
Baran 21.3. − 20.4
Ak ste mali ešte minulý mesiac
pocit, �e vo vz�ahoch sa všetko rúti
do záhuby, teraz sa situácia obracia
k lepšiemu. V komunikácii vsaïte na

otvorenos� a aj keï dôjde k búrkam, tie budú iba krátkym
a nepodstatným okamihom v porovnaní s tým krásnym,
èo príde. Kondície máte zaèiatkom mesiaca dostatok na
to, aby ste sa koneène zobudili zo zimného spánku a
zbavili sa zbytoèností v domácnosti v podobe jarného
upratovania. Stretnutia s priate¾mi koncom mesiaca pri−
nesú svoju úrodu. 
Býk 21.4. − 21.5

Práca, práca, práca. Asi tak by sa dal
charakterizova� tento mesiac pre vás.
Je vhodné obdobie na vybavovanie
úradných zále�itostí, cesty, investí−
cie, èi rutinnú prácu. Nadobudnete

pocit, �e ste nepostrádate¾nými a bez vás sa niè neza−
obíde. Pozor však, tento postoj mô�e vyústi� do šarvátok v
partnerskom vz�ahu a kupovanie si priazne darèekmi,
vašu chýbajúcu prítomnos� v skutoènosti nevynahradí.
Otvárajú sa vám rôzne mo�nosti, ale to, èo hlavne potre−
bujete, je nadh¾ad. 
Blí�enci 22.5.− 21.6

Ak sa vám zrovna v profesionálnych
zále�itostiach nedarí, alebo máte
pocit, �e tohtoroèné daòové priz−
nanie v skutoènosti nie je niè moc, je

vhodné obráti� svoju pozornos� na vz�ahy priate¾ské a
partnerské. Prehodnoti�, èo má pre vás naozajstnú cenu.
Peniaze, alebo tie nehmotné zále�itosti ako láska a
zdravie? Vyjdite si z rodinou niekam za poznaním, urèite
si vo zvýšenej miere nasaïte vitamíny a ak oèakávate
nejakú pomoc, obrá�te sa na priate¾ov. 
Rak 22.6 − 22.7

Aj tento mesiac pokojne mô�ete
pokraèova� v nastúpenej ceste za
získavaním financií, ktoré ako rezer−
va urèite prídu neskôr vhod.
Uvedomujete si, �e harmonický

domov je istota, z ktorej mô�ete stále èerpa�, preto sa
sna�te, aby v tejto sfére nastala pohoda. Vo vo¾nom èase
venujte viac pozornosti de�om, domácim zvieratám,

alebo spoloèným
koníèkom. Máte rov−

nako ideálne obdobie na spoloèenské stretnutia, alebo
cesty aj do zahranièia. 
Lev 23.7 − 23.8

Ak budete náhodou vidie� tento
mesiac lietajúce UFO, tentoraz sa
spo¾ahnite na to, �e sú to naozaj iba
obyèajné taniere, ktoré lietajú ako
následok nezhôd s milovanou

polovièkou. Mo�né doèasné odlúèenie vz�ahom iba
prospeje. Nadbytoènú bojovnos� je lepšie rozptýli� èinka−
mi v ruke a nechajte sa pokojne obdivova� za výkony,
ktoré v športovej a fyzickej oblasti doká�ete poda�. V
materiálnej oblasti vyu�ite šance, ktoré sa vám núkajú. 
Panna 24.8 − 23.9

Doprajte si oddych a nikam sa
neponáh¾ajte. Pracovné povinnosti
odsuòte na ved¾ajšiu ko¾aj. Keï nejde
o �ivot, nejde o niè. Èo sa týka
vzniknutých situácií, spo¾ahnite sa

na neistotu ako jedinú istotu v �ivote a len sa prispôsobte
tomu, èo prichádza. Zamerajte sa najmä na svoje zdravie,
neprepínajte sa a do programu o zlepšenie �ivotného
štýlu zapojte aj deti. Schudnú� pár kíl vám iba prospeje a
investícia do nákupu ovocia rozhodne bude lacnejšia ako
za iných okolností tá v lekárni. 
Váhy 24.9. − 23.10

Èrtajú sa vám skvelé èasy.
Materiálne zále�itosti sa vyvíjajú
postupne pod¾a plánu, vo vz�ahoch
sa všetko darí, cítite sa výborne, tak
sa sústreïte na základy tých najpod−

statnejších dlhodobých cie¾ov vo svojom �ivote, aby ste
toho teraz stihli, èo najviac. Váš umelecký cit mô�e zne−
nazdajky rozkvitnú� spolu s blí�iacou sa jarou. Vyrazte si
niekam za kultúrou, alebo kúpte, èi vytvorte nieèo
krásne, èo poteší vašich najbli�ších. 
Škorpión 24.10. − 22.11

Práca, alebo láska? Ak vás osud
postaví pred toto rozhodnutie,
rozhodne vám to neu¾ahèí.
Povinností budete ma� a� nad hlavu
a vz�ahy tým mô�u viac ako inokedy

trpie�. Zamyslite sa, ktorým smerom sa uberá vaše
nadšenie, tam je pre vás cesta vydlá�dená. Viac ako

inokedy získavajte informácie a to nielen od susedov,
alebo z televízie, vhodné je akéko¾vek štúdium, alebo
vzdelávanie aj cez poèítaè a internet. 
Strelec 23.11 − 21.12

Láska sa znásobuje láskou a je
úplne jedno, kde, kedy alebo komu
ju venujete, aj keï nie je Valentín a
MD� s tým tie� nemá niè spoloèné.
Ak sa slobodní ešte nestihli zamilo−

va�, teraz majú ve¾mi ve¾kú šancu vytvori� dvojice.
Neprepásnite túto šancu. Pamätajte, �e pre�ívané city a
emócie silne poèas tohto obdobia ovplyvòujú vašu schop−
nos� získa� viac peòazí pre seba a do rodiny, ale hlavne
zdravotný stav. Chrípku by ste rozhodne nemali podceòo−
va�. 
Kozoro�ec 22.12. − 20.1

Poèas tohto obdobia mô�ete narazi�
na konflikt medzi povinnos�ou a
vašou slobodou, alebo vašimi záuj−
mami. Zhodno�te si najskôr priority
kým sa pustíte do nieèoho rozhod−

ného, aby ste neskôr unáhlené rozhodnutie neo¾utovali.
V tejto situácii sa dá urobi� elegantne kompromis. Ak
vykroèíte tou správnou nohou, pôjde všetko hladko. V
práci sa vám bude dari�. Zároveò mô�ete naplánova� dov−
olenku, alebo vyrazi� poèas víkendov za zá¾ubami. 
Vodnár 21.1 − 19.2

Teraz viac ako inokedy oplývate
inteligenciou a všímavos�ou vo
vz�ahu ku svojmu okoliu, èo prospe−
je rodinným vz�ahom. Popracujte aj
na všímavosti k vlastnému vzh¾adu

a nebude vám páru v celom okolí. Zo�nete obdiv, ktorý
tak potrebujete. Ideálnou aktivitou sa v tomto prípade javí
pohybová èinnos�, najlepšie spoloène s milovanou
bytos�ou. Aj v práci budete za týchto okolností omnoho
spokojnejší a vyrovnanejší. 
Ryby 20.2. − 20.3

Nemíòajte peniaze na zbytoèné veci.
Musíte myslie� aj na zadne dvierka.
Nesna�te sa minú� za jeden deò, èo
ste zarobili za tý�deò. Energiu si
nechajte radšej na obchodné a pra−

covné veci. Bude sa vám dari� pri tvorbe zisku v spojení s
dôveryhodnou osobou spomedzi vašich priate¾ov. Pozor
na jarnú únavu. Mali by ste sa venova� po práci športu.
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Rodinná sánkovaèka sa vydarila

Niekedy netreba peniaze, ani zvola� komi−
siu, staèí len nápad, chu� a pekná akcia
je na svete. Tak nejak sa zrodila  rodin−

ná sánkovaèka. Šes� rodín sa v sobotu 25.
februára vytiahlo z domu a na Hasièskej lúke
si  deti aj dospelí vyskúšali jazdu na drevených
saniach. 

V troch kategóriach − deti s rodièmi, deti a
napokon rodièia sa sú�a�ilo o kopec sladkosti.
A keï�e sladkostí nikdy nie je dos�, po
skonèení sa deti vybrali h¾ada� Perníkovú
chalúpku, na ktorej ich èakal perníkový dedo,
obed a zase sladkosti. 

Èo dostali od perníkového deda rodièia,
nám nechceli rodièia prezradi�.

Dolníkovci boli ví�azi v kategórii Rodièia s de�mi.

Inzerujte
v Handlovských novinách

len 13.− Sk za cm2

Inzerciu si mô�ete dohodnú�:
− telefonicky na èíslach 

0907 774 280, 5475 306
− osobne v predajni Sladká vášeò 

v dome kultúry
− písomne na adrese−  Partizánska 

ul. 6/30, 97 51 Handlová
− mailom  na adrese 

vhconsult@stonline.sk
Uzávierka èísla je do 25.−teho v mesiaci.


