
Pohotovostní služba zubních lékařů – únor 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. So MDDr. Křikava Libor Husova 28, 586 01 Jihlava, tel. 567 213 032

2. NE MUDr. MakumbirofaEdson Velký Beranov 82, PSČ 588 21, tel. 567 333 555, 602 602 334

3. Po MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 341

4. Út MUDr. Vítů Lenka Březinova 62, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470

5. St MUDr. Vondráková Eva Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov, tel. 723 628 600

6. Čt MUDr. Vrbková Taťána
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

7. Pá MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

8. So MUDr. Petr Šimek, Varhánkova 227, Polná, tel. +420 567 212 218

9. Ne MDDr. Martiňák Břetislav
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

10. Po MUDr. Zdobinská Eva Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 465

11. Út MDDr. Zlámalíková Zuzana
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666
12. St MUDr. Berková Marie Janštejn 172, 588 52 Horní Dubénky, tel. 567 374 205

13. Čt MUDr. Brož Jiří Telečská 1727/34, 58601 Jihlava, tel. 567 309 654

14. Pá MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 571

15. So MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

16. Ne MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 460

17. Po MUDr. Caklová Danuše Brtnická 4267/1, 58601 Jihlava, tel. 724 129 699

18. Út MUDr. Coufal Jiří Na Hliništi 2021/32, 58601 Jihlava, tel. 567 309 163

19. St MUDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 732 925 481

20. Čt MDDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 777 753 636,

21. Pá MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 58601 Jihlava, tel. 567 211 681

22. So MDDr. Mrkosová Jitka Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, tel. 567 309 163

23. Ne MUDr. Minaříková Zora Družstevní 449/10, 588 51 Batelov, tel. 567 314 213

24. Po MDDr. Doležalová Eva Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, Jihlava, tel 774 417 100

25. Út MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 572

26. St MUDr. Dryšlová Marie Havlíčkova 2408/122, 586 01  Jihlava, tel. 972 646 352

27. Čt MUDr. Dubová Květuše 1. máje 345, 588 22  Luka nad Jihlavou,tel. 724 748 222

28. Pá MUDr. Dubová Ludmila Brněnská 455/54, 586 01 Jihlava, tel. 567 552 254

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.
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Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Aktuálnost přehledu prosím 
NUTNĚ ověřte na recepci Nemocnice Jihlava, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 111

STRANA 8 Aktuality NJR – ÚNOR 2014

Policisté v Kraji Vysočina šetřili od 
začátku loňského roku do konce lis-
topadu 61 případů vloupání do bytů 
a 182 vloupání do rodinných domů. 
U vloupání do bytů se jim podařilo 
objasnit více jak 30 procent případů 
a u rodinných domů objasnili téměř 
20 procent těchto vloupání. Za uve-
dené období pachatelé způsobili ma-
jitelům škodu za téměř 14,5 milionu 
korun. 

Vzhledem k tomu, že na nadcháze-
jící období plánují někteří lidé zimní 
dovolenou, chtěli bychom apelovat 
na jejich větší opatrnost a důsled-
nost při zabezpečení bytů a domů 
před odjezdem.

Co je důležité před 
odjezdem na dovolenou
Není vhodné sdělovat termín od-

jezdu na dovolenou předčasně a bez-
důvodně někomu říkat své majet-
kové poměry. Zvláště riskantní je 
zveřejňovat dobu odjezdu na dovo-
lenou na sociálních sítích, kam má 
přístup velké množství lidí. Zejména 

na Facebooku má mnoho osob velmi 
konkrétní informace o místě bydliště 
a o svém majetku. 

V kombinaci s informací o přes-
ném termínu odjezdu se riziko vlou-
pání do bytu nebo domu výrazně 
zvyšuje. Pozornost je nutné věnovat 
také dětem, kterým by rodiče měli 
vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti 
a termín odjezdu na dovolenou zve-
řejňovat na sociálních sítích nebo ty-
to informace komukoli bezdůvodně 
sdělovat. Je také vhodné jim důvod 
řádně vysvětlit tak, aby si děti uvě-
domily případné důsledky.

Po dobu nepřítomnosti v místě 
bydliště by si měli občané své dokla-
dy, peníze a cenné věci, zejména šper-
ky, uschovat nejlépe do bezpečnostní 
schránky nebo do domácího trezorku 
pevně zabudovaného ve zdi.

Důležité je zkontrolovat pečlivě 
všechna okna a dveře, zda jsou dob-
ře zajištěné, případně zamčené.

KŘ policie Kraje Vysočina
oddělení mediální komunikace 

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Jak snížit riziko vloupání 
do domů a bytů

Zatím jen minimum prodejců na 
Jihlavsku si vyřídilo potřebnou kon-
cesi na prodej lihu a lihovin. Pod-
le novely živnostenského zákona, 
která zavádí novou koncesovanou 
živnost prodeje kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin, si prodejci 
musí vyřídit koncesi do 17. dubna 
2014. Dosud to u jihlavského živ-
nostenského úřadu z asi 3,5 tisíce 
prodejců udělaly slabé dvě stovky 
podnikatelů. 

„Bez koncese jim právo prodávat 
líh a lihoviny zanikne. V případě po-
kračování prodeje bez koncese hrozí 
v krajním případě pokuta až jeden 
milion korun,“ nabádá k včasné-
mu vyřízení koncese vedoucí živ-
nostenského úřadu v Jihlavě Irena 
Niklová. 

Žádost o koncesi ve stanovené lhůtě 
od oprávněných podnikatelů nepod-
léhá správnímu poplatku. K žádosti 
postačí podnikatelům pouze občan-
ský průkaz.

Od počátku prosince platí také 
nový zákon o povinném značení 

lihu. Tento zákon nově rozlišuje 
mezi osobou povinnou značit líh, 
distribucí lihu a lihovin a jejich ko-
nečným prodejem a stanovuje nové 
povinnosti v oblasti s nakládáním 
a prodejem lihu a lihovin.

„Nově všechny osoby, které budou 
prodávat líh a lihoviny v maloob-
chodě, velkoobchodě nebo v rám-
ci např. hostinské činnosti, mají za 
povinnost nakupovat výhradně od 
registrovaných distributorů nebo 
přímo od registrovaných osob povin-
ných značit líh,“ upozorňuje Ire-
na Niklová. Seznamy těchto osob 
jsou veřejně přístupné na interne-
tu na stránkách Celní správy ČR – 
www.celnisprava.cz

Podrobnosti o koncesi a nové 
zákonu o povinném značení lihu 
sdělí na osobní nebo telefonický 
dotaz Obecní živnostenský úřad 
v Ji hlavě, Třebízského 16, Jihla-
va, tel.: 567 167 350 / 351 / 353, 
informace lze získat také na we-
bových stránkách živnostenského 
úřadu. -tz-

Podnikatelé s lihovinami 
nemají vyřešenou koncesi

Saunové ceremoniály v sauně 
E. Rošického v Jihlavě

Dlouhou zimu si můžete zpestřit 
saunovými ceremoniály a zážitko-
vým saunováním v sobotu 8. února 
v jihlavské sauně. Na návštěvníky 
čekají speciální saunové ceremoniá-
ly. Saunovou show doplní peelingo-
vé beauty procedury. Připravený je 
i program pro děti. Celé odpoledne 
a večer pak bude patřit zážitkovému 
saunování, které je i u nás stále oblí-
benější. 

Polévání kamenů vodou s vonnou 
esencí, nápadité rozhánění horkého 
vzduchu po sauně ručníky a vějíři, 
saunová kosmetika v podobě medu 
a soli – to vše je novým trendem pro 
saunování. V sobotu od 10 hodin 
se uskuteční i speciální ceremoniály 
věnované dětem a rodinám. Esence 
provoní saunu, barevná světla vy-
kouzlí atmosféru a nové saunové zá-
žitky čekají na nejmenší návštěvníky 
a jejich rodiče. Dvouhodinový pro-
gram je sestaven tak, aby děti sauno-
vání bavilo. Pravidelné saunování je 
zdravé a saunéři poradí rodičům, jak 
vhodně saunovat s dětmi. 

Program bude pokračovat saunový-
mi ceremoniály a zážitkovým sauno-
váním v hodinových intervalech. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na tradiční, 
cizokrajné a speciální vonné esence. 
Mezi jednotlivými saunovými cere-
moniály bude průběžně sauna pro-
voněna dalšími zdravými saunovými 
nálevy. 

Tradiční saunové ceremoniály 
doplní show ceremoniály, kdy na 
návštěvníky čeká hudba, příběh, 
speciální nasvícení nebo kostýmy. 

„Pravidelné saunování je součástí 
zdravého životního stylu. Pravidelnou 
návštěvu saun 1x týdně doporučujeme 
i rodinám s dětmi. Zážitkové sauno-
vání zpestřuje pobyt v sauně a nabízí 
nové zážitky. Vyzkoušejte si speciální 
saunové ceremoniály, saunové peelin-

gy a prožijte nezapomenutelný den 
v jihlavské sauně. Saunové ceremoni-
ály mají tradici zejména v Německu 
a Rakousku a nyní se stávají oblíbené 
i v ČR,“ zve Miroslav Veselý ze SMJ.

Další zdravé nálevy – polévání ka-
menů na kamnech – bude probíhat 
průběžně, s různými vonnými esen-
cemi. -lm-

Program:
10 hodin – 12 hodin   Saunování  
pro děti a rodiny.  
Pohádkové saunové ceremoniály  
pro děti. Relaxace se světly a vů-
němi pro celou rodinu. 
14–21 hodin   zážitkové sauno- 
vání se speciálními saunovými ce-
remoniály a cizokrajnými vůněmi. 
11.30   Ceremoniál pro děti –  
světelný s překvapením
12.30   Pohádkový saunový  
ceremoniál
14.30   Osvěžující ovocný cere- 
moniál 
15.30   Tradiční, vydatný sauno- 
vý ceremoniál 
16.30   Mořský vánek – saunový  
ceremoniál se solným peelingem
17.30   Mentolový osvěžující  
ceremoniál 
18.30   Medový ceremoniál  
19.30   Maďarský saunový cere- 
moniál – saunová show
20.00   Saunová show – párový  
saunový ceremoniál
20.30   Relaxační ceremoniál na  
dobrou noc

Zoologická zahrada Jihlava dlou-
hodobě udržuje prvenství mezi nej-
navštěvovanějšími turistickými cíli 
na Vysočině. V roce 2013 prošlo bra-
nami zoo celkem 274.985 návštěvní-
ků – historický návštěvnický rekord 

z roku 2009 (267.283 návštěvníků) 
se podařilo překročit již začátkem 
listopadu. K 31. prosinci 2013 tak 
zoo eviduje o 7.702 návštěvníků více 
než v dosud rekordním roce 2009.

 -lm-

Zoo překročila rekord


