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Program centra

PROGRAM

VENKOVNÍ KLUZIŠTĚ

KURZY BRUSLENÍ

Kdy: od 27. 11. 2021 do 28. 2. 2022
každý den od 9:00 do 21:00
Kde: mezi vstupy 2 a 3

Kdy: každý čtvrtek od 2. 12. do 24. 2. 2022 (mimo dvoutýdenní
vánoční pauzu) budou probíhat zdarma kurzy ledního bruslení
pro děti ve věku od 3 do 6 let:
3–4 let: od 10:00 do 11:00
5–6 let: od 11:00 do 12:00
Kde: venkovní kluziště mezi vstupy 2 a 3
Kurzy jsou vedeny profesionálními trenéry ledního bruslení.
Rezervaci si vytvořte na www.metropolenalede.cz.

U kluziště si můžete zapůjčit brusle nebo se občerstvit
po sportovním výkonu.
Více informací najdete na www.metropolenalede.cz, kde si
také můžete rezervovat místo předem.

ADVENTNÍ SOBOTY
Kdy: každou adventní sobotu: 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.
Kde: venkovní kluziště mezi vstupy 2 a 3
Adventní workshopy každou sobotu s hudebním doprovodem:
27. 11. Krasobruslařská show + workshop
4. 12. Hokejový den + workshop
11. 12. Krasobruslařská show + workshop
18. 12. Ledové sochy + workshop tesání do soch

ADVENTNÍ NEDĚLE
Kdy: každou adventní neděli 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12.
od 15:00 do 17:30
Kde: centrální náměstí
Vánoční koncerty v Metropoli plné koled a vánočních písniček.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V CENTRU
Kdy: 5. 12. od 15:00 do 18:00
Kde: po celém centru

MIKULÁŠ NA LEDĚ
Kdy: 5. 12. od 18:30 do 19:30
Kde: venkovní kluziště mezi vstupy 2 a 3
Vstup zdarma pro děti v maskách.
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BALENÍ DÁRKŮ ZDARMA
Kdy: každý adventní víkend od 14:00 do 20:00
Kde: naproti supermarketu Albert
Když budete se službou spokojeni, můžete jakoukoli částkou
přispět do kasičky nadačnímu fondu Pink Bubble, který
pomáhá onkologicky nemocným dětem.

DÁRKOVÁ KARTA
Kdy: celý rok
Kde: možno zakoupit na infostánku na centrálním náměstí
Jako dárek prvním 1 000 zákazníkům, kteří nakoupí od
1. 12. dárkovou kartu v hodnotě 1 000 Kč či vyšší, ji nabijeme
navíc o 150 Kč.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Kdy: od 12. 11. do 17. 12.
Kde: centrální náměstí
Splňte dětem z Klokánku Hostivice jejich vánoční přání
a pomozte jim zažít krásné svátky. Vyberte ze Stromu splněných
přání dárek, jejž si dítě samo vybralo. Následně ho doneste do
infostánku Metropole Zličín, která mu ho předá.
Pokud chcete vědět, co všechno Metropole Zličín dělá pro
bezpečnější nákupy, přejděte na web www.metropole.cz.
* Aktivity a jejich časy se mohou změnit, více informací k aktuální situaci
naleznete na www.metropole.cz.
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zimní sporty

Při představě zimních sportů si určitě vybavíte lyžaře
a snowboardisty na zasněžených sjezdovkách, běžkaře v bílé
stopě nebo bruslaře na zamrzlém jezeře. Jenže možností, jak
si v zimě zasportovat, je mnohem více. Co takhle letos kromě
klasiky vyzkoušet něco nového? Netradiční zimní aktivity
uspokojí milovníky přírody i dobrodruhy toužící po adrenalinu.

SNOWKITING

Zimní radovánky
s lyžařem. Výhodou je, že se dá provozovat skoro všude, kde
je dostatek sněhu a vhodný terén. Vybavení pro skijöring se
psem obnáší běžecké lyže na skate – bruslení, boty, hole, sedák,
šňůru s amortizérem a postroj pro psa. Mezi ideální plemena
patří ohař, evropský saňový pes, husky nebo belgický ovčák.
Alternativou zvířecího pohonu je motoskijöring, při němž je
lyžař tažen za crossovou motorkou.

SKIBOB

Bolí vás při lyžování kolena nebo kyčle? Pak vyzkoušejte
jízdu na skibobu. Historie tohoto netradičního sportu sahá
až do 19. století, kdy se výrobci lyží a jízdních kol pokoušeli
vytvořit vozidlo, které by umožňovalo jízdu na kole v zimních
podmínkách. Skibob je v podstatě takové malé kolo vybavené
místo kol krátkými lyžičkami a krátké lyže má na nohách
i jezdec. Jízda je zábavná, rychlá a překvapivě jednodušší než
na lyžích. Za zlatý věk skibobového sportu u nás se označují
60. a 70. léta, centrem bylo zejména Deštné v Orlických horách
a Liberec, kde se jezdí přes sto let. Skibob je určen nejen pro lidi
se zdravotními problémy, pro které je lyžování moc náročné,
jeho kouzlu podlehnou i milovníci rychlé jízdy (závodníci
dosahují rychlosti až 140 km/h). Profesionální sportovci na
skibobech jezdí sjezd, obří slalom, super-G a slalom.

LEDNÍ JACHTING

Jízda na snowboardu za pomoci tažného draka (kite) je
jedinečným adrenalinovým zážitkem. Snowkiting můžete
provozovat i na lyžích, ale kiteři dávají přednost spíš prknu,
protože jízda se podobá kitesurfingu na vodě. Základem je
naučit se ovládat draka, což nejlépe zvládnete pod dohledem
profesionála. Kurzy probíhají například v Krušných horách,
v Orlických horách nebo na Lipně. Snowkiting vám dá pocit
svobody a možnost užívat si rychlou jízdu v zimní krajině.
Potřebujete jen vybavení, vítr a volnou zasněženou plochu.
Zkušení kiteři za optimálních podmínek dosahují rychlosti jízdy
až 70 km/h, skáčou do výšky a předvádí různé triky.

SKIJÖRING

Netradiční dobrodružný zážitek představuje také lední jachting.
Lodě pohybující se velkou rychlostí po ledu nejsou žádnou
novinkou. Nejméně od 17. století se využívaly jako dopravní
prostředek po zamrzlých jezerech, řekách a zálivech. V dnešní
době představuje lední jachting adrenalinový sport, kdy se
lodě pohybují po ledě rychlostí 80–140 km/h. Sport, při kterém
plachtíte na zamrzlé vodní ploše, můžete vyzkoušet například
na Lipně. Nejdůležitější je kvalita ledu, který by měl být hladký
a bez sněhu. Aby se předešlo karambolům, je nutné perfektně
ovládat loď. Proto si nechte poradit od instruktora a začínejte
s menšími rychlostmi. Za slunných dní budete odměněni nejen
nevšedním zážitkem, ale i nádherným výhledem, který vám
nabídne zamrzlá vodní hladina.

SNOWTUBING

Milovníky zvířat nadchne skijöring. Jde o kombinaci lyžování, při
níž člověka na lyžích táhne pes nebo kůň. Ve Skandinávii, odkud
sport pochází, se využíval po stovky let k transportu na delší
vzdálenosti. Skijöring tažený koňmi nebo psy se však podstatně
liší. Pokud táhne kůň, lze ho považovat za adrenalinovou
obdobu vodního lyžování na sněhu. Naproti tomu u psů musí
většinu pohybu vyvinout lyžař, zatímco pes (nebo dvojice psů)
mu pomáhá. Základem je dobrá ovladatelnost zvířete v souhře

V horských skiareálech vyzkoušejte kromě klasického
lyžování i snowtubing – zábavnou disciplínu pro malé
i velké. Jízda sněhovým korytem na speciálních kulatých
gumových člunech s úchyty, které vyplňuje bezpečnostní
duše, nadchne celou rodinu. Nejmenší děti (zhruba do
3 let) sjíždí společně s rodiči, starší potomci pak stejně jako
dospělí jezdí sami. Dráhy, které se nachází téměř u každého
lyžařského areálu, jsou udělány tak, aby jízda na nich byla
bezpečná. A pokud toužíte po větší dávce adrenalinu,
hledejte střediska s nabídkou dalších atrakcí. Pro ostřílené
lyžaře a snowboardisty je určen třeba BigAirBag – velký
nafouknutý „polštář“ sloužící k nácviku nejrůznějších triků
a skoků.
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VŠICHNI

Rozhovor

MILUJEME

HORY A LYŽE

Roman Vojtek je nejen oblíbený herec,
muzikant a moderátor, ale hlavně trojnásobný
táta. S dětmi každoročně píše Ježíškovi,
který jim dokonce i poštou odpoví. Vánoce
tráví v početném kruhu svých blízkých a už
se těší, až s rodinou vyrazí na rodné Valašsko
provětrat nové lyže.
Blíží se Vánoce, pro děti asi nejoblíbenější část roku. Vy
máte tři děti: jedenáctiletou Editu a šestiletého Benedikta
z předchozího manželství, a nejmladšího Nathaniela, kterého
jste s manželkou Petrou přivítali na svět před rokem. Jak
budete jako rodina trávit svátky?
A to zdaleka ještě není všechno, bude nás o Vánocích mnohem
víc! Každý rok je s námi máma a táta mojí Petry, někdy i její
mladší brácha a potom taky sestra s přítelem… Bude to
tedy, jako každý rok, velmi veselé. Ale máme to vždy dobře
rozdělené. Máma se stará o cukroví, Peťka taky něco napeče,
rybí polévku přiveze táta, já dělám bramborový salát, ryby
máme od strejdy. Je to taková rodinná manufaktura. :-)
Co máte na Vánocích nejraději?
Jejich kouzlo. Nic se tomu nevyrovná. V televizi běží pohádky,
posté se díváme na Popelku a stále nás baví. Jsme spolu, svítí
stromeček a my čekáme na Ježíška, který, ať se na mě nikdo
nezlobí, prostě existuje.
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Pro děti mají Vánoce kouzelnou atmosféru. Píšete s nimi dopis
Ježíškovi?
Ano, píšeme. Každý rok je to trochu jiné a jejich přání samozřejmě
taky, ale vždy se na to moc těším. Děti si píší o dárky, zmíní se,
že se nebudou zlobit, když Ježíšek nepřinese všechno. A slíbí
nesplnitelné na oplátku. Dopis odešleme a světe, div se, vždy
jim poštou přijde odpověď. Vždyť říkám, že Ježíšek existuje. :-)
Pamatujete si, z jakého dárku jste měl jako malý kluk největší
radost?
Byla to raketa ze Sovětského svazu! Sice nelítala, ale měla
kolečka (to sovětské rakety asi měly), a když se s ní jezdilo dost
rychle, zadní trysky ve tmě svítily.
Nakupujete rád dárky svým blízkým? A stíháte to s předstihem,
nebo to necháváte na poslední chvíli?
Něco mezi. Ale mám štěstí, že moje žena je v tomto
zodpovědnější a spoustu toho, samozřejmě společně
s Ježíškem, pořídí s předstihem.
Někdo zpívá před stromečkem koledy, někdo nevynechá
půlnoční. Máte také rodinné tradice a zvyky, které každoročně
dodržujete?
Ano, vždy si zazpíváme. Celý Štědrý den má svoje zaběhnutá
pravidla a zvyky, ale je to vlastně takové naše malé vánoční
tajemství.
K Vánocům patří i dobré jídlo a pití. Jak vypadá vaše
štědrovečerní menu? A pečete taky vánoční cukroví?

Rozhovor
Letos toho už tolik péct nebudeme. Tak přesně tuhle větu si
rok co rok říká moje žena a tchyně. No a jak si myslíte, že to
dopadne? Samozřejmě skvěle pro nás pro všechny, protože
cukroví je vždy požehnaně. Loni jsme měli asi 15 druhů. Cukroví
je tolik, že část po svátcích zamrazíme a máme ho pak na
Velikonoce. Minulé Vánoce dokonce pekl švagr a musím říct,
že holky měly velmi silnou konkurenci.
Neodmyslitelnou součástí Vánoc jsou i pohádky. Jaké máte
nejradši? A jak děti reagují, když vidí v pohádce tatínka?
Na tátu v televizi jsou děti zvyklé, takže to vlastně nijak neřeší.
A pohádky? Máme rádi hlavně ty české. Ano, americké
animáky a vánoční filmy mají taky svoje kouzlo, ale tu pravou
vánoční atmosféru vykouzlí jen naše české pohádky. A když si
uvědomím, že mnohé z nich jsou stejně staré jako naše babičky,
je neuvěřitelné, jak jsou nadčasové.

SPORT A VOLNÝ ČAS
Bydlíte kousek za Prahou, před lety jste ještě bydlel v centru
města. Líbí se vám život na venkově?
Jsem na vesnici už přes 15 let a musím se přiznat, že byl vždy
můj sen žít v domě za městem. Jsem rád, že jsem díky osudu
a dobrým kamarádům našel to SVÉ místo, a neměnil bych.
Ano, život na vesnici má svá omezení a minusy, ale ty klady
u mě mnohonásobně převládají.

Jak s rodinou nejraději trávíte volný čas?
Jak kdy. Během lockdownu jsme vyzkoušeli snad všechny
stolní hry na světě, ale když můžeme ven, jsme rádi venku.
V zimě milujeme hory a všechny zimní radovánky. Když je léto,
nejčastěji jsme na lodi na Slapech. Máme to jen půl hodiny od
domova, takže jsme tam pečení, vaření.
Ví se o vás, že jste velmi aktivní a rád sportujete. Gymnastika,
běhání, kolečkové brusle, longboard... A co zimní sporty? Jaké
máte nejradši?
Všichni milujeme lyže a hory. Já a dcera ještě rádi jezdíme
na snowboardu, takže pevně doufáme, že letos nám situace
dovolí vyjet na svahy a pořádně provětrat lyže a prkna.
Máte oblíbené místo na horách, kam se rádi vracíte?
Určitě. Já jsem z Valašska a máme tam rodinnou chalupu.
Místní sjezdovky znám dobře a mám to tam rád. Jezdíme
třeba na Kohůtku, kde je zima překrásná. Objevili jsme taky
báječné klidné místo ve Velkých Karlovicích. Protože nám je
někdy chalupa malá, tak jezdíme do apartmánů Polanský
dvůr. Je to nádherné místo v malebném údolí, kousek od
sjezdovky a v létě na dosah všem krásám Valašska.
Zdědily po vás děti sportovní nadání? Které sporty je baví?
Nevím, jestli se takové věci dědí, moc na to nevěřím. Je to
spíš tak, že je k tomu vedeme. Chci, aby se děti hýbaly, aby
měly pohybový základ. Dělal jsem v jejich věku vrcholově
gymnastiku a vím, co mi do života dala, a čerpám z ní doteď.

PRÁCE
Jaké máte pracovní plány na příští rok? Kde vás fanoušci
mohou vidět?
Plány? Neplánuju. :-) Chci dovést dobré věci k dobrým
koncům. Na Primě teď běží seriál Hvězdy nad hlavou, ve
kterém mám hezkou roli. V divadle jsem si nechal už jen
dvě představení. Malý muzikál, který hrajeme už asi 18 let,
jmenuje se Miluji Tě, ale... A pak činohru Nalevo od výtahu.
Obě představení hrajeme v divadle Palace, ale taky s nimi
jezdíme po republice. Jestli tyto řádky čtou i mimopražští
čtenáři, třeba se s nimi potkám v jejich divadle nebo
kulturáku. Takže na brzkou shledanou.

Blesková anketa:
Kapr, nebo řízek?
O Vánocích vždy kapr.
Vanilkové rohlíčky, nebo vosí hnízda?
Rohlíčky! Hnízda jsou asi jediné cukroví,
které nejím.
Jedle, nebo smrček?
To vlastně nevím. Máme už léta umělý stromeček.
Hory, nebo moře?
Milujeme obojí!
Lyže, nebo snowboard?
To se u mě každý rok mění. Ale vzhledem k tomu,
že mám nové lyže, bude muset asi prkno
chvilku počkat.
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1. Dětská bunda ICYBO 5 – ALPINE PRO: 1 999 Kč | 2. Vánoční brýle – Lindex: 199 Kč | 3. Dětská hřejivá mikina CIRKO 3 – ALPINE PRO: 1 499 Kč |
4. Balíček doplňků – Doctor Optic: od 199 Kč | 5. Beckmann klučičí batoh – Baťa: 3 399 Kč | 6. MINI B Dívčí zimní obuv – Baťa: 1 599 Kč | 7. Herní set Hot
Wheels City Ultimátní myčka s chobotnicí – Pompo: 2 199 Kč | 8. Helma POC POCito OBEX SPIN – Hard Sport: 3 199 Kč | 9. Dětské lyžáky Tecnica JT4 –
Hard Sport: 2 799 Kč | 10. Duhová kotníková šněrovací obuv Cupcake Couture – Deichmann: 699 Kč | 11. Dětské ponožky Pat a Mat – Fusakle: 179 Kč |
12. Kotníková obuv Tlapková Patrola – Deichmann: 799 Kč | 13. Župan s čepicí – Lindex: 699 Kč | 14. Pohádky bratří Grimmů – Knihy Dobrovský: 399 Kč |
15. Barbie princezna s barevnými vlasy – Pompo: 839 Kč | 16. Dětské pyžamo – Marks & Spencer: 499 Kč | 17. Interaktivní plyšový medvídek Cubby –
Pompo: 2 399 Kč | 18. Dětská vánoční mikina – Lindex: 499 Kč | 19. Povlečení klasik soft Snowboard – SCANquilt: 1 290 Kč | 20. Dětská čepice TANAKIL
2 – ALPINE PRO: 299 Kč | 21. Juniorské sjezdové lyže Kästle JX67 – Hard Sport: 5 699 Kč
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1. Dámská lyžařská bunda MAKERA 2 – ALPINE PRO: 4 999 Kč | 2. Vánoční voucher – Automyčka Express: 1 200–5 000 Kč | 3. Náušnice – Klenoty
Angelo: 1 290 Kč | 4. Mé přítelkyně z Ravensbrücku – Knihy Dobrovský: 399 Kč | 5. Bunda pánská Colmar Mens Replica Hooded Jacket – Hard Sport: 10 999 Kč |
6. Sluneční brýle Ray Ban – Doctor Optic: 3 340 Kč | 7. Pánská obuv – Deichmann: 649 Kč | 8. The Ritual of Sakura dárková sada XL – Rituals: 1 890 Kč |
9. Pánské tričko bílé – Wrangler: 699 Kč | 10. Zavinovací mini šaty – Lindex: 1 299 Kč | 11. Pánské ponožky Večerníček – Fusakle: 229 Kč | 12. Olejové reset
sérum Slaměnka 30 ml – L’Occitane: 1 590 Kč | 13. Dámské pyžamo – Marks & Spencer: 749 Kč | 14. Dámské pončo – s.Oliver: 1 399 Kč | 15. Podprsenka –
Triola: 1 399 Kč + kalhotky: 599 Kč | 16. Dámský náhrdelník s brilianty – Klenoty Aurum: 11 999 Kč | 17. Měkký vlněný kabát – Steilmann: 7 599 Kč |
18. Povlečení satén plus Woods – SCANquilt: 2 290 Kč | 19. Dámská sportovní bunda Polar – NordBlanc: 2 695 Kč | 20. Adventní kalendář – Yves Rocher:
1 390 Kč | 21. Kabelka – Baťa: 1 199 Kč | 22. Bunda – Wittchen: 6 789 Kč
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1. 10 000 kilometrů pěšky Latinskou Amerikou – Knihy Dobrovský: 349 Kč | 2. Pánská hřejivá mikina ELK 7 – ALPINE PRO: 1 399 Kč | 3. Pánská taška –
Baťa: 2 999 Kč | 4. Papuče – Deichmann: 499 Kč | 5. Pealock elektronický zámek – Hard Sport: 3 990 Kč | 6. Hodinky – Klenoty Angelo: 5 590 Kč |
7. Dárkový poukaz – Doctor Optic: 500 Kč a 1 000 Kč | 8. Vlněné ponožky Vlnáč smrkožlutý – Fusakle: 349 Kč | 9. Pánský pásek – s.Oliver: 999 Kč | 10. The
Ritual of Karma dárková sada S – Rituals: 560 Kč | 11. Dámské náušnice s brilianty – Klenoty Aurum: 11 999 Kč | 12. Šála Galileo – Steilmann: 990 Kč |
13. Pánská zimní bunda Mountaineer – NordBlanc: 2 495 Kč | 14. Dámský kabát kostkovaný – Lee: 5 699 Kč | 15. Vesta z merino vlny – Lindex: 1 999 Kč |
16. Rukavice – Wittchen: 1 765 Kč | 17. Peněženka – Wittchen: 3 059 Kč | 18. Kožená kabelka – s.Oliver: 4 799 Kč | 19. Podprsenka – Triola: 1 099 Kč
+ kalhotky: 499 Kč | 20. Toaletní voda Bois de Sauge 100 ml – Yves Rocher: 1 790 Kč | 21. Omlazující krém na ruce Slaměnka a Bambucké máslo 75 ml –
L’Occitane: 630 Kč | 22. Prostírání motiv – SCANquilt: 195 Kč/ks
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VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

Luštění

Luštěte a získejte slevu 25 % na lednový nákup zboží v knihkupectví KNIHY DOBROVSKÝ v Metropoli Zličín.

PRAVIDLA: Sleva platí od 1. 1. do 31. 1. 2022. Vztahuje se na kompletní sortiment kromě již zlevněného zboží, učebnic, dárkových poukazů a nákupu
v e-shopu. Jak slevu uplatnit? Při nákupu zboží sdělte tajenku na pokladně prodejny KNIHY DOBROVSKÝ, platí pouze v obchodním centru Metropole Zličín.
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Dětské aktivity

OMALOVÁNKY

BLUDIŠTĚ
Zjisti, kudy sněhulák projede ke stromečku.

ZIMNÍ HÁDANKY
Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr.

(sníh)

Co roste směrem dolů?
(rampouch)

Lehká jako peříčko,
nemá ráda teplíčko.
Tančí něžně, snad i lehce,
roztát v kapku vody nechce.
Potká-li své sestřičky,
svět je bílý celičký.

(vločka)

Čtyři nožky, dva trnožky,
v zimě běží, v létě leží.

(sáňky)
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HOROSKOP NA ROK
Jaký bude příští rok? Dá nám šanci být soucitní a ohleduplní,
pochopit souvislosti a najít mnohá řešení. A to zejména díky
nadhledu. Pozor si musíme dát na pasti v podobě přílišné
důvěry nebo neochoty odstoupit od svých představ. Klíčová
bude moudrost, poznání, inspirace a sounáležitost.
Kvalita roku se tvoří jak na kolektivní, tak na osobní úrovni.
V první polovině května se kvalita energie, kterou prožíváme
na kolektivní úrovni, změní. Do děje vstoupí potřeba pohnout
se z míst stagnace, nacházet nové myšlenky a cesty, díky
kterým se vyřeší ty nejpalčivější otázky. Klíčová bude odvaha,
akceschopnost a vitalita. Na konci října se vrátíme opět
k tématům pospolitosti. Je zde velká šance, že lidstvo mnohé
pochopí a stmelí své síly. Jak budou prožívat jednotlivá znamení
v roce 2022 svoji osobní úroveň? To odhalí šéfredaktorka
časopisu RITUALS, astroložka, vykladačka tarotu, terapeutka
a spisovatelka Markéta Vostrá.
BERAN

Vstupem slunce do znamení Berana – 21. března – začíná nejen nový
astronomický rok, ale i čas vlády tohoto znamení. Tato doba bude
obohacena o mnoho nápadů a vizí, které budou Berani s odvahou
sobě vlastní realizovat v budoucnu. Dostatek energie na to budou
mít zejména od konce května až do počátku července. V tomto čase
mohou pohnout se svými plány až k viditelným výsledkům. Rok 2022
nese Beranům nespornou výhodu, protože je to nepustí do procesů
a projektů, které jsou předem prohrané.

BÝK

Heslo pro rok 2022 je změna, změna a zase změna. Býci si libují spíš
v zavedených jistotách, stabilitě a předvídatelnosti. Přesto jsou změny,
které učiní či budou nuceni přijmout, ve svých důsledcích podnětné
a umožní jim naplnit své představy. Téměř celý červenec a podstatná
část srpna přináší Býkům odvahu k těmto změnám, sílu je realizovat
i potřebný optimismus. Konec května a téměř celý červen prozáří
láska, štěstí, chuť vylepšit svůj zevnějšek nebo obydlí.

BLÍŽENCI

Blíženci v tomto roce i nadále upevňují a realizují své dlouhodobé
plány, vychytávají chyby, aby výsledek byl v souladu s jejich původní
představou. Od poloviny srpna se téměř nezastaví. Ačkoli dokážou
stihnout v jednom dnu tolik, na co druzí potřebují týden, děj se pro ně
ještě zrychlí. Je pro ně tedy velice důležité vnést do své každodennosti
rovnováhu aktivity a odpočinku. Vitální, dynamická energie bude
působit v jejich znamení až do konce března roku 2023. V celém tomto
období mohou tedy pohnout s doposud neřešitelnými problémy či
projekty. Chuť utrácet, být ve společnosti, flirtovat, líbit se druhým, ale
i navázat novou známost či vylepšit stávající vztah budou mít zejména
od konce června do poloviny července.

RAK

Stabilizující principy v životě Raka přestávají fungovat a přichází čas
na zásadní změny. Podpůrné energie pro nové procesy, tedy dostatek
sil a odhodlání, budou mít Raci od poloviny dubna po téměř celý
květen. Velice dobře se budou cítit i od poloviny července do poloviny
srpna, kdy se zejména ve vztazích mnohé vyjasní a změní. Rak má
tendence svými klepety pevně držet i to, co mu z dlouhodobého
hlediska neprospívá nebo se překonalo. V tomto roce si mnozí Raci
uvědomí, co je potřeba definitivně opustit.

LEV

Královské znamení Lva prochází po celý rok restrukturalizací, která
začala již v prosinci roku 2020. I nadále se budou Lvi dostávat do situací,
ve kterých mohou zjišťovat, co je blokované, nefunkční a bezobsažné.
Dobrou zprávou je, že od poloviny srpna budou mít na řešení i změny
postojů dostatek energie i chuti. Po obdobích, která se mohla zdát
více destruktivní, přichází konstruktivní čas plný podnětných myšlenek
i projevených výsledků. Od poloviny srpna do začátku září nastává
období, kdy se Lvům bude dařit ve společnosti. Budou zábavní,
optimističtí, s potřebným nadhledem. Mohou přicházet zajímavá
setkání i radost ve vztazích.

Astrologie

2022

PANNA

Ačkoli Panny nejsou zrovna znamením, které podléhá iluzím
a nereálným snům, mohou si od ledna až téměř do poloviny května
uvědomit, že jsou v některé oblasti svého života dlouhodobě
zapleteny do stagnace a čekání, zda se situace změní sama od sebe.
V uvedeném čase jim bude docházet mnoho dosud nespatřených
souvislostí a s těmi i odhodlání změnit svůj život. Odhodlání a energii
budou mít po téměř celý červenec až do poloviny srpna. Láska bude
prostupovat celým zářím.

VÁHY

Znamení rovnováhy i pravé míry bude prožívat poměrně zajímavý
rok. Díky energii, která bude stabilizovat jejich nápady a plány, odloží
svoji pověstnou váhavost. Budou proměňovat šance, které by v tomto
roce mohly být velice zajímavé a z dlouhodobého hlediska žádoucí.
Energie na tyto procesy bude dostatek a to zejména od poloviny
srpna až do konce března roku 2023. V říjnu charisma a krása tohoto
znamení naplno zazáří a budou předmětem obdivu okolí.

ŠTÍR

V květnu roku 2018 začala rozsáhlá transformace, která se týká nejen
protilehlého znamení Býka, ale výrazně i znamení Štíra. Do července
roku 2025 bude znamení Štíra pod ostrou palbou situací a procesů, které
jej revitalizují a proměňují. V tomto roce Štíra potká mnoho šťastných
„náhod“, které usměrní jeho divokou plavbu peřejemi a dopřejí mu
odpočinek v klidnějších vodách. Od konce října do poloviny listopadu
jej štěstěna obdaří příjemným vyzařováním, přitažlivostí pro opačné
pohlaví i chutí užívat si život v tom nejlepším slova smyslu.

STŘELEC

Všechny zásadní změny, na které je nutno vydat hodně energie, by
měli Střelci dokončit do poloviny srpna. Poté se budou muset poprat
s řadou překážek, blokací a brzdění různých procesů. Toto období,
které bude trvat poměrně dlouho, až do konce března roku 2023, je
dobré trávit více v ústraní. Štíři by měli být v klidu, odpočívat, vzdělávat
se a připravovat se na dobu, kdy dostanou opět zelenou. Skvělý čas pro
toto znamení nastává od poloviny listopadu až do začátku prosince,
kdy budou ozdobou všech večírků a společenských událostí.

KOZOROH

Od ledna do začátku března se Kozorohům bude dařit v lásce,
tvořivosti, krášlení domova i péči o sebe. Zejména měsíc únor je pro
ně zajímavý. Budou mít dostatek energie, inspirace, chuti tvořit. Díky
pospolitosti ve vztazích si uvědomí, že nejen tvrdou prací živ je člověk.
To vše bude tvořit příjemný kolorit jejich každodennosti. Období, kde
energie neplynou pro Kozorohy zcela jednoduše, nastává od poloviny
května do konce října. Tento čas není vhodný na zásadní rozhodnutí
a činy.

VODNÁŘ

Od prosince roku 2020 prochází znamení Vodnáře procesem, který
se dá nazvat zkouškovým obdobím. To skončí v březnu roku 2023.
Během této doby dochází u Vodnářů k řadě pochopení, uvědomění,
vyzrávání a stabilizaci toho, co má v budoucnosti význam. Dobrou
zprávou je, že na všechny tyto procesy budou mít Vodnáři dostatek
sil a energie a to zejména v období od poloviny srpna až do března
roku 2023.

RYBY

Téměř do poloviny května, a poté od konce října až do poloviny
prosince, patří roh hojnosti právě tomuto znamení. V této době je
tedy vhodné započít vše, co Ryby považují pro svůj život za důležité
a podnětné. Ukážou se i výsledky dlouhodobých snah a procesů.
Od poloviny dubna po téměř celý květen budou mít navíc i dostatek
energie, akceschopnosti a sil dotáhnout některé procesy do zdárného
konce a radovat se z dobrých výsledků.
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