
Střelec 
DATUM NAROZENÍ 22. LISTOPADU – 21. PROSINCE

Střelec je proměnlivé ohnivé znamení, kterému vládne optimistická a velkorysá 
planeta Jupiter. Většina Střelců zaujímá nesmírně pozitivní pohled na  život 
a  věří, že pokud máte odvahu a  nebojíte se snít, dokážete téměř cokoliv. Bývají 
nezkrotnými idealisty a kladou silný důraz na etické chování a poctivost. Ostatní 
ve svém okolí posuzují na základě jejich motivů spíše než dosažených výsledků. 
Střelci bývají horlivými ochránci malých stvoření a zastánci všech utiskovaných.
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Práce

Nadřízený ve znamení Střelce
Vzhledem k vysokému stupni nezávislosti a  individualismu nebývají Střelci tím nejvhodnějším 
kandidátem na roli nadřízeného. Mívají tendence neustále odbíhat od tématu a jejich zaměstnanci 
s nimi jen stěží drží krok. Kromě toho se se svými plány a myšlenkami příliš nesvěřují, jelikož pre-
ferují, aby za ně mluvily jejich činy. Střelci nebývají příliš týmovými hráči, prostě jen převezmou 
velení a řídi se vlastními pocity a předtuchami, než aby pozorně plánovali a rozdělovali úkoly.

SILNÉ STRÁNKY
Intuitivní
Rázný
Pohotový

SLABÉ STRÁNKY
Mlčenlivý
Nejistý
Lhostejný

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Nezávislý
Individualistický
Impulzivní

Jak požádat nadřízeného ve znamení Střelce o zvýšení platu

Střelci se orientují výhradně na výsledky, a proto se o váš způsob práce, ani o vaše reference či 
stížnosti, příliš nezajímají. Zbývá proto jen na vás, abyste je oslovili a vyjádřili svá přání a názory 
s nadějí, že vás díky tomu lépe poznají. Udržujte blízký kontakt s jejich asistenty, abyste v jejich 
nabitém programu odhalili tu nejvhodnější příležitost. Neplýtvejte Střelcovým časem prázdným 
tlacháním a vyjádřete svá stanoviska jasně, stručně a  jednoznačně. S žádostí o zvýšení platu se 
na Střelce obracejte až s určitým odstupem, nejprve si však dobře rozmyslete, zdali si vyšší plat 
skutečně zasloužíte.

Jak nadřízenému ve znamení Střelce sdělovat špatné zprávy 

Střelci mívají prudkou povahu, a když se dozvědí špatné zprávy, často se rozzuří. Nesnažte se je 
uklidnit ani je chlácholit, naopak jim umožněte, aby dali svému hněvu volný průchod. Je možné, 
že svalí vinu na vás, anebo se budou snažit společně dohodnout, jak budete při odstraňování ná-
sledků škod postupovat. Být poslem špatných zpráv však může mít i pozitivní výsledek, protože 
v takovýchto krizových situacích se můžete se svým nadřízeným velmi sblížit. Pokud vaše plány 
dopadnou dobře, je možné, že se na vás Střelec bude v budoucnu obracet mnohem častěji a bude 
chtít znát vaše názory a rady.

Jaký druh cestování a/nebo zábavy nadřízený ve znamení Střelce preferuje

Díky své dynamické a silně ambiciózní povaze tráví nadřízení ve znamení Střelce na cestách hodně 
času, ale neočekávají během nich žádné rozmazlování ani rozptylování. Zřídkakdy se během svých 
cest zdrží na nějakém místě, proto musí být jejich pracovní program naplánován do posledního 
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detailu, aby byla maximalizována jejich efektivnost. Nadřízení ve znamení Střelce se prostě po-
třebují vyskytovat ve správný čas na správném místě, aby zde vypálili veškerý svůj arzenál, a hned 
na to se zase posunuli dále. Mějte na paměti, že na cestách i během pobytu v hotelích nikdy ne-
chtějí zahálet, proto se ujistěte, že mají k dispozici zásuvky, bezdrátové připojení, vysokorychlostní 
internet a veškeré další nezbytnosti.

Jak se nadřízený ve znamení Střelce rozhoduje

Nadřízení ve znamení Střelce se rozhodují velmi rychle. Někdy se těchto rozhodnutí drží, jindy je 
zase rychle opouštějí. Rozhodnutí pro ně nebývají nezbytně závazná a často jim přisuzují status 
zkušebního pokusu, který je možné kdykoli změnit nebo zavrhnout, nevyvíjí-li se zrovna dobře. 
Pokud Střelec učiní rozhodnutí, o kterém se domníváte, že je špatné, nenechte se tím nijak znepo-
kojit, protože je velmi pravděpodobné, že během několika dnů, týdnů či měsíců prohlédnou a své 
plány změní. Nesnažte se svému nadřízenému oponovat, naopak prokažte trpělivost a sebekont-
rolu, vyčkávejte a pozorujte situaci.

Jak na nadřízeného ve znamení Střelce zapůsobit a/nebo jak jej motivovat

Nadřízeným ve znamení Střelce nejvíce imponují ti zaměstnanci, kteří se nesnaží příliš horlivě 
upoutat jejich pozornost, avšak podávají vynikající výkony a přinášejí nesporné výsledky. Pokud 
by projevili zájem o vaši práci, zejména pokud by se zajímali o vaše metody, s nimiž jste dosáhli 
úspěchu, neostýchejte se s nimi otevřeně sdílet své myšlenky a přístupy. Dojdou-li k závěru, že jste 
naladěni na stejnou vlnu, budou vašim schopnostem důvěřovat více a svěří vám projekt, o který 
usilují všichni vaši kolegové.

Jak nadřízenému ve znamení Střelce předkládat návrhy a/nebo jak vést prezentace

Nadřízení ve znamení Střelce nemívají zrovna trpělivosti nazbyt, proto by vaše návrhy a prezenta-
ce měly být co možná nejstručnější a nejvýstižnější. Je možné, že plánované schůzky se ani nezú-
častní, anebo přijdou pozdě, zdrží se jen krátký moment a z prezentace pochytí jen pár slov. Na ten 
kratičký okamžik, kdy jsou zrovna přítomni, bývá lepší nedržet se připraveného textu. Zkuste ra-
ději improvizovat a zamířit své postřehy co nejinspirativnějším způsobem výslovně na ně, protože 
váš entuziasmus a optimismus jim rozhodně nebude lhostejný.

Zaměstnanec ve znamení Střelce
Zaměstnanci ve znamení Střelce bývají pracovití a horliví, musíte však na ně dohlížet, protože mívají 
tendence ke spontánním reakcím. Často u společnosti nebo pracovní skupiny zůstávají do té doby, než 
získají dostatek zkušeností, aby se vydali vlastní cestou. Události, které předjímají jejich nevyhnutelný 
krok směrem k profesní nezávislosti, bývají většinou neplánované a nezáměrné, často prostě zasáhne 
osud a popostrčí je na tu správnou cestu, kterou se mají ubírat. Zaměstnanci ve znamení Střelce dokáží 
bez problémů zaskočit za ostatní či převzít dočasně v rámci svého týmu vedoucí funkci. 

SILNÉ STRÁNKY
Přizpůsobivý
Pracovitý
Obětavý

SLABÉ STRÁNKY
Zbrklý
Tvrdošíjný
Svérázný

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Energický
Pohotový
Duchapřítomný
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Jak vést se Střelcem pracovní pohovor a/nebo jak jej přijmout do zaměstnání
Zaměstnance ve znamení Střelce, kteří se dostaví na pracovní pohovor, musíte brát takové, jací 
jsou, jelikož žádné vysvětlování ani poučování neudrží jejich individualistický temperament pod 
kontrolou po příliš dlouhou dobu. Protože bývají všestranně nadaní (což naznačuje jejich životo-
pis), bývají cennými pracovníky či náhradníky, kteří vždy dokáží převzít dočasné povinnosti bez 
jakéhokoli zaváhání. Přestože se zaměstnanci ve znamení Střelce začínají rychle nudit, i tak dokáží 
celkem obratně vykonávat rutinní úkoly po dlouhou dobu. Nehledě na právě vyřčené, Střelci dá-
vají přednost takovým pracovním pozicím, které jsou pro ně zajímavé a vzrušující a které podnítí 
jejich individuální iniciativu.

Jak zaměstnanci ve znamení Střelce sdělovat špatné zprávy nebo jak jej propustit 
ze zaměstnání
Vzhledem k jejich optimistickým a pozitivním postojům nereagují zaměstnanci ve znamení Střel-
ce na kritiku a obviňování příliš dobře. Vztahují-li se špatné zprávy přímo k jejich jednání, propa-
dávají smutku a depresi. Jsou-li však důsledkem selhání ostatních, vrhnou se rychle do akce a snaží 
se pomoci tyto záležitosti napravit. Jejich přístupy bývají silně morální a etické, proto vždy usilují 
o to, aby bylo jasné, že jsou jejich motivy naprosto ryzí a jejich snahy skutečně adekvátní. Střelci 
totiž vždy pomýšlejí na zadní vrátka a aktivně usilují o získání dobrého doporučení pro jejich další 
práci.

Jaký druh cestování a zábavy zaměstnanec ve znamení Střelce preferuje

S těmito aktivními jedinci, kteří jsou plní energie, nebývá snadné udržet krok. Zaměstnanci 
ve znamení Střelce cestují nejraději o samotě, ale i přesto ocení společnost jednoho či dvou 
spolupracovníků, kteří je v ničem nebrzdí ani neomezují. Střelci se rádi nechávají ostatními 
bavit, problém však nastává v tom, že bývají nesmírně vybíraví, a proto bývá lepší přenechat 
jim v této oblasti velení. Při vytváření plánů a organizaci událostí nevyžadují pomoc ostatních, 
protože jejich osobité metody a důvody pro konání věcí určitým způsobem nebývá vždy snad-
né pochopit.

Jak zaměstnanci ve znamení Střelce zadávat pracovní úkoly

Ujistěte se, že vám zaměstnanci ve znamení Střelce bedlivě naslouchají a že zcela rozumějí tomu, 
co se od nich očekává. V opačném případě hrozí, že jakmile jim vše vysvětlíte, odejdou a jedno-
duše si vše udělají po svém. Trvejte na tom, aby si vaše instrukce zapsali (v extrémních případech 
se pod ně dokonce podepsali) a přimějte je dané pokyny po vás zopakovat, abyste si ověřili, že váš 
skutečně poslouchali. Umožněte jim, aby si jednu nebo dvě věci s vaším souhlasem přizpůsobili 
vlastním představám, což pro ně bývá důležité z toho důvodu, aby se cítili za své neobvyklé, avšak 
často užitečné návrhy ocenění a vážení.

Jak zaměstnance ve znamení Střelce motivovat nebo jak na něj zapůsobit 

Na zaměstnance ve znamení Střelce zapůsobíte mnohem více výkonem než pouhými záměry, ze-
jména pokud se něco nevyvíjí dobře. Jejich etický přístup vyzdvihuje důležitost jasného uvažování, 
ryzích motivů a především poctivosti a čestnosti. Střelci si těchto vlastností cení nejen ve vztahu 
k ostatním, ale i vůči sobě samým. Nic je nezklame více, než když vidí svého nadřízeného, který 
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klame sám sebe nebo žije ve světě fantazie. Nejvíce jim imponují promptní a efektivní činy, které 
jsou vykonány s těmi správnými úmysly.

Jak zaměstnance ve znamení Střelce vést, řídit či kritizovat

Zaměstnance ve znamení Střelce je nutné vést, řídit či kritizovat velmi rozvážně, abyste se vyvaro-
vali jejich vzdoru a nevyvolali konfl ikt. Pamatujte, že obvykle mívají velmi jasnou představu o tom, 
co je zapotřebí udělat a jak toho dosáhnout. Neustálé korigování a kritizování jejich osoby může 
otupit jejich zápal pro věc a snížit jejich výkonnost. Na znechuceného a nedoceněného Střelce bývá 
velmi žalostný pohled, následkem čehož můžete později litovat, že jste s ním nejednali s větším 
porozuměním a respektem. Navíc jste možná ztratili toho nejcennějšího spojence, na kterého jste 
se mohli v případě potřeby obrátit o pomoc. 

Spolupracovník ve znamení Střelce
Přestože se zaměstnanci ve  znamení Střelce necítí v  korporátních strukturách příliš příjemně, 
ke svým spolupracovníkům bývají obvykle přátelští a vstřícní. Vždy mívají pro ostatní vlídné slovo 
a úsměv na tváři. Jejich optimismus bývá zcela zjevný, avšak mají-li depresi, zapomínají pečovat 
o svůj vzhled a vypadají velmi neupraveně, až dokonce zanedbaně. Střelci bývají velcí dříči a jejich 
kolegové se na jejich pomoc mohou spolehnout téměř v jakékoli nelehké situaci. Problémy však 
raději řeší instinktivně sami, než aby se do záchranných akcí pouštěli jako týmoví hráči.

SILNÉ STRÁNKY
Nápomocný
Přátelský
Optimistický

SLABÉ STRÁNKY
Impulzivní
Rozčarovaný
Umolousaný

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Bezelstný
Přímočarý
Pohotový

Jak požádat spolupracovníka ve znamení Střelce o radu

Střelci bývají silně přemýšliví a o věcech dlouze a fi lozofi cky přemítají. Poskytnete-li jim dostatek 
času, vždy vám dobře poradí. Spolupracovníci ve znamení Střelce dokáží dát problémům zcela jiný 
podtext, protože na ně nahlížejí z odlišného úhlu pohledu než většina lidí. Jejich pozitivní inter-
pretace může oživit vaše ochabující nadšení a dodat vám naději. Naopak negativní výklad značí 
pokus o to, aby vás varovali před sebeklamem a falešným optimismem. Neobracejte se na Střelce 
s prosbou o radu, nejste-li připraveni vyslechnout si pravdu, která patří k jejich nejvyšším priori-
tám.

Jak požádat spolupracovníka ve znamení Střelce o pomoc

Zaměstnanci ve znamení Střelce bývají připraveni podložit svá slova činy. Bývají velmi akční a ma-
jí-li pocit, že je s vámi zacházeno nečestně nebo považují-li vás za svého přítele, klidně se vloží 
do probíhající potyčky a postaví se na vaši stranu. Bývají zastánci utlačovaných a nebojí se i přes 
veškerou nepřízeň bojovat po vašem boku. Nezměrná energie těchto skvělých a věrných kolegů vás 
postaví na nohy a dodá vám energii bojovat. Jakmile jsou vaše problémy vyřešeny, stáhnou se a již 
se vás nesnaží nijak ovlivňovat ani ovládat.
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Jaký druh cestování a zábavy spolupracovník ve znamení Střelce preferuje
Panují-li mezi vámi a vaším spolupracovníkem ve znamení Střelce dobré vztahy, bývá společné 
cestování nesmírně příjemným zážitkem. Vůči svým oblíbeným kolegům bývají neobyčejně přá-
telští, a tak jejich pozitivita a vlídnost promění téměř jakýkoli výlet či zábavu v nezapomenutelný 
zážitek. Bývají velmi zběhlými cestovateli, nemívají žádné přehnané nároky a ani nemívají tenden-
ce své společníky něčím omezovat či zdržovat. Pokud jste se před odjezdem na obchodní cestu 
neznali, zaručeně se z vás stanou velmi rychle přátelé. Nicméně, zvyknout si na jejich specifi cké 
a často svérázné způsoby myšlení přeci jen chvilku trvá. 

Jak dokáže pracovník ve znamení Střelce spolupracovat s ostatními

Spolupracovníci ve znamení Střelce bývají velmi vstřícní a ochotní, avšak jejich vysoce individu-
alistický a často impulzivní přístup k věcem je nutí porušovat pravidla, tradiční způsoby chování 
a konzervativnější stanoviska. Následkem toho dochází k situacím, že než společnost sestaví ope-
rační skupinu, která má za úkol vypořádat se s nastalou situací, oni příslušný problém již dávno 
odhalili a vyřešili. Pro většinu Střelců bývá obtížné přibrzdit své snahy a přijmout v rámci týmu 
vedlejší roli, zejména pokud vědí, jak danou záležitost rychle a efektivně vyřešit. O týmové spolu-
práci se toho sice mají ještě hodně co učit, ale dokáží se velmi rychle přizpůsobit. 

Jak na spolupracovníka ve znamení Střelce zapůsobit a jak jej motivovat

Pokud spolupracovníci ve  znamení Střelce v  nějaký projekt věří, bývají silně motivovaní dát 
do toho své maximum. Pokud však vážně pochybují, svou energii vědomě potlačí a svými kritic-
kými přístupy příslušné záležitosti dokonce zpomalí. Motivace bývá při jednání s těmito vzdorovi-
tými jedinci nesmírně důležitá. Jejich zarputilé a unáhlené tendence můžete udržet na uzdě pouze 
silou logických a účinných metod. Přesto však bývají vůči vašim motivům podezřívaví a mají-li 
pocit, že k nim nejste upřímní, silně je to rozruší.

Jak spolupracovníka ve znamení Střelce přesvědčit a/nebo kritizovat

Pokud to napomůže vyřešení problémů, dokáží spolupracovníci ve znamení Střelce přijmout kon-
struktivní kritiku celkem hladce. Ochotně přijímají užitečné tipy a následně je hned testují, aby 
se přesvědčili, zda fungují. Nejlépe je o něčem přesvědčíte, pokud víte, kdy a jak se na ně obrátit. 
Budete-li je do něčeho nutit nebo jim nařizovat, aby vás poslouchali, budou se zarputile bránit. 
Nejlepší čas pro to, abyste se jim pokusili něco vysvětlit, bývá během přestávek na kávu, nebo ještě 
lépe, když si spolu zajdete na oběd nebo na drink po práci. Jsou-li uvolnění, bývají více přístupní 
tomu, aby vás vyslechli a zvážili vaše stanoviska.

Zákazník ve znamení Střelce
Zákazníci ve znamení Střelce bývají silně orientovaní na výsledky, a proto se nezajímají ani tak 
o to, jak je váš dárek zabalený, ale spíše o to, co je jeho obsahem. Na jakékoli nadbytečnosti, slíbené 
výhody nebo jiné pozornosti nahlížejí s podezřením. Stejně tak odmítají přijmout bezostyšné sliby 
a záruky. Pokud však obě strany zastávají stejné názory, hýří Střelci optimismem a idealismem. 
Vždy preferují pozitivní myšlení před negativními, zpátečnickými a rozpačitými přístupy, přičemž 
vše ostatní stavějí na stejnou úroveň.
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SILNÉ STRÁNKY
Pozitivní
Idealistický
Přirozený

SLABÉ STRÁNKY
Podezřívavý
Netolerantní
Nerealistický

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Přímý
Upřímný
Nenucený

Jak na zákazníka ve znamení Střelce zapůsobit

Na zákazníky ve znamení Střelce silně zapůsobí, dokážete-li porozumět hloubce a rozsahu jejich 
projektů. Zajídá se jim úzkoprsost, omezené myšlení a hnidopišství a vždy dávají přednost cel-
kovému obrazu situace před malichernou analýzou detailů. Pokud se budete neustále zaobírat 
maličkostmi a budete zpomalovat pokrok projektu směrem vpřed, budou značně netrpěliví. Ne, že 
by vás snad podněcovali k tomu, abyste hodili opatrnost za hlavu, ale i přes svůj pozitivní přístup 
na vás budou naléhat, abyste činění velkých rozhodnutí uspíšili a  své kritické přístupy odložili 
stranou. Zákazníci ve znamení Střelce vědí, že nebezpečí číhá za každým rohem, a věří, že jsou 
na něj připraveni.

Jak zákazníkovi ve znamení Střelce prodávat zboží nebo služby

Nesnažte se zákazníkům ve  znamení Střelce zdůrazňovat výhody svých produktů nebo služeb. 
Jediné, na čem trvají, je, abyste jejich požadavky splnili bez jakéhokoli povyku či rozruchu. Tito 
zákazníci vám potřebují v první řadě důvěřovat, a proto vždy vyžadují, abyste k nim byli upřím-
ní. Chtějí od vás rovněž záruky, že nejednáte neeticky, neporušujete žádné zákony a neholdujete 
žádnému nemorálnímu jednání. Jejich jméno a pověst pro ně bývají důležité a mají-li se s vámi 
pustit do obchodování, očekávají od vás, že se budete svědomitě snažit, abyste jejich reputaci ne-
poškodili.

Jak byste při jednání se zákazníkem ve znamení Střelce (ne)měli vypadat

Váš vzhled nebývá pro zákazníky ve znamení Střelce tolik důležitý, jako jejich vlastní vzezření. 
Velmi dobře si uvědomují, jak vypadají a jaký dojem činí, a dychtí po tom, abyste je, ať už přímo 
či nepřímo, ocenili za jejich vynikající cit pro oblečení a moderní pokrokové trendy. Vy se raději 
vyvarujte povýšeného chování a nesnažte se je ohromit drahými obleky ani doplňky. Ve větši-
ně případů působí Střelci ve  svém oblečení velmi nenuceně a  neformálně, protože škrobenost 
a elitářství se jim protiví. Přirozenost na obou stranách proto pomůže věci úspěšně nastartovat 
od samého počátku.

Jak si udržet zájem zákazníka ve znamení Střelce 

Zákazníci ve  znamení Střelce mívají slabost pro technické věci, rébusy a  humorné či dokonce 
hloupé slovní hříčky, včetně vtipů. Díky jejich silné individualitě – a tomu, že individuality si váží 
i u ostatních – je potěší vaše nekonvenční či výstřední přístupy a ocení vaše snahy, které vzkvétají 
v prostředí, jež se nachází mimo hranice normálu. Jakmile je vaše metody zaujmou, bývá prav-
děpodobnější, že své zájmy podpoří i fi nančně, což může vaše projekty posunout vpřed a zajistit 
pozitivní výsledky mnohem rychleji. Pamatujte, že při jednání se zákazníky ve znamení Střelce se 
doporučuje vyvarovat se depresivním či znepokojujícím tématům.
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Jak zákazníkovi ve znamení Střelce sdělovat špatné zprávy
Zákazníci ve znamení Střelce nechtějí slyšet žádné špatné zprávy. Z důvodu jejich přirozeného 
optimismu a idealismu bývá pravděpodobné, že takovéto výsledky vezmou velmi špatně a ihned 
si představí, že jejich sny vyletěly komínem. Přesto 
však bývají velmi houževnatí a dokáží přijít s plánem 
B nebo zcela novým přístupem, který se může nakonec 
ukázat jako velmi efektivní. Pokuste se je přesvědčit, že 
snížení výdajů nebo zeštíhlení projektu jsou také jed-
nou z  možností a  že realizaci jejich velkolepých plánů 
je možné prozatím odložit. Když na to přijde, zákazníci 
ve znamení Střelce vždy mívají štěstí a dokáží ustát i zjev-
né katastrofy.

Jaký druh zábavy zákazník ve znamení Střelce 
preferuje
Zákazníci ve znamení Střelce pracují tvrdě, ale zároveň si 
i rádi užívají. Během pracovní doby se sice žádným příjem-
ným prožitkům neoddávají, ale po práci si vždy rádi dopřejí 
dobré jídlo, osvěžující drink, zajímavou konverzaci, dlouhou 
procházku či běh nebo si zajdou na tenis či golf. Zapomeňte 
na to, že byste si jejich zájem o vás nebo vaši společnost koupili nebo jakkoli ovlivnili tím, že byste 
pro ně nachystali nějakou velkolepou zábavu. Takovéto jednání pro ně bývá nepříjemné a zároveň 
jej považují za neetické. Vaše osobnost, myšlenky a společnost pro ně bývají dostatečnou zábavou, 
čímž eliminují potřebu vysokých nákladů vynaložených na to, abyste jim zaručili příjemně strá-
vený čas. 

Obchodní partner ve znamení Střelce
Pro vytvoření pevného pracovního vztahu s obchodním partnerem ve znamení Střelce bývá velmi 
důležité udržování dobrých vztahů i na osobní úrovni. Střelci mívají rádi, když jdou věci hlad-
ce, nemusí se stresovat a když si mohou váš každodenní kontakt užívat. Partnerství se Střelcem 
přináší radost, současně však slouží jako nekonečný zdroj výzev a problémů. Obchodní partneři 
ve znamení Střelce od vás očekávají upřímnost a trvají na tom, aby byly vaše záměry čisté a etické, 
nehledě na to, jak se věci vyvíjejí. Partnerům ve znamení Střelce se vždy můžete s čímkoliv svěřit 
a  otevřít jim své srdce, nebývá to však zcela nezbytné, protože vaše společnost funguje hladce 
na vysoce objektivním a přímočarém základě i tak.

SILNÉ STRÁNKY
Upřímný
Etický
Přímočarý

SLABÉ STRÁNKY
Unáhleně kritický
Vystresovaný
Znepokojený

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Otevřený
Energický
Schopný
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Jak se Střelcem navázat obchodní partnerství
Při založení partnerství se Střelci byste měli vyložit své karty na stůl, vše detailně projednat a vy-
hnout se jakýmkoli nejasnostem a tajnostem. Díky tomu své partnerství dobře odstartujete a záro-
veň budete mít jasný referenční bod, k němuž se budete moci v budoucnu vrátit. Dalším důvodem, 
který je neméně podstatný, bývá to, že obchodní partneři ve znamení Střelce bývají známí tím, že 
často mění své názory, aniž by si to sami uvědomovali. Navíc často trvají na tom, abyste vy své 
původní sliby dodržovali, čímž vlastně dochází k měření dvojím metrem. Ze všech těchto důvodů 
byste měli oslovit svého společného právního zástupce, aby vypracoval stručnou, avšak závaznou 
smlouvu, kterou následně obě strany podepíší.

Jakými úkoly obchodního partnera ve znamení Střelce pověřit

Obchodní partneři ve znamení Střelce bývají všestranně dovední, mívají však tendence přetěžovat 
své síly a brát si toho na sebe až příliš. Proto může být nezbytné jejich nezvladatelné energie ukáz-
nit a dát jim určitou strukturu. Udržíte-li je pod kontrolou, dokáží partneři ve znamení Střelce 
zaměřit své nezměrné zásoby energie na jakýkoli úkol. Jelikož se rychle začínají nudit, ujistěte se, 
aby byla jejich pracovní náplň dostatečně zajímavá a aby nezůstávali u jednoho nezábavného či 
monotónního úkolu příliš dlouho. Jejich specialitou bývá nekonvenční myšlení, dejte si však pozor 
na to, aby se jejich nerealistické postoje nevymkly kontrole.

Jaký druh cestování a zábavy obchodní partner ve znamení Střelce preferuje

Přestože obchodní partneři ve  znamení Střelce bývají výbornými cestovateli, překvapivě dávají 
přednost své domácí základně, kde mají zřízené své pracoviště, cítí se zde příjemně a také se jim 
zde nejlépe pracuje. Pokud se na cesty vydají, bývá rozumnější nechat je cestovat o samotě a zajistit 
pro ně zábavu dle jejich vlastního vkusu, poněvadž ten bývá silně individualistický. Pokud by byli 
nuceni dělat věci způsobem, který je pro ně cizí, došlo by pravděpodobně ke konfl iktu. Obchodní 
partneři ve znamení Střelce potřebují, abyste jim v rozhodování umožnili naprostou svobodu a ze-
jména, aby mohli vyběhnout ze dveří a naskočit do auta, kdykoli se jim zlíbí.

Jak obchodního partnera ve znamení Střelce vést a řídit

Přestože obchodní partnery ve znamení Střelce bývá problematické vést a řídit, lze toho dosáh-
nout rafi novaným způsobem – a to tak, že významná rozhodnutí ohledně jejich jednání pone-
cháte na nich, ale zároveň budete ve správou chvíli na správném místě, abyste je mohli správně 
nasměrovat. Okrajová poznámka pro ně bývá dostatečně silným stimulem, protože vždy v duchu 
přemýšlejí nad tím, co jim sdělujete. Tito partneři bývají vysoce hloubaví a přemýšliví, proto po-
třebují dostatek času, aby mohli o vašich postřezích přemítat a v klidu zformulovat své specifi cké 
odpovědi, které často přináší zcela nový a efektivní pohled na věc.

Jak s obchodním partnerem ve znamení Střelce udržet dlouhodobou spolupráci

Obchodní partneři ve znamení Střelce trvají na tom, abyste dodržovali své sliby a zůstali zcela od-
daní vašemu společnému cíli. Při jakémkoli náznaku, že jste ve své práci polevili nebo se dokonce 
vzdali, silně znervózní, což se následně projevuje ve formě výbuchu hněvu. Vše, co ve skutečnosti 
od svých partnerů z dlouhodobého hlediska požadují, je, aby zůstali věrní svým úmyslům, aby byli 
loajální vůči společnosti, aby podávali konstantní výkony a dosahovali požadovaných výsledků. 
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