
HonzaHonza

9.8.1986
9.8.1986



datum narození : sobota 9.srpna 1986 v 10.sobota 9.srpna 1986 v 10.3030 hod.hod.
místo narození : Brno, porodnice VeveBrno, porodnice Veve íí 125125



• znamení : LevLev
• oblíbené jídlo : sekansekanáá a bramborova bramborováá kakaššee
• oblíbená barva : modrmodráá
• oblíbený film : Pearl HarborPearl Harbor
• oblíbená kniha : Lovci orchidejLovci orchidejíí
• oblíbená písni ka : One in a million ( Bosson )
• co nemá rád : pizzu, tatarskou ompizzu, tatarskou omáá ku, hoku, ho ici, houbyici, houby
• mimoškolní aktivity : florbalflorbal
• zájmy a záliby : florbal, programovflorbal, programováánníí,, ššachy , kytaraachy , kytara
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Lev (Leo) - 24.7. - 23.8.

Základní charakteristika : Znamení Lva je symbolem vlády a odvahy. Lidé narození v tomto znamení
jsou plni tv í síly. Zdá se jim, že vše hrav zvládnou. Dovedou vymýšlet velké plány, problém však bývá
v tom, že jsou mnohdy neuskute nitelné. Lvi jsou velkorysí. Mali kostmi se zabývají neradi a asto je
schváln ehlížejí. Milují bohatství, cht jí v život co znamenat, cht jí reprezentovat a být uznávanými.
Jejich p edností bývá zdravý rozum a spolehlivá pam . N kdy na to h eší a podce ují u ení, které je p íliš
net ší. Nesnášejí nespravedlnost a brání ty, kterým je ubližováno. Jsou idealisti a stav jí zájem celku nad
zájmem jednotlivce. Lvi bývají sebev domí a ctižádostiví. Cht jí být p irozeným st edem každé spole nos-
ti. Vášniv touží po pochvale, cti a uznání. Jejich vadou bývá neschopnost pod izovat se jiným.
Vládce znamení: Slunce
Živel znamení: ohe

astná léta: 19-26, 49-53
Soulad se znamením: Beran, St elec
Barva: zlatá, ervená, oranžová, žlutá
Kov: zlato
Rostliny: kopretina, slune nice, r že, pivo ka
Strom : oliva, hloh

Kámen znamení: iš ál, diamant, jantar, rubín, granát, tyg í oko, citrín, chrysolit, kerbunkul
Magické íslo: 5

astná ísla: 1, 3, 6, 9, 36, 93, 111, 6661
íznivé dny: st eda, tvrtek, ned le
íjemná v : oto ník

Duchovní ochránce : Zeus
Pod ízená ást t la : záda, srdce, krevní ob h
Povaha: cholericko-flegmatická



Zdraví: Lvi mají pom rn dobré zdraví a silnou vitalitu. Jsou sice náchyln jší k r zným zran ním a náhlým
chorobám, ale bývají imunní v i dlouhodobým chronickým onemocn ním. K nejcitliv jším míst m pat í
zrak, páte a srdce. P edevším ve vyšším v ku jsou citliví na onemocn ní srdce a problémy související s
krevním ob hem.

Pracovní p edpoklady: Tvo ivá mysl iní ze Lv velmi schopné a dynamické spolupracovníky. Mají skv lý
organiza ní talent a schopnost získat si autoritu. Nejvíce jim vyhovují ídící funkce. Musí mít pocit, že stále
postupují kup edu. Neztrácejí sebev domí ani v kritických situacích. Dokáží si udržet p ehled a chladnou
hlavu. Lev je tv í znamení, proto v práci dokážou projevit svoje nadání, schopnosti a tvo ivost. Mohou být
úsp šnými editeli, vedoucími, velvyslanci nebo v dci politických stran. Láká je zábavní pr mysl, vhodná
jsou i svobodná um lecká povolání.

Láska: Pro Lva je láska n ím, co musí být rozehráno naplno. Musí být nápadná a dramatická. Lvi jsou
romanti tí a touží po zbož ování. Kv li lásce jsou ochotni mnoho ob tovat a p ekra ovat obvyklé hranice.

žko jim lze odolat. Ženy jsou sexuáln zam ené a p itažlivé. Manželka ve znamení Lva je dobrá
hospodyn , pe uje o sv j zevn jšek, ale vyžaduje také hodn pozornosti. Muži jsou vášniví milovníci,
pozorní a št í. Bývají velmi žárliví. Milují spole nost a neradi z stávají doma za pecí. Vhodnými partnery
mohou být Lvi, Váhy, Raci, St elci, Berani, Blíženci. Chladn na n sobí Vodná a Býk.

ínské znamení : Tygr
V souladu se svou pov stí v království zví at je tygr p im en odvážný a troufalý. Tito asto nekonven ní
lidé vytvá ejí svá vlastní pravidla a cht jí po ostatních, aby se jimi ídili. Jejich vynalézavým a originálním
duch m prospívá sout žení, ale p irozené agresivní tendence mohou vést k p ílišné unáhlenosti.
Jako rození v dcové získávají ocen ní a postavení. Nem li by však zapomínat na pot eby t ch, kte í jsou
pod nimi. Obecnými chybami jsou odpor ke kompromis m a vzdorovitá nechu ihlížet k zájm m v tšiny.
V povaze tygr je také prvek bu ství.
Tyg í lidé n kdy postrádají stálost a podléhají chvilkovým rozmar m, což se projevuje nap íklad
neuváženými zm nami zam stnání. Ve finan ní oblasti se m že projevit p ehnaná velkorysost nebo
spoléhání na št stí. N kte í tyg i jsou asto postihováni nehodami. Všem by prosp lo nau it se trp livosti.
Tyg i z ídka vykonávají pod adné práce. Nejspokojen jší jsou v zam stnání, které neustále p ináší náro né
úkoly. Rádi se u í a zvládnutý p edm t je zakrátko nudí.
Tygr je obvykle velmi p itažlivý, a koli nemusí být krásný podle obecných m ítek. Vyzna uje se dobrým
vystupováním, elegancí a originalitou, ímž se odlišuje od ostatních. T ebaže se nedá snadno ocho it, je



Známé osobnosti, narozené v tomto znamení:

Rosie O'Donnell, Jodie Foster, Emily Dickinson, Natalie Wood, Stevie Wonder, Dwight D.
Eisenhower, Marilyn Monroe, Demi Moore, Sun Yat-sen, Garth Brooks, Rush Limbaugh,
Lionel Ritchie, Kenny Rogers, Mel Brooks, Tom Cruise, Queen Elizabeth II, John
Steinbeck, Jean Kirkpatrick, Paula Abdul, Leonardo DiCaprio, Peter Gabriel, Charles
Lindbergh, Marco Polo, Mark Spitz, Ludwidg van Beethoven a Roberta Flack.

vyhledávaný, partner. Dokáže lidi využívat proti jejich v li. I když pevn zatne drápy, trvá na ur ité svobod
a nezávislosti. Proto je radno držet ho na dlouhém vodítku.
Sympatie p stuje ke Koni a Psovi, v oblib nemá Opici.

indiánské znamení :  Losos
Je symbol obrovské síly a energie. Na své cest zdolává mnoho p ekážek. Od p írody je vybaven o ividnou
mrštností a hbitostí, které mu putování uleh ují. Losos je posvátným držitelem moudrosti a vnit ního v ní
a navzdory silným ním proud m se vždy vrací na místo svého stvo ení. Jeho odhodlání je puzeno moudrostí
instinktu a vnit ního v ní, jež podléhá zám ru, který žádné vn jší síly neohrozí. Tak jako kruh dokon uje
losos to, co za al a p ivádí tak životní události a cykly k dovršení a uzav ení.
Lidé narození v tomto znamení ctí každé setkání v život jako shromážd ní moudrosti. Losos je u í, že i když
se jim zdá, že je život odstrkuje, mohou se napojit na skryté zdroje svého lidského ducha a osobního vnit ního

ní. Cesta nemusí být snadná a proudy ve ejného mín ní pro n nemusí být p íznivé, ale oni se mohou
rozhodnout ctít svou moudrost a instinktivn lat to, co je správné.
Tito lidé jsou rození v dci. Mají obrovské sebev domí, které nikdo nem že p ehlédnout. Cht jí vládnout. Snaží
se druhé chránit, jsou ochotni nést za druhé odpov dnost a p inášet i ob ti. Pokud dojdou k záv ru, že je pak
ostatní spíše využívají a nepoci ují jejich dostate nou úctu, prost odejdou jinam.
Sympatie a d ru budí jejich velkorysost a kouzlo osobnosti. N kdy jsou jinými obvi ováni z nad azenosti,

kdy se nechají omámit svou iluzí neomylnosti a dokonalosti. Nesmí zapomínat radit se s ostatními, dát jim
prostor, nevnucovat všem své názory, i když je Losos o jejich správnosti naprosto p esv en. Rádi si dokazují
svou p ipravenost a schopnosti okamžit reagovat.
Rádi riskují, ale n kdy prost narazí. Pokud nastane n jaký problém, chápou jej jako další výzvu a op t se
vrhnou do práce. Aktivita je pro n typická.
V partnerství si dovedou s druhými jen tak pohrávat, pokud se však vztah stane vážným, odevzdají celé své
srdce a partnera hý kají. Na oplátku žádají p ímé jednání. Up ímnost je jim nadevše. Cht jí p ipomínat své
úsp chy a výjime nost. Pokud prokouknou špinavou hru, odejdou a už se nevrátí.


