlou-
vy. Králíkovi je totiž vlastní 
takt i mírné vystupování. 

Jenže když jde do tuhého, 
Králík couvne, vezme nohy 
na ramena a příliš horkou 
kaši, či chcete-li  nepříliš 
příjemnou situaci, přene-
chá jiným, aby se 
z ní vylízali. 

Kovový králík
Nenechte se zmást, 
pokud někde jinde na-
razíte na konstatování, 
že letopočet 2011 bude 
rokem Zajíce. 

Přestože jde o zví-
řátka částečně podob-
ná, přesnější skutečně 
je, že příští rok pat-
ří Králíkovi, a to 
kovovému. Čínský 
horoskop totiž kaž-
dé znamení ještě 
propojuje s pěti 
základními živly. „Ty 
se střídají nezávisle na 
horoskopu – kov rodí vodu, 
voda rodí dřevo, dřevo rodí 
oheň, oheň rodí zemi, země 
rodí kov, tak jdou prvky za 
sebou,“ vypočítává sinolog 
Martin Kříž. 

Doplňme, že kov, stejně 
jako další živly, jsou přitom 
spojovány s celou škálou 
emocí a barev. 

Jakou roli horoskopy 
v čínské společnosti hrají? 
„Někteří lidé odkládají 
svatby či početí potomka na 
roky silné a šťastné, tedy 
například na rok Draka. 
V takových letech jsou rov-
něž zahajovány nejrůznější 
projekty, což pak může jako 
vedlejší produkt povzbu-
dit čínskou ekonomiku,“ 
říká Martin Kříž, který se 
spolu s kolegy podílel i na 
vzniku webových stránek, 
na nichž se o čínském 
horoskopu můžete dozvě-
dět daleko více. Jejich 
adresa je www.cinske-
horoskopy.cz.

Co se vyplnilo 
Co ale o příštím roce tvrdí 
astrologové vycházející 
z klasického evropského 
Zvěrokruhu? Vyplnily se 

životní styl

„Když jsem před 
rokem psala pro 
Olomoucký deník 
předpověď na rok 
2010, ani jsem 
sama nevěřila, 
že se má slova 
do takové míry 
naplní. Udělat 
takovou před-
pověď ale neby-
lo tak složité, 
jak by se na 
první pohled 

zdálo. Na 
obloze se 
totiž objevi-
la zajímavá 
konstelace 

– opozice 
Saturna s Jupi-

terem. Naposledy 
byla viděna v roce 1989 a teh-
dy vyvolala odchod starých 
struktur,“ konstatovala Ida 
Myslikovjanová těsně před 
letošními Vánocemi.

Změny nekončí
Konec velkých změn ale 
ještě zdaleka neskončil, 
což potvrzují i další čeští 
astrologové. V roce 2011 
opozice Saturnu s Jupite-
rem vyvrcholí. „Tentokrát 
v kardinálních znameních 

Berana a Vah,“ upřesňuje 
Ida Myslikovjanová. 

„Kumulace velkých 
planet v Beranu, Vahách 
a Kozorohu zejména v jar-
ních měsících může nazna-
čovat, že dozrál čas pro 
velká rozhodnutí a změny. 
Také lidé narození v těch-
to znameních budou nuce-
ni řešit náročnější životní 
situace,“ dodává. 

A v předpovědi, kterou 
vytvořila speciálně pro 
přílohu Můj životní styl, 
připojuje další zajímavý 
detail: „V roce 2011 budou 
muset hasit krize kolem 
sebe i někteří Štíři. 
Rok 2010 byl pro ně sice 
příznivý díky dobrým 

� Ptáte se, proč jsou čínské horoskopy populární i mimo Čínu? „Snad je 
to proto, že ze starobylé moudrosti Východu lze čerpat i dnes. A také 
z toho důvodu, že členění v čínském horoskopu je podrobnější, jem-
nější,“ domnívá se Neil Sommerville, který se orientalistikou zabývá 
léta a do hloubky, o čemž svědčí i jeho kniha Čínské milostné písně. 
Vedle toho je autorem „Čínského horoskopu na rok 2011“, který je 
k dispozici i v českém překladu. 

� Otevřete-li tuto publikaci, čeká vás čtení o znameních čínského horo-
skopu, jichž je dvanáct, nečlení se však po měsících jako v evropské 
astrologii, ale vždy po roce. Čínský horoskop zároveň pracuje s pěti 
prvky (živly), které mají na znamení významné účinky. Dohromady se 
tedy můžete leccos dozvědět o šedesáti různých typech osobnosti.

� Spisovatelka a astroložka Olga Krumlovská je autorkou neméně zají-
mavého díla – totiž „Horoskopů na rok 2011 podle keltské ast-
rologie“. Seznámíte se v ní s šestatřiceti znameními keltské 
astrologie; dozvíte se, jací zrozenci pod ně přísluší a pod vlá-

du kterého souhvězdí náleží. A především zjistíte, jaké stromy 
z posvátného lesa druidů jednotlivá znamení ochraňují. 

� Keltskému horoskopu se ostatně někdy říká „stromoskop“. 
Prozrazuje, zda vám charakter předurčuje třeba krásná bříza, 
neústupný buk, životodárný dub či půvab olivy. A také to, jací 
jste, je-li vám přisouzen javor, cedr, habr, kaštan, fíkovník, jab-
loň, vrba, lípa nebo jilm…

Chcete se dozvědět více?
loňské předpovědi? Možná 
budete překvapeni. Před 
dvanácti měsíci publikoval 
jeden z rozsáhlé rodiny regi-
onálních Deníků, konkrétně 
Olomoucký deník, předpověď 
na rok 2010. Autorka Ida 
Myslikovjanová ho opatřila 
titulkem „Čekají nás úsporná 
opatření, buďme zdrženliví“. 
Průběh právě končícího 
roku jí dal za pravdu. 

Paní Ida, která 
s manželem vede 
Olomouckou školu 
astrologie, z postave-
ní planet například 
vyčetla, že tuzemská 

Astroložka předpovídá
českým politikům nesnadný rok

Osobní horoskop na rok 2011 ...čtěte uvnitř

K
aždé pondělí večer vysí-
lá televize Barrandov 
magazín Prominenti. 
Tentokrát se můžete 

těšit na speciál, který uvede 
deset nejlepších reportáží.

Trávníček: Pořídil si veterá-
na, bude i dcera?!
Pavel Trávníček nedávno osla-
vil šedesátku v novém autě. 
Léta byl jeho snem veterán 
– luxusní Rolls-Royce. 

„Jak se žije princovi, 
jsem si už vyzkoušel, takže 
teď můžu říct, že si žiju jako 
král,“ řekl herec. Promi-
nentům se Trávníček svěřil 
i s jinými pikantnostmi. „Kdo 
ví, co mi život ještě přinese, 
ale já mám dva syny, tak by to 
chtělo ještě holčičku,“ dodal.

Skořepová a talismany
„Setkávám se s mladými 
lidmi v divadle. Mnozí z nich 
jsou hodně talentovaní. Ale 
když sedím v tramvaji a vra-
cím se po představení domů, 
poslouchám mladé, jak se 
mezi sebou baví. To je samé 
vole, vole …a já se nestačím 
divit.“ Takový pohled má na 
dnešní mladou generaci Luba 
Skořepová. Herečka štáb Pro-
minentů pozvala domů, kde 
nám ukázala své talismany.

Vašut fotografem
Marek Vašut je nejen zná-
mý herec a moderátor, ale 
v poslední době i fotograf. 
Několikrát dokonce uspořádal 
i svou vlastní prodejní výsta-
vu. Svá díla nazývá velmi ori-
ginálním názvem „fotobrazy“. 
Málokdo totiž na první pohled 
pozná, že se jedná opravdu 
jen o grafi cky upravenou 
fotografi i a ne o malbu. K této 
zálibě Marka přivedl už jeho 
dědeček, když mu koupil jeho 
první fotoaparát. 

Dívejte se v pondělí 
3. ledna 2011, těší se na vás:

prominenti

vlivům Jupitera a Uranu ze 
znamení Ryb, tato přízeň 
a ochrana hvězd však v roce 
2011 končí. Obě planety se 
totiž přesunují do bojovného 
znamení Berana, kde mohou 
vyvolat nejednu krizi. I český 
premiér Petr Nečas je naroze-
ný ve znamení Štíra. V polo-
vině února může hasit další 
požár, který hrozí rozhořet se 
znovu v květnu. Jeho funkce 
bude v tomto roce připomí-
nat spíše funkci krizového 
manažera,“ předvídá 
Ida Myslikovjanová.

Astroložka v předpovědi 
nezapomíná ani na evropské 
a celosvětové souvislosti 
– předpokládá například, že 
se již brzy zjistí, že příčiny 
fi nanční krize se pumpová-
ním peněz nevyřešily, pouze 
oddálily její dopady. Pesimis-
mu ovšem nepropadá. 

„Ačkoli situace nevypadá 
zcela růžově a zřejmě před 
sebou máme docela hektický 
rok, který se postará o mnohé 
změny ve společnosti, nemusí-
me se až tolik obávat. Násled-
ný vývoj bude přát výrazně 
novým trendům, inovacím, 
podnikavým a rozhodným 

lidem. A s trochou optimismu 
nejenže všechno dobře zvlád-
neme, ale nakonec budeme 
rádi, že nás některé změny 
nastartovaly pro nový začá-
tek,“ uzavírá svoji předpověď 
pro rok, který je za dveřmi, 
Ida Myslikovjanová. 

O ní i o Olomoucké škole 
astrologie naleznete další 
informace na http://osa-ast-
rologie.hyperlink.cz/.  �

„Následný vývoj 
bude přát výrazně 
novým trendům, 
inovacím, podnikavým 
a rozhodným lidem.“
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