
SMRK
ZTEPILÝ
Picea abies

 • jehličnatý strom
dorůstající až 70 m -

nejvyšší strom v Evropě

 • v současné době je
díky člověku v naší zemi
nejrozšířenější, má totiž
rovný kmen, rychle roste

a vůbec se snadno
pěstuje, a tak byl už od
minulého století hojně
vysazován i na místa,
kam přirozeně nepatří

• má mělké kořeny a trpí
proto vývraty

• roste v kyprých
humózních půdách až po

horní hranici lesa,
okyseluje půdu

• dřevo má
mnohostranné použití od
stavebního až po výrobu

hudebních nástrojů
z pomalu rostoucích

smrků

JILM
HABROLISTÝ

Ulmus minor

 • roste roztroušeně na
jílovitých nebo písčitých

půdách se spodní vodou,
podle druhu v různých

polohách

 • má mohutnou korunu

 • v současné době jilmy
hromadně hynou díky

houbovému onemocnění
s názvem grafióza jilmů

 • jeho dřevo roste
dvakrát rychleji než

dubové, ale je stejně
tvrdé a trvanlivé, i když se

těžko zpracovává, je
odedávna používáno

k výrobě hlaviček
k dýmkám

CYPŘIŠEK
LAWSONŮV
Chamaecyparis

 lawsoniana

 • cypřiše, cypřišky
a cypřišovce patří mezi
jehličnany, nejsou u nás

původní

 • cypřiše původem
ze středomoří jsou
teplomilné a velmi

choulostivé vůči mrazu –
u nás přežijí zimu jen ve

sklenících

 • v době antiky bylo
dřevo cypřišů velmi

žádáno jako stavební
materiál

 • cypřišek Lawsonův
pochází ze severní

Ameriky, kde dorůstá až
60m, ve střední Evropě
dosahuje výšky kolem

30m

 • velmi oblíbená okrasná
dřevina, pěstuje se u nás
ve více než 80 kultivarech

 • všechny cypřišky jsou
jedovaté

TOPOL
ČERNÝ

Populus nigra

• statný strom, roste
u nás v mnoha druzích

zdaleka ne jen
v nejznámější pyramidální

formě

• spolu s vrbami je
vůdčím druhem lužních

lesů

• snadno se ujímá (stačí
zarazit větvičku do země)

a roste nejrychleji
z našich dřevin

• má velmi lehké, měkké
a světlé dřevo, které se

snadno vyřezává a dlabe

CEDR
ATLASKÝ

Cedrus atlantica

• jehličnan s majestátním
vzhledem, u nás

nepůvodní

 • kvete jako všechny
cedry na podzim

 • je světlomilný

 • nejčastěji se pěstuje
odrůda Glauca s krásnými

modrozelenými až
stříbřitými jehlicemi

• má krásné, vonné,
trvanlivé a mnohostranně

využitelné dřevo, ve
starověku to bylo

nejdůležitější dřevo ve
Středomoří

BOROVICE
LESNÍ

Pinus sylvestris

• mladší borovice mají
rovný kmen a pravidelnou

korunu, starší jsou
většinou zakřivené

• je slunomilná, roste
nejraději na mírně

suchých, slabě zásaditých
kyprých půdách, nemá

ráda vlhkou půdu

• je skromná a odolná,
pionýrský druh, často ji
najdeme v nepříznivých

polohách např. na
skalách, připravuje půdu

pro ostatní stromy

• dřevo je bohaté na
pryskyřici, která se
používala na louče
(Keltové ji nazývali
ohnivým stromem)
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SMRK
2. – 11. 1.
5. – 14. 7.

Smrk bdí nad každým
novým zrozením

Keltové poznali
v umíněnosti smrku,

který si vybírá ta
nejnehostinnější místa

na stinných úbočích
skal, skutečnou

velikost. Smrkový les je
tajemný stejně jako
lidé narození v jeho

znamení. Není
jednoduché získat

jejich přátelství - teprve
když získají důvěru,
odhodí masku, za

kterou se schovávají,
a patří pak

k nejspolehlivějším
přátelům.

JILM
12. – 24. 1.
15. – 25. 7.

Jilm – strom dobrého
smýšlení

Lidé narození ve
znamení jilmu jsou

individualisté, kteří si
nenechají mluvit

druhými do svého
života a mají odvahu
kráčet vlastní cestou.
Mají však i silný pocit

solidarity vůči ostatním
lidem.

Lidé narození ve
znamení jilmu jsou
individualisté, kteří
však mají silný pocit

solidarity vůči ostatním
lidem. Nesnaží se o to
patřit k nějaké skupině
a nechtějí být někam

přiděleni. Umí
překonávat strach

a jsou pilní, spolehliví
a současně tvůrčí.

Raději chválí své bližní
než by byli sami

vystavováni jejich
pochvalám.

Mají velkou fantazii,
mnoho básníků se
narodilo ve dnech

jilmu.

CYPŘIŠ
25. 1. – 3. 2.
26. 7. – 4. 8.

Cypřiš – strom
vzkříšení

Lidé narození ve dnech
cypřiše mají rádi světlo

a slunce a špatně
snášejí nedostatek

světla. Rádi diskutují,
mají hlad po poznání
a po svobodě. Často

nás překvapí náhle se
objevujícími návaly

vážnosti a stejně tak
i dobré nálady. Stávají

se živnostníky nebo
dělají to, na co mají
chuť, ku prospěchu
nějaké ideje nebo

ostatních lidí.

TOPOL
4. – 8. 2., 1. – 14. 5.

5. – 13. 8.

Topol překonává
nejistotu

Tak jako topol rychle
roste, „topolový“

člověk se rychle učí,
díky své schopnosti
rychle chápat. Jeho

duch je tak pohyblivý,
jak lehce tvárné je

dřevo topolu, ale není
žádný větroplach.

Naopak. Jako topol se
i on široce a hluboce

zakoření do půdy,
která jej živí. Pěstuje
a opatruje své vztahy,

nabízí spolehlivost
těm, kdo jsou

spolehliví. Tak jako
topol „vypotí“ téměž
100% vody, kterou
přijme, zužitkuje

veškerou energii, která
se mu nabízí.

CEDR
9. – 18. 2.

14. – 23. 8.

Cedr – strom
vznešenosti

Cedr působí
majestátně

a vznešeně, stejně
jako lidé, kteří se

narodili v jeho dnech.
Příliš si nelámou hlavu

s problémy
osvícenosti, ale

osvíceně žijí. Přebírají
vedoucí úlohu

s pocitem povinnosti
vůči vnitřnímu hlasu.

V dobách úspěchu
i neúspěchu si

zachovávají svou
vyrovnanost nebo
alespoň svůj jasný

přístup. Slouží
především svému

poslání, a to jim dává
sílu a důvěru. Snaží se

o souznění myšlení
s jednáním i rozumu

s citem.

BOROVICE
19. – 29. 2.
24. 8. – 2. 9.

Borovice – matka
moudrosti

Lidé narození ve dnech
borovice jsou opatrní,
předvídaví, pečliví při
přípravě a pilní. Mají
hodně sebekontroly

a praktického rozumu.
Pro všechny tyto

vlastnosti jsou v životě
úspěšní. Tak jako si

borovice v lese udržují
rozumný odstup jedna

od druhé, ukazují
i boroví lidé stejné

množství zájmu o sebe
sama, jako

o společenství, ve
kterém žijí. Nepotrpí si
na dlouhé řeči a radši

pracují - nejsou to
teoretikové, ale

především praktikové
života, kteří si musejí
všechno vyzkoušet na

vlastní kůži.

Také máte rádi stromy a vnímáte jejich
krásu, sílu a důstojnost?

S přírodou sžití starověcí Keltové věřili,
že se ve stromech usídlili bohové

a že se každý člověk svou povahou
podobá některému ze stromů.

Stejně jako stromy mají lidé své klady
a zápory či přednosti a nedostatky.

Druidové – keltští kněží a mudrci, podle
stromů vytvořili vlastní kalendář,

„Stromový koloběh“.
Každému člověku je přisouzen určitý

druh stromu podle dne, kdy se narodil.
Vlastnosti tohoto stromu by pak měly

být také jeho charakteristickými
vlastnostmi.

Zkusme si zahrát na staré Kelty,
nalézt svůj strom a zauvažovat,

jestli je nám opravdu svými
vlastnostmi blízký.

KELTSKÝ STROMOVÝ
KALENDÁŘ
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BŘÍZA

22.12.
BUK

21.3.
DUB

23.9.
OLIVOVNÍK

Vznešenost, pečlivost,
cílevědomost,

ale také uzavřenost,
nedůvěřivost,
náladovost,
zdrženlivost

Ctižádostivost,
oddanost,

cílevědomost, smysl
pro odpovědnost,

ale také sklon
k moralizování

Tolerance,
vynalézavost, věrnost,

ale také lenost
a sklony k despotismu

Spolehlivost,
obětavost, ale také

nejistota, horší
přizpůsobivost

a sklony k pesimismu

Nápaditost,
důvěřivost, touha
po dobrodružství,
ale také přílišná

zvědavost,
netrpělivost
a netaktnost

Houževnatost,
pečlivost, pilnost, ale
také marnotratnost,
domýšlivost a lehká

zranitelnost
Použitá literatura:

Vescoli Michael: Keltský stromový kalendář. Volvox globator, Praha 1997



VRBA
BÍLÁ

Salix alba

• vrb existuje přes 300
druhů od malých keřů až
po statné stromy a jsou
rozšířeny po celé severní

polokouli

• druhy vrb se mezi
sebou kříží a proto je
obtížné je mezi sebou

rozeznat

• vrba je dvoudomá – na
jedné větvičce rostou buď
samčí nebo samičí květy

• má ráda vodu a proto
hojně roste v lužních

lesích

• velmi rychle roste
a velmi snadno se množí
pomocí sazenic – stačí

zarazit do země na
příhodném místě vrbovou

větvičku a vyrazí na ní
lístky

LÍPA
SRDČITÁ
Tilia cordata

• český národní strom,
dožívá se až 1000 let,

hojně vysazován na
návsích, náměstích

i v mnoha alejích

• v lese roste
roztroušeně na svěžích,

většinou hlubokých
půdách

• má malé nároky na
světlo a mrazem netrpí

• velmi světlé, měkké
a lehké dřevo, hodí se

zejména pro práce
v modelářské a řezbářské

truhlařině

• má houževnaté lýko,
které bylo často
používáno před

zavedením umělých hmot

• čaj z lipového květu se
používá k léčbě

nachlazení a med
z lipových květů je
vynikající specialita

DUB
LETNÍ

Quercus robur

• má hluboké kůlovité
kořeny

• dožívá se vysokého
stáří (až 1000 let)

• roste na kyprých
vlhkých půdách, bohatých

na humus

• v mládí roste ve stínu,
později má rád slunce

• má velmi tvrdé dřevo,
které je trvanlivé
a obsahuje velké
množství tříslovin

• staré uschlé listy na
dubu zůstávají až do té
doby, než na jaře vyraší

nové

• duby jsou často
napadeny žlabatkou, jejíž
larvy se vyvíjejí na listech
dubu v hálkách, známých

jako duběnky

LÍSKA
OBECNÁ

Corylus avellana

• líska obecná je keř,
zřídka malý stromek, líska
turecká však dorůstá až

25 metrů

• pionýrský druh, který
velmi dobře zmlazuje

• roste ve světlých
smíšených hájích,
v podrostu nebo

lemových křovinách,
zvláště na vápenitém

podkladu

• má chutné plody -
lískové oříšky

• lískové pruty se
používaly k trestání

nezdárníků a dělají se
z nich virgule pro hledání

vody

JEŘÁB
PTAČÍ

Sorbus aucuparia

• rod jeřáb čítá asi 80
druhů

• je světlomilný, roste na
suchých nebo mírně

vlhkých, jílovitých nebo
kamenitých půdách

• je to pionýrská dřevina,
tzn. že osidluje nová

i nepříznivá stanoviště,
roste velmi rychle

a nedožívá se příliš
vysokého věku

• roste spolu se smrkem
až k horní hranici lesa

• plody různých druhů
jeřábů mají mnohostanné

využití pro člověka
(přidávají se do jablečného

nebo hruškového vína,
dělají se z nich kompoty

a marmelády nebo
pálenka, kterou se léčí

žaludeční potíže)
a v přírodě slouží jako

potrava ptáků

• má kvalitní dřevo - je
tuhé a tvrdé a přitom
ohebné a elastické,

vyleštěné je velmi hezké
a používá se na dřevěné
šrouby, kola a umělecké

předměty

JAVOR
MLÉČ

Acer platanoides

• javor mléč roste hojně
v lužních lesích a

nížinách, jiné druhy (např.
javor klen) rostou

v horských lesích až po
hranici lesa

• plodem jsou křídlaté
dvounažky – oblíbené

„nosy“

• přizpůsobuje se svému
stanovišti (ve smíšeném
lese roste rychle a koření
mělce, jako solitér koření

hluboce jako dub)

• jeho kmen i větve jsou
často křivolaké

• má rád půdy bohaté
živinami

OŘEŠÁK
KRÁLOVSKÝ

Juglans regia

• dává přednost
hlubokým humózním
půdám bohatým na

vápno

• potřebuje mnoho
slunce a je citlivý na chlad

• má širokou korunu,
silné větve a statný kmen

• jeho dřevo je velmi
ceněno pro svou krásnou

kresbu, zčásti plnou
kontrastů, většinou se

loupe na dýhy

• jeho ořechy plné tuku a
proteinů jsou ideální

potravinou

KAŠTANOVNÍK
JEDLÝ

Castanea sativa

• nejedná se o „kaštan“
neboli jírovec maďal,
který je dnes ohrožen

klíněnkou jírovcovou, ale
o kaštanovník jedlý,

z jehož plodů se dělají
známé pečené kaštany -

marony

• zdomácněl u nás od
dob římských

• statný strom s tlustými,
poměrně krátkými

větvemi

• dřevo je často
používáno na nábytek
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VRBA
1. – 10. 3.
3. – 12. 9.

Vrba – mnohostranný
světoobčan

Lidem narozeným ve
znamení vrby není nic

cizí. Jsou duševně
pružní jako vrbový
proutek. Odváží se

sednout si ke
stejnému stolu

s žebrákem i králem,
anděly i čerty. Jejich
tolerance, která má

základ v hluboké
zkušenosti s lidmi, jim
dovoluje vcítit se do

nejrůznějších lidí.
Nedají se zachytit,
podstupují největší
rizika a když jsou
poraženi, ihned

vyhánějí nové výhonky,
stejně jako vrba.

LÍPA
11. – 20. 3.
13. – 22. 9.

Lípa - chůva dubu

Lidé narození ve
znamení lípy často trpí
nedokonalostí světa.
Jejich představy jsou

většinou daleko
krásnější a dokonalejší
než skutečnost a oni

se snaží k těmto
představám přiblížit

a ukázat je ostatním.
Často selhávají ve

stereotypu všedního
dne. Buď se vznášejí

nad ním nebo ho
berou moc vážně. Boj

o postavení a moc
není jejich údělem.

Chůvy slavných mužů
také nevešly do dějin.
Říká se, že pod lípou

se objeví čistá pravda,
že její vůně naladí
soudce milosrdně

a rozhádané strany se
smíří. I tak mohou
působit lipoví lidé.

DUB
21. 3.

Dub - obraz životní síly

Stvořením dubu se
přírodě podařil zázrak.
Jeho nádherný vnější
zjev odpovídá bytosti

tohoto stromu. Duboví
lidé mají nezničitelnou

životní sílu a výdrž.
Mají rádi čerstvý vítr

v každém vztahu a rádi
překonávají překážky.
Není pro ně důležité,
kolik let žijí, ale jak

intenzivně
a smysluplně využijí
svůj čas. S dubem

spojovali Keltové sílu
být sám sebou.

LÍSKA
22. – 31. 3.

24. 9. – 3. 10.

Líska chce být první

Lidé znamení lísky jsou
netrpěliví. Chtějí být

první. Líska je rostlina
s pionýrským duchem.
To znamená, že tam,

kde nic neroste,
připravuje půdu pro

ostatní. Stejně tak lidé
ve znamení lísky jsou
průkopníky, zbývá jim
však energie i na to,
aby jim uzrály vlastní

ořechy.

JEŘÁB
1. – 10 .4.

4. – 13. 10.

Jeřabina - miláček
ptáků

Pokud jste se narodili
ve dnech jeřabiny, nutí
vás to zkrášlovat svět

a zlepšovat jej.
V popředí stojí vztah

člověka k člověku
a čím jste starší, tím

více se stavíte do
služeb svého okolí.
I heslo „zlepši sebe
sama, pak můžeš
zlepšit svět“ patří

k vašemu životu jako
sůl k polévce.

JAVOR
11. – 20. 4.

14. – 23. 10.

Javor - hádavý anděl?

Semena javoru, která
jsou opatřena křídly,

se jako andělé snášejí
z vysoké koruny

a přitom se hezky točí
a víří. Lidé narození
v období javoru jsou
dynamičtí, neklidní,

umínění a milují výzvy.
Neohroženě se staví

všemu novému
a neznámému. Chtějí
ale, aby společnost

uznala jejich význam
a obdivují lidi, kteří se

dokážou prosadit.
Nebojí se otevřeně

řešit konflikty a to jim
pomáhá růst.

OŘEŠÁK
21. – 30. 4

24. 10. – 2. 11.

Ořešák hledá svůj
domov

Život lidí narozených
ve znamení ořešáků

mívá hloubku, zůstává
„zakořeněný“ a často
nese bohaté plody.

Když něco dělají, dělají
to naplno. Když něco
chtějí, nezná jejich

vytrvalost mezí. Když
něco milují, tak až do
smrti. Dokážou sebrat

ohromné množství
vášně, aby pojistili
a bránili svoji chuť

k životu.

KAŠTANOVNÍK
15. – 24. 5.

12. – 21. 11.

Kaštanovník roste
vstříc své pravdě

Lidé kaštanu jsou
poctiví. Jednají přesně
tak, jak mluví. Dokáží

se dlouho držet směru,
jakým se vydali. Jsou
však zároveň velmi
sebekritičtí, a tak se

sami rozhodně
nepočítají k lidem

ochotným, ušlechtilým
a dobrým. Za svou

pravdu dokáží bojovat
třeba celý život. Často

pravdu šíří pomocí
humoru, který ale
nikdy nezraňuje.

Obětavost,
předvídavost,

vnímavost, ale také
rozmarnost, citlivost

a neklid

Trpělivost,
důvěřivost,
pracovitost,

ale také zasněnost
a naivita

Vytrvalost, energie,
síla, houževnatost,

přímost, kladný vztah
k životu, ale také

tvrdohlavost

Tolerance, laskavost,
pracovitost,
přívětivost,

praktičnost, ale také
netrpělivost
a náladovost

Síla, vášnivost,
důslednost,

duchaplnost, ale také
nevyrovnanost
a svéhlavost

Dynamičnost,
fantazie,

ctižádostivost,
originalita, ale také

vznětlivost
a přehnaná náročnost

Velkorysost,
samostatnost,

vytrvalost, ale také
rozporuplnost, neklid,
melancholie a někdy

bezohlednost
a žárlivost

Spravedlivost,
citlivost,

sebekritičnost,
ale také váhavost,

jízlivost, tvrdohlavost
a sklon ke klevetění



JASAN
ZTEPILÝ

Fraxinus excelsior

• dorůstá 35-45m a patří
tak mezi naše nejvyšší

stomy

• spíše než v lese ho
najdeme na okrajích řek

• má rád svěží vlhké
půdy bohaté na živiny

• je velmi citlivý na mráz
a své listy proto vyhání až

velmi pozdě

• jeho tvrdé, tuhé,
trvanlivé dřevo se používá

zejména k výrobě
tělocvičného nářadí

(kladiny, hol, ale i lyží –
staré jasanky), ve vlacích

jsme dříve sedávali na
jasanových lavicích

HABR
OBECNÝ

Carpinus betulus

• jeho kmen není
pravidelně oblý, ale
zejména u starších
stromů pokřivený

• na čerstvých
humózních půdách,

bohatých na živiny, tvoří
souvislé porosty - habřiny

• má nejtvrdší dřevo
z evropských stromů

• dobře snáší zástřih
a byl proto užíván v tzv.

pařezinách

• plody habru jsou
drobné oříšky přirostlé

k širokému listenu, který
slouží jako křídlo k šíření
semen větrem na delší

vzdálenost

FÍKOVNÍK
SMOKVOŇ
Ficus carica

• opadavý keř nebo malý
strom, u nás nepůvodní,

z mnoha druhů fíků
dokáže jedině fíkovník
smokvoň přezimovat
v našich končinách

• jeho plody fíky jsou
oblíbenou pochoutkou

• fíkovým listem se
zakryli Eva a Adam v ráji

• zvláštností smokvoně je
soužití s blanokřídlou
vosičkou stehnatkou,
která jediná dokáže

opylovat květy uvnitř jinak
nepřístupného květního

koláče (fíku).

BŘÍZA
BĚLOKORÁ
Betula pendula

• pionýrský druh na
sypkých, světlých,

hrubých půdách, nesnáší
zastínění, rychle roste

• velmi odolná, používá
se k zalesnění v imisních
oblastech a na výsypkách

• světlé dřevo je oblíbeno
v nábytkářství

• šťáva břízy se používá
jako lék

• dřevo břízy hoří velmi
dobře i syrové, protože

obsahuje značné
množství dehtu

JABLOŇ
LESNÍ

Malus sylvestris

• keř nebo malý strom
s velmi hustou

a rozvětvenou korunou na
značně nízkém a často
pokrouceném kmeni

• v lese roste jako
přimíšená dřevina na

hluboké, většinou dobře
provlhčené půdě, bohaté

na živiny

• bylo vyšlechtěno
mnoho odrůd, z nichž

některé jsou téměř
zapomenuté

OLIVOVNÍK
EVROPSKÝ
Olea europaea

• stálezelený listnáč, žije
na březích Středozemního

moře

• dožívá se až 2000 let

• má rád slunce a
nesnáší vlhkost, dá se

pěstovat v pokoji

• z olivového dřeva se
celá staletí vyrábějí talíře,

mísy, příbory

• jeho plody - olivy jsou
známou pochoutkou

a lisuje se z nich olivový
olej

TIS
ČERVENÝ

Taxus baccata

• nejtmavší z u nás
rostoucích stromů

• roste velmi pomalu,
miluje stinná stanoviště
na kyprých, humózních,
nasákle vlhkých půdách

• všechny části kromě
červeného míšku jsou

prudce jedovaté

• má nejhouževnatější
dřevo z evropských

stromů, byl oblíbeným
dřevem lučištníků

• v lese je chráněný

• tisy jsou velmi
dlouhověké, nejstarší

strom v Evropě je tis ve
skotském Fortingallu,

jehož stáří se odhaduje
na 3000 let

BUK
LESNÍ

Fagus sylvatica

• je v současném
středoevropském klimatu
přírodou nejlépe vybavený

listnatý strom, za
přirozených podmínek by

nepochybně zalesnil
většinu plochy střední

Evropy

• odolává i v oblastech
zničených emisemi

• má hladkou, šedou,
nepotrhanou borku

• má rád stinné polohy
a dobře provlhčenou

půdu bohatou na živiny,
roste ale i na chudších
stanovištích, největší

výkonnosti dosahuje až
ve vysokém věku

• má velmi husté listí
a tvrdé dřevo
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JASAN
25. 5. – 3. 6.

22. 11. – 1. 12.

Jasan chce vysoko
vzhůru

Lidé narození ve dnech
jasanu myslí na zítřek

a jsou ochotní se vzdát
svých okamžitých
přání, pokud to

vyžaduje jejich cíl.
A jejich nejdůležitějším

cílem je svoboda
a nezávislost. Ostatní

lidé si o nich často
myslí, že jsou
ctižádostiví

a tvrdohlaví nebo
dokonce vypočítaví.
Přitom jdou pouze

pevně za svým cílem.
Jsou velmi vytrvalí –
málokdo dokáže tak
dlouho vydržet dole,

aby se dostal nahoru.
Když se nahoru

dostanou, pomáhají
i ostatním lidem ke

svobodě. Umějí velmi
dobře zacházet s city.

HABR
4. – 13. 6.

2. – 11. 12.

Habr jako památník
loajality

Lidé narození
ve znamení habru mají

cit pro spravedlnost
a schopnost chápat

souvislosti. Jsou velmi
citliví, umějí druhým

odpouštět a mají smysl
pro čest. Stavějí se

proti každému
fanatismu. Jsou velmi

loajální a často na
sebe instinktivně

přebírají chyby, které
by měly být přičteny na
vrub jejich partnerům

nebo šéfům.

FÍKOVNÍK
14. – 23. 6.

12. – 21. 12.

Fíkovník je velmi
vstřícný

Fíkoví lidé jsou velmi
citliví. Často se proto

cítí přetěžováni
mnohostranností
života. Někdy jim

připadá sladký, jindy
nesnesitelně hořký.

Stále hledají míru mezi
citem a rozumem,
klidem a spěchem,
sladkostí a hořkostí.

Důležité pro ně je, aby
se vyrovnali se svou
citlivostí a nevydávali

se napospas každému
novému dojmu.

BŘÍZA
24. 6.

Bříza - strom
zasvěcení

Lidé narození ve
znamení břízy

uskutečňují sny. Nejen
své, ale i ostatních lidí.

Mají pružné zdraví
a zůstávají po celý
život čerství, bdělí
a jsou za to vděčí.
Zůstávají skromní

i přes vysoké
postavení, ke kterému

se často dostanou.
Bříza potřebuje mnoho
světla a mnoho světla
také propouští. A lidé

narození v jejím
znamení se snaží být

prospěšní co
největšímu počtu lidí.

JABLOŇ
25. 6. – 4. 7.

23. 12. – 1. 1.

Jabloň nachází
naplnění v lásce

Je jedním ze dvou
ovocných stromů

v keltském kalendáři.
Lidé narození v době

jabloně jsou podle
Keltů spojovacím

článkem, který
sjednocuje vše
oddělující. Jsou

zprostředkovatelem
mezi dobrem a zlem,
nebem a zemí, mezi

ideálem a skutečností.
Cit a rozum pro ně
nejsou protiklady.

Často mění nálady, ale
stále mají velkou chuť

do života.

OLIVOVNÍK
23. 9.

Olivovník praktikuje
moudrost

Lidé narození ve dni
olivovníku se přičiňují

o harmonii,
spravedlnost a krásu.
Bez jakékoli zištnosti
často přebírají úlohy,
které nechce převzít

nikdo jiný. Nic jim
nepřipadá příliš těžké,

když tím mohou
přispět k větší pohodě

lidí kolem sebe.

TIS
3. – 11. 11.

Tis – potlačený strom
smrti

Tis byl zasvěcen smrti,
která v době Keltů

nebyla tak obávaná
jako dnes, protože

přinášela
znovuzrození. Původně

měl nárok na tři
časová údobí v roce,

protože pro svůj
význam přináší do

dramatické hry života
velkou dávku

dynamiky. Ale protože
se vzdává svých

nároků, byl v kalendáři
podobně jako v přírodě

nahrazen smrkem.

Keltové se často vrhali
na ostří meče jen

proto, aby dodali určité
myšlence důraz. Svým

pomalým růstem
a vytrvalostí jsou tisy

i „tisoví“ lidé zaměřeni
na věčnost. Málo se
starají o to, co říkají
jejich životnímu stylu

ostatní lidé a často se
individualisticky

prosazují. „Zapaluje“
jim to sice pomaleji,
ale zato déle vydrží.

BUK
22. 12.

Buk musí počkat

Lidé narození ve
znamení buku jsou

často králi nebo
královnami ve svém
oboru. Většinou však
dlouho čekají ve stínu
než mohou ukázat své
kvality. Jsou přísnými
realisty a také na své
potomky jsou velmi

přísní.

Odolnost,
svobodomyslnost,

odvaha, optimismus,
ctižádostivost,

ale také panovačnost
a sobectví

Přizpůsobivost,
pořádkumilovnost,

přemýšlivost,
svědomitost, ale také

nedůvěřivost a
přecitlivělost

Cílevědomost,
citlivost, něžnost,

tolerance, smysl pro
humor, ale také

rozervanost, sklon
k přehánění a někdy

sklon k lenosti

Přívětivost,
skromnost, takt,

bystrost, vděčnost,
ale také nedůtklivost

a tvrdohlavost

Laskavost,
velkorysost,

vnímavost, citlivost,
ale také náladovost,

zadumanost
a sentimentalita

Vyrovnanost,
laskavost, trpělivost,

spravedlivost,
optimismus,

diskrétnost, ale také
málo sebevědomí

Odvaha, rozhodnost,
odolnost, vytrvalost,

ale také přílišná
odměřenost,
neústupnost,

individualismus

Vytrvalost,
pořádkumilovnost,
šetrnost, snaživost,

ale také přísnost
a puntičkářství


