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PROGRAM

LEDNÍ SHOW II
inspirovaná příběhem Sněhové královny
sobota 16. 11. 17:00 hod.
venkovní kluziště u západního vstupu

LEDOVÉ
VÁNOCE

Multimediální hudební a taneční vystoupení, vystoupení
akrobatů, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v restaurační zóně a dekorací v centru.
Moderuje: Vladimír Kratina
Hudební vystoupení: Monika Absolonová

16. 11. VYUŽIJTE SLEVY 10–40 %
VE VYBRANÝCH OBCHODECH

CCC, Deichmann, ECCO, Fjällräven, Frogurt, Klenoty Aurum,
Království hraček Bambule, Oxalis, s.Oliver, The Original Barber Point,
Tommy Hilfiger, Veselá Veverka.
Přesné znění slev naleznete na webu.

Mikulášská nadílka

Živý betlém

13.–15. 12. a 20.–22. 12. / 12–18 hod. / před západním vstupem

Kluziště

otevřeno od 9. 11. / každý den 9–21 hod. (24. 12. 9–14 hod.,
31. 12. 9–16 hod.) / před západním vstupem / půjčovna a brusírna bruslí,
šatna a občerstvení

5. 12. / 15:00–18:00 (15–16 a 17–18 restaurační zóna, 16–17 dětský
koutek v Globus restauraci) / speciální nabídka Costa Coffee 5. 12.
babyccino zdarma ke každému nákupu

Bruslení pro děti zdarma

Mikuláš na ledě

Kurzy ledního bruslení

Mikuláš na ledě 5. 12. / 15:45–18:00 hod. / kluziště před západním
vstupem / vstup zdarma pro děti v maskách

Vánoční dětské středy

4. / 11. / 18. 12. / 16 hod. / Maxíkov / O vánočních zvycích a tradicích
v různých koutech světa, včetně Česka.

Vánoční workshopy s Helma models

15. 11. – 23. 12. / před obchodem Swarovski / 3D omalovánky
a skládačky z papíru s motivy vánočních ozdob

Vánoční pěvecké sbory

6. / 13. / 20. 12. / 17 hod. / u vánočního stromu v restaurační zóně

adventní úterky /15:45–18 hod. / kluziště před západním vstupem /
pro členy věrnostního programu

pro děti 5–12 let / pondělí nebo středa 25. 11. – 12. 2. / s profesionálními
instruktory / více informací a soutěž o 2 místa v kurzech zdarma na FB
Centra Černý Most

Magická sněhová koule

19. 11. – 23. 12. / odpočinková zóna u Tezenis / obří sněžítko jako
exkluzivní fotokoutek, cena fotografie 170 Kč

Christmas Night Shopping

20.–23. 12. / prodloužená otevírací doba obchodů do 22 hod. / k dispozici nákupní asistenti, kteří vám pomohou odnést nákupy do vašeho vozu

Dárková balicí služba GIFTISIMO

11. 11. až 31. 12. / 10–18 hod. / vedle Starbucks

Česko zpívá koledy

středa 11. 12. / 18 hod. / u vánočního stromu v restaurační zóně

DOKÁŽE SPLNIT KAŽDÉ PŘÁNÍ

Vánoční relax zóna TV Nova

16.–23.12. / Central Plaza / Osvěžte se při předvánočním nákupním
shonu pohádkovými příběhy ve Vánoční relax zóně TV Nova.

DÁRKOVÁ KARTA
CENTRUM ČERNÝ MOST

1 rok
500 až 3 500 Kč

TIP NA DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ KAŽDÉHO.
DÁRKOVÁ KARTA K DOSTÁNÍ NA NAŠEM INFOSTÁNKU A V ŠATNĚ.
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Těším se na kouzelnou
vánoční atmosféru
Vánoce jsou za dveřmi, jak se
na ně letos připravujete?
Jako každý rok. Intenzivně (smích).
Vánoce miluju od samého dětství.
Všechnu tu výzdobu, koledy, cukroví, kouzelnou atmosféru. Já si
ji letos užiju požehnaně, protože
nejenže zpívám často na různých
vánočních akcích, ale pojedu i šňůru vánočních koncertů Až do nebe
tour 2019 za doprovodu Boom!
Bandu Jiřího Dvořáka. Těším se
moc! A pak i na ten klid a všechny
blízké kolem sebe.
Bez čeho se u vás doma na Vánoce rozhodně neobejdete?
Bez sebe navzájem. Bez dobrého
jídla a také vánočního stromečku.
Máte na letošní Vánoce nějaké
speciální přání?
Hlavně zdraví pro celou moji rodinu.
Blízké, kamarády, známé. Zkrátka
pro všechny.
Vybavíte si zážitek z dětství
spojený s Vánocemi, na který
nikdy nezapomenete?
Určitě. V době, kdy byla hitem plastová céčka, jsem já neměla žádná.
Ježíšek mi tenkrát pod stromeček
nadělil dva plné pytlíky céček. Měla
jsem jich pak nejvíc z celého našeho paneláku.
Jak se s dvěma malými dětmi
proměnilo to, jakým způsobem
Vánoce slavíte?
Slavíme je stále stejně. Jen se vše
více řídí podle jejich režimu a potřeb. Například doba, kdy jsme večeřeli v 19:30 je na delší dobu pryč.
Máte s dětmi oblíbenou pohádku, kterou o Vánocích rozhodně
nevynecháte?
Kluci mají rádi kreslené pohádky
jako například Ledové království,
Ratatouille a další. Letos jim ale
hodlám ukázat i Tři oříšky pro Popelku s mou oblíbenou Libuškou

Šafránkovou nebo třeba s Čerty nejsou žerty, které s přítelem
Tomášem přímo milujeme. Já se
osobně také těším na S tebou mě
baví svět a Pelíšky.
Vy sama jste nazpívala písničky
k filmovému megahitu Ledové
království. Do kin jde teď druhý
díl. Jak se na novinku těšíte?
Moc! Já se bohužel premiéry nezúčastním, ale půjdeme rozhodně
společně do kina. Hlavně jsem zvědavá, co na to řekne náš starší syn
Tadeáš. Bude to poprvé, co Táďa
uvidí pohádku ve velkém kině.
Jak jste si spolupráci na filmu
užila? Máte z něj nějaký zážitek?
Užívala! Je to ale poměrně náročná
disciplína, protože nejde jen o to,
že písničky nejsou zrovna jednoduché, ale důležitý je i výraz, emoce
a k tomu všemu se musíte trefit té
kreslené postavičce do pusinky.
Někdy je to i kvůli rozdílným důrazům v angličtině a češtině velký
oříšek. Hudební režii měl ale na
starost skvělý Ondřej Izdný a zvuk
Martin Večeřa, se kterými je vždy
radost pracovat.
Hlavní postava z pohádky,
princezna Elsa, má kouzelnou
moc. Kdybyste i vy mohla pomocí kouzel něco změnit, co by
to bylo?
Bude to znít asi pateticky, ale zdraví
a lásku všem. A konec nenávisti,
která podněcuje lidi k ohavnostem.
Je něco, co vás na vaší práci
neustále překvapuje?
Ano, že ji dělám (smích). Nikdy by
mě nenapadlo, že můj dětský sen
být jednoho dne zpěvačkou se vyplní a bude navíc trvat tak dlouho.
Na čem momentálně pracujete?
Chystám se na vánoční šňůru, připravuji novou desku s Daliborem
Cidlinským, která vyjde v druhé

polovině příštího roku. Od nového
roku naskakuji v divadle Studio DVA
do představení Bond / Medea, které
mělo sice premiéru už před rokem,
ale já ho zkoušela ještě těhotná
a až teď v něm budu hrát. Na léto
budu zkoušet hru Duety s Filipem
Blažkem v režii Jakuba Nvoty, užívat si představení Funny Girl a také

Evitu, která bude bohužel v květnu 2020 po pěti letech už končit.
A mimo to také pak pracuju, zatím
bez valného výsledku, na poporodním zhubnutí (úsměv).
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1 Adventní kalendář, Lindt, 499,90 Kč | 2 Čokoládové koule 100 g, Lindt, 79,90 Kč | 3 Peněženka, Deichmann, 159 Kč | 4 Robo Alive Drak, Království hraček
Bambule, 1 499,90 Kč | 5 Pohádkový jednorožec Luna, Království hraček Bambule, 1 699,90 Kč | 6 Zdravouš a Mlsanda, Albi, 599 Kč | 7 Kouzelné čtení –
Pohádkové učení, Albi, 1 499 Kč | 8 Velká obrazová přírodopedie, Knihcentrum.cz, 599 Kč | 9 Cestovní taštička Kånken, Fjällräven, 1 590 Kč
10 Stavebnice Lego Elsa a dobrodružství s povozem, Globus, 599 Kč | 11 Plyšová postavička Olaf, Globus, 289 Kč | 12 Pexeso na cesty Frozen II, Knihcentrum.cz, 129 Kč
13 Dětská lyžařská helma Wedze, Decathlon, 599 Kč | 14 Interaktivní pejsek Samby, Království hraček Bambule, 1 999,90 Kč | 15 Elektronické piano
s mikrofonem Frozen II, Globus, 999 Kč | 16 Chlapecké zimní boty Superfi t, Humanic, 1 999 Kč | 17 Dívčí sněhule Polaris, Humanic, 1 699 Kč
18 So Slime Mega Box, Království hraček Bambule, 699,90 Kč | 19 Interaktivní Robot Made Zigy, Datart, 1 199 Kč

TIPY NA DÁRKY + ROZHOVOR
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1 Kotníčkové tenisky Converse, A3 SPORT, 1 590 Kč | 2 Sprchový olej V srdci jedlového lesa 200 ml, Yves Rocher, 149 Kč | 3 Pánský plášť, Blažek, 10 990 Kč
4 Pánská mikina Champion, Molo, 1 699 Kč | 5 Pánská dárková sada, Tommy Hilfiger, 1 990 Kč | 6 Encyklopedie Žlutý trikot, Knihcentrum.cz, 599 Kč
7 Ponožky Prasátko v zimě, Fusakle, 199 Kč | 8 Sluchátka Niceboy Hive Pods 2, Datart, 2 490 Kč | 9 Kosmetická taštička Kånken, Fjällräven, 1 590 Kč
10 Kešu krém s příchutí slaný karamel, Veselá Veverka, 169 Kč | 11 Dárkový balíček Pivní kosmetika, Manufaktura, 368 Kč | 12 Přírodní zubní pasta s čajovým
extraktem a práškovým čajem Matcha, Oxalis, 197 Kč | 13 Mobilní telefon Redmi 8 32GB, Xiaomi, 3 999 Kč | 14 Batoh Pat Calvin, Humanic, 1 299 Kč
15 Černý čaj aromatizovaný s ochucujícími částmi rostlin (kousky ovoce) Basilur, Mix-Tee, 147 Kč | 16 Dárkový koš originálních italských produktů, Delia, od 700 Kč
17 Pánské sjezdové lyže Wedze, Decathlon, 4 599 Kč

Vánoce v režii
Vladimíra Kratiny
Máte za sebou mnoho zajímavých divadelních, filmových
i seriálových rolí. Která z nich
je vám nejbližší?
To se tak nedá říct. Já měl štěstí,
že jsem málokdy dělal něco, co
by bylo úplně blbý, takže mě to
většinou bavilo. Ale snad docela pěknej byl film Křehké vztahy,
kterej jsem kdysi natočil s Jurajem
Herzem.

Já dělám tradičně bramborový salát, den předem, aby se uležel. A je
to klasika, žádný vymyšlenosti jako
salám a podobně. Je moc dobrej.

Jednou z vašich životních rolí
je i nová role dědečka. Jak si
přítomnost dětí užíváte? A jak se
těšíte na první Vánoce s vnukem?
Já už jednou dědou jsem, mám
osmiletýho vnuka Jendu, kterej
ovšem žije ve Francii, takže se
vidíme málo. A toho druhýho prcka si užívám naplno a pochopitelně
se těším na první Vánoce s ním.
Už možná poleze a strhne třeba
stromeček, nebo tak něco. Bude to
s ním sranda.

K Vánocům neodmyslitelně patří
pohádky a vy sám jste v několika
hrál. Jakou si nejraději o Vánocích pouštíte s rodinou vy?
To nevím. Chvíli se mrknu, co dávají,
nemám speciální požadavky. Spíš
se ponořím do četby, často a rád
dostávám od Ježíška knížky.

Na Ledové show 2 se chystá rozsvěcení vánočního stromečku.
Jak vypadá váš vánoční strome-

Na čem si během vánočních svátku nejvíce pochutnáváte?
Na Boží hod máme tradičně snídani
na vidličku, salátek, kapřík, vinná
klobáska, kousek řízku a to je baštonáda. Pak následuje pyžamový den.

ček? Zdobíte ho vy, vaše žena,
nebo je to vánoční rituál pro celou rodinu?
U nás se drží klasika. Máme vždycky
živej, poměrně velkej stromek, já ho
usazuju a žena zdobí, neboť ona je
u nás přes estetiku. Vždycky jsme
zdobili v noci den před Štědrým dnem
jako tajně, aby děti pak měly ten

správnej první dojem z rozsvícenýho
stromku.
Jste známý svou vášní pro vaření
– znamená to, že je štědrovečerní
večeře ve vaší režii? Připravujete nějaké neobvyklé speciality,
nebo preferujete tradiční vánoční
klasiku?

Co pro své fanoušky chystáte
v novém roce?
Nic zvláštního mě nenapadá. Hraju
dál naplno divadlo v Činoherním klubu, v divadle Palace a na zájezdech
po vlastech českých.

DOPIS JEŽÍŠKOVI
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POMÁHÁME

Pomozte těm,
kdo to nejvíce
potřebují
V Centru Černý Most myslíme i na druhé, a proto se 3. 12. na Mezinárodní
den dárcovství zapojujeme do celosvětového projektu GIVING TUESDAY
a organizujeme dvě charitativní sbírky materiální pomoci pro neziskové
organizace na Praze 14.

Projekt „Vánoce na ulici“
Organizace Praha 14 kulturní a Plechárna se stará o osoby bez domova
a snaží se je opět začlenit do společnosti, pomáhá jim čelit běžným
životním situacím. Každoročně připravuje akci Vánoce na ulici, kde se
podává vánoční pohoštění a odkud si lidé bez domova mohou odnést věci
z veřejné sbírky. Návštěvníci a zaměstnanci Centra Černý Most mohou
darovat trvanlivé potraviny, čaj nebo kávu, oblečení, pevnou
obuv, hygienické potřeby nebo stany či kempingové vařiče.

Sbírka pro Motýlka
Komunitní centrum Motýlek pomáhá dětem a rodinám se zdravotním či
sociálním znevýhodněním. V rámci charitativní sbírky můžete přinést dárky
ze seznamu, který najdete na www.centrumcernymost.cz. O den později
budou vánoční dárky pro děti předány organizaci Motýlek.

Kam s dárky?
Pokud se chystáte do sbírky zapojit, označte prosím dárky konkrétním
názvem, a to buď „Vánoce na ulici“ nebo „Sbírka pro Motýlka“. Obě
sbírky probíhají od 22. 11. do 2. 12., věcné dárky přineste do klientské
šatny (Click & Services) v Centru Černý Most. Darované předměty budou 3. 12. předány zmíněným organizacím, které je rozdělí mezi
potřebné.

Kapka naděje v Bambuli
Aby letošní Vánoce byly radostné i pro děti v nemocnicích, spojilo se
Království hraček Bambule s Nadačním fondem Kapka naděje.
Pokud zakoupíte jakoukoli hračku v prodejnách nebo na e-shopu a věnujete ji do Studny naděje, poputuje přímo k nemocným dětem po celé republice. Zároveň bude zisk z prodeje věnován Nadačnímu fondu Kapka naděje.
Pokud přispějete do 30. 11., získáte navíc 15% slevu na další nákup
v Bambuli. Přispět můžete také prostřednictvím dárcovské nálepky,
kterou rovněž zakoupíte v prodejnách Bambule. Celá akce byla
oficiálně zahájena 1. 10. a potrvá až do 22. 12. 2019.

VÁNOČNÍ RECEPTY

LOSOS NA BYLINKÁCH
Ingredience:
• 300 g lososa
• směs čerstvých bylinek
(např. oregano, bazalka,
petržel, rozmarýn)

•
•
•
•

mořská sůl
2 stroužky česneku
1 citrón
olivový olej

Postup:
1. Pokrájejte nadrobno bylinky a česnek, přidejte k nim
vymačkanou šťávu z citrónu, pár lžic olivového oleje a sůl.
2. Lososa opláchněte, potřete ho bylinkovou směsí a vložte
ho do zapékací misky spolu se zbytkem bylinkové směsi.
3. Pečeme v předehřáté troubě na 220 °C asi 20 minut.
4. Jako přílohu podávejte čerstvý chléb s bylinkovým máslem
a zelený salát.
TIP: Zastavte se během svých nákupů v restauraci
Globus, která má v nabídce jak lososa, tak i jiné rybí
speciality, na kterých si zajisté pochutnáte.

PERNÍKOVÉ LATTE
Ingredience:
• 1½ hrníčku mléka
• 1 čajová lžička mleté skořice
• 1 čajová lžička mletého
zázvoru
• ¼ čajové lžičky mletého
muškátového oříšku
• ¼ čajové lžičky mletého
hřebíčku

• 1 čajová lžička třtinového
cukru, příp. podle chuti
• 1 čajová lžička melasy
• ½ hrníčku čerstvě
uvařeného espressa
• šlehačka, perníček
a hoblinky z bílé čokolády
na ozdobu

Postup:
1. Přidejte do hrnce ¼ hrníčku mléka, skořici, zázvor,
muškátový oříšek, hřebíček, třtinový cukr a melasu a vše
nechte za stálého míchání zahřát na plotně, až budou koření
a cukr rozpuštěné. Poté mléko odstavte z plotny a vmíchejte
do něj horké espresso. Směs mléka s kávou
rozdělte do dvou menších hrníčků na kávu.
2. Zahřejte a vyšlehejte zbývající mléko
a přidejte ho do připravené směsi
espressa a mléka s kořením.
3. Ozdobte kávu šlehačkou, skořicí
a čokoládovými hoblinkami.
TIP: Výborné perníkové latté můžete
ochutnat v kavárně Costa Coffee
(malé 89 Kč, střední 99 Kč, velké 109 Kč).
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PANETTONE – ITALSKÝ SLADKÝ
VÁNOČNÍ CHLÉB
Ingredience:
• 2½ čajové lžičky
sušeného instantního droždí
• ¼ čajové lžičky cukru
• ¼ hrníčku teplé vody
• 3½ hrníčku hladké mouky
• 6 polévkových lžic
rozpuštěného másla
• ¼ hrníčku plnotučného
mléka
• ¼ hrníčku cukru
• ½ čajové lžičky soli
• 1 vejce
• 1 žloutek

• 2 polévkové lžíce piniových
oříšků
• 1 polévková lžíce
rozpuštěného másla
• 2 polévkové lžíce cukru
moučky
• 1 ∕3 hrníčku rozinek
• 1 ∕3 hrníčku nakrájených
sušených meruněk
• 1 ∕3 hrníčku sušených třešní
• ¼ hrníčku pomerančového
likéru nebo rumu
• Papírová forma na panettone

Postup:
1. V misce smíchejte sušené ovoce s pomerančovým likérem
a nechte nasáknout tekutinu, nejlépe přes noc, občas vše
promíchejte. Poté sceďte.
2. Rozmíchejte droždí a ¼ lžičky cukru v teplé vodě, zakryjte
a nechte kvásek vzejít, cca 15–20 minut. Ve velké míse
smíchejte ½ hrníčku mouky s máslem, mlékem, cukrem, solí,
vejcem a žloutkem. Přidejte droždí a ½ hrníčku mouky
a zamíchejte. Zapracujte do těsta ovoce a 2½ hrníčku mouky
a přidejte piniové oříšky. Vypracujte hladké těsto.
3. Těsto nechte kynout při pokojové teplotě asi 2 hodiny.
4. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučený vál a vytvarujte
z něho kouli. Těsto vložte do papírové formy a nechte ho ještě
1 hodinu kynout.
5. Předehřejte elektrickou troubu na 185 °C, horkovzdušnou
troubu na 165 °C. Pečte přibližně 60 minut. Nechte
vychladnout. Upečený chléb potřete rozpuštěným máslem
a pocukrujte.
TIP: Panettone je typický milánský dezert, jehož historie
podle jedné z mnoha legend sahá do doby renesance.
Oficiálně se však uvádí, že s výrobou začali na počátku
20. století dva milánští pekaři. Zastavte se na výtečné
panettone v DELII, které zde pro vás speciálně připraví
italský kuchař Domenico v sobotu 30. 11. a 7. 12.

TIPY NA DÁRKY
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25
1 Dámská lyžařská/snowboardová bunda O’Neill, Molo, 4 999 Kč | 2 Dámské pončo Comma, Steilmann, 2 599 Kč | 3 Vánoční krajkovaná košilka, Intimissimi,
1 149 Kč | 4 Hedvábná noční košilka Nocturne, Simone Pérèle, 5 490 Kč | 5 Spodní prádlo, Triola, 1 199 Kč / 499 Kč | 6 Dámská kabelka, Deichmann, 499 Kč
7 Zlaté náušnice, Klenoty Aurum, 3 290 Kč | 8 Dámské rukavice, s.Oliver, 799 Kč | 9 Parfémová voda Matin Blanc 100 ml, Yves Rocher, 1 690 Kč | 10 Sada Kde je
tučňák, Sephora Collection, Sephora, 750 Kč | 11 Lodičky Lazzarini, Humanic, 1 599 Kč | 12 Metalická sukně, Esprit, 2 299 Kč | 13 Dárková kazeta Velryby, Pupa,
od 359 Kč | 14 Dioptrické brýle, GrandOptical, info o ceně v prodejně nebo v prodeji dárkové poukazy 500 Kč | 15 Sprchový a koupelový gel Brusinka, Manufaktura,
159 Kč | 16 Batoh Kånken, Fjällräven, 2 290 Kč | 17 Vonná svíčka Yankee Candle Snowflake Cookie Classic velký, Yankee Candle, 769 Kč | 18 Kávovar Espresso
DeLonghi, Datart, 23 990 Kč | 19 Keramická forma na vánočku Delícia, Tescoma, 499 Kč | 20 Svíčka Heart & Home, levandule a šalvěj, Albi, 499 Kč | 21 Ovocná
čajová směs Včelí úlet, Oxalis, 98 Kč / 80 g | 22 Dárková kolekce černých čajů a zeleného čaje Basilur, Mix-Tee, 169 Kč | 23 Dámská kotníčková obuv, ECCO,
informace o ceně v prodejně | 24 Sada ponožek se Santou, Camaieu, 259 Kč | 25 Termohrnek, Costa Coffee, 349 Kč | 26 Čokoládové pralinky Lindor Silver Assorted
200 g, Lindt, 159,90 Kč | 27 Kniha Mister od E. L. James, Knihcentrum.cz, 399 Kč | 28 Dámský snowboard Wedze, Decathlon, 2 899 Kč

HOROSKOP
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Jaký bude rok 2020?
Jak na tom budou jednotlivá znamení zvěrokruhu v novém roce, vám prozradí šéfredaktorka časopisu
RITUALS, astroložka, vykladačka Tarotu, terapeutka a spisovatelka Markéta Vostrá

Beran
Beran, ohnivé znamení plné odvahy
a chuti kráčet nevyšlapanými stezkami,
bude mít v tomto roce velkou možnost
konfrontovat se se svými dávnými obavami, zraněními, deficity, které prožil
do sedmi let věku. Pochopení, poznání
a definitivní zhojení pak bude odměnou za statečnost. Od konce července
bude znamením Berana procházet
i jeho vládce Mars. Energie bude tím
pádem takový přebytek, že se může
stát kontraproduktivní až destruktivní.
V tento čas je tedy dobré naplánovat si
aktivity, ve kterých můžeme tuto energii
uplatnit. Od druhého únorového týdne bude po čtyři týdny Beran čerpat
láskyplnou a tvůrčí energii díky průchodu Venuše jeho znamením. Možná
i nová láska?

Býk
Stabilní, solidní, i když trochu majetnické zemité znamení Býka bude
konfrontováno s působením Urana, který tímto znamením prochází
a umožňuje nové přístupy k životu či až
radikální proměny způsobu bytí. Zejména
profesní oblast je v roce 2020 velmi
podporována. Venuše bude procházet
znamením Býka již v prvním březnovém
týdnu a zdrží se až do začátku dubna.
Čas lásky, tvořivosti a radosti pojede
tedy pro toto znamení, kterému Venuše
vládne, naplno.

Blíženci
Vzdušné znamení Blíženců bude
velmi podporováno v období, kdy
vstoupí Saturn do znamení Vodnáře, tedy od třetího březnového
týdne až do začátku července.
V tuto dobu se upevní vše, na čem
tyto hravé děti zvěrokruhu dlouhodobě pracují. V červnu navíc vstoupí
do znamení Blížence tzv. Dračí hlava – vzestupný lunární uzel, který
působí jako směrovka na cesty,
kde zrozenci tohoto znamení uplatní nejlépe to, co jim přinese nejen
výsledky, ale i pocit smysluplnosti
a zodpovědnosti. V prvním dubnovém
týdnu vstoupí Venuše do jejich zna-

mení a přinese tak svoji porci radosti,
štěstí a lásky, a to až do druhého
srpnového týdne.

Rak
Vodní znamení Raka má za sebou
ne zcela lehké období, kdy Saturn ze
znamení Kozoroha dělá hloubkovou
kontrolu bytí za posledních dvacet osm
let. V roce 2020 začíná být patrné, co
je v životě tohoto znamení v pořádku,
co nikoli, jaké se zvolí strategie dalších
postupů, co se definitivně změní, co
si žádá vaši plnou pozornost. V tomto
roce se tedy mnohé dořeší a s jistou
nadsázkou se dá říci, že na dalších
dvacet osm let bude klid od korektur
vaší sluneční cesty z opozičních stanovisk. Ve druhém týdnu měsíce srpna,
vstoupí Venuše do vašeho znamení
a zdrží se ještě v prvním zářijovém
týdnu. Čas tvorby, lásky a radosti
určený pouze pro vás.

Lev
Pro ohnivého Lva bude rok 2020
další etapou, která bude plná
změn. Stereotypy, rutinní návyky,
a to zejména ve vztazích, budou chtít
být nahrazeny novými úhly pohledu,
novými postoji i celkovými změnami
statu quo. Znamení Lva je principem
ega a síly vůle. Tu bude potřeba využít
všude tam, kde se otevírají dveře do
nových možností. Mars, který bude
od konce června putovat ohnivým
znamením Berana, a to až do konce
roku 2020, vám bude dodávat značnou energii, díky které hravě vykonáte
změny, které jsou pro váš další postup
nutné. Venuše vás obdaří láskou, krásou a radostí od druhého zářijového
týdne až do začátku října.

Panna
Rok 2020 bude pro zemské znamení
Panny jedním z velmi zajímavých, co
se týká profesního růstu a finančního
zajištění. Toto období přináší realizaci
cílů, naplnění představ a snů. I nadále vám Neptun ve znamení Ryb
ukazuje, že nejen prací a přísností
na sebe i druhé je člověk živ. Je po-

třeba vědomě relaxovat, uvolňovat se
a nacházet si zdroje radosti a štěstí. Venuše bude vaším znamením
procházet téměř celý říjen, tudíž
s chutí do toho.

Váhy
Vzdušné znamení Vah bude v roce
2020 především rekonstruovat své
vztahy s blízkými. Je čas odpuštění,
propuštění, prominutí. Díky tomu se
může významně zlepšit pocit ze svého
vlastního bytí. Rok přeje také studiu,
doplnění si vzdělání či nalezení nové
oblasti, která bude přinášet potěšení. Mars bude od července v opozici
vůči vašemu Slunci, a to až do konce
roku. Tudíž nepřepínejte síly. Venuše,
která vám vládne, se bude vaším znamením pohybovat celé tři týdny, a to
od začátku listopadu. Krása, radost
i láska tu bude jen pro vás.

Štír
Vodní znamení Štíra prochází po celý
rok 2020 zajímavou transformací,
kterou mu umožňuje Uran z opozičního znamení Býka. Osvobozuje tak
od všech návyků, názorů a postojů,
které limitují narůstající nové možnosti. Planetární obsazení v Kozorohu
vám pomáhá stabilizovat vše nové.
V oblasti vztahů bude dořešeno vše,
co se v posledních letech vyhrocovalo nad únosnou míru. Lásku, radost a tvořivost vám dopřeje Venuše
při tranzitu vaším znamením, a to
v posledním listopadovém týdnu až
do poloviny prosince.

Střelec
Změny, které absolvoval ohnivý Střelec v uplynulém čase, byly
natolik zásadní, že je potřeba vydechnout, stabilizovat se, uklidnit
a teprve poté se porozhlédnout, kudy
dál. Od července může toto znamení
pociťovat velký nárůst energie, kterou
by bylo dobré uplatnit v konstruktivních
projektech. Výsledky mohou být vynikající. Pokud se tato energie bude promítat
do cholerických výbuchů, je téměř jisté,
že tentokrát to odnesou vztahy.

Kozoroh
Zemské znamení Kozoroha bude
prožívat jeden z nejpodivuhodnějších
roků, a to vzhledem k tomu, že jeho
znamením prochází dlouhodobě Pluto,
po část roku Saturn a téměř po celý
rok Jupiter. Ti se také v prosinci 2020
propojí, čímž znásobí své působení.
Kozorozi se tak mohou podívat na svůj
dosavadní život ze zcela jiné perspektivy. Mohou naprosto změnit směr
svého vývoje, vydat se pro ně zcela
neznámou cestou.

Vodnář
Svobodu milující vzdušné znamení
Vodnáře čeká v roce 2020 konfrontace s tím, co snášejí opravdu těžko, a tím je princip omezení
ve svých aktivitách, představách
a plánech. První ochutnávka toho,
jak se budou cítit v dalších téměř
třech letech, přijde již v posledním
březnovém týdnu a bude trvat do
července. Pak si toto znamení ještě
na pár měsíců vydychne a od prosince již Saturn, princip omezení
a blokace, poputuje jejich znamením
po dlouhý čas, ve kterém budou
nuceni odložit vše, co nabrali za
posledních dvacet osm let. Vše,
co bylo pochopeno či učiněno nesprávně, potřebuje být napraveno.
Od července budou mít dostatek sil
díky Martu, který bude tranzitovat
znamením Berana.

Ryby
Vodní znamení Ryb čeká velmi
pěkný rok, ve kterém se mohou
osvobodit z nevhodných svazků,
a to jak vztahových, tak pracovních.
Další příležitosti, které jim umožňuje
jejich vládce Neptun, který právě
tranzituje jejich znamením, čekají
na zpracování. Vše, co Ryby započnou v roce 2020 a patří to do
jejich životní cesty, bude pečlivě
zabudováno do základů jejich bytí.
Rok stabilizace a vytváření jistot.
Krásný rok 2020

PF

2020

Přejeme vám Vánoce jako z pohádky
a povedenou jízdu novým rokem.

