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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

6. 2. So MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 575

7. 2. Ne MDDr. Novák Lukáš Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava, 606 066 500

13. 2. So Stomatologické centrum Jihlava s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

14. 2. Ne MDDr. Nováková Zuzana DentEsthes s.r.o., Stonařov 70, 588 33 Stonařov, 567 319 385, 734 421 859

20. 2. So MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

21. 2. Ne MUDr. Pejchalová Renata DENTIST 3D s.r.o., Palackého 1222/18, 586 01 Jihlava, 721 970 188

27. 2. So MUDr. Pivničková Taťjana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 579

28. 2. Ne MUDr. Plucarová Vlasta Masarykova 445, 588 56  Telč-Podolí, 567 213 169

Pohotovostní služba zubních lékařů  
je zajišťována SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, 

NUTNĚ ověřte na recepci
Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava tel. 567 157 211

Pohotovostní služba zubních lékařů – únor 2021

Období Vodnáře
Tento rok nám již 19. ledna 

vstoupí Slunce do znamení Vod-
náře. Tomuto znamení vládnou v 
tradiční astrologii planety Saturn 
a Uran, které představují konflikty 
tradičního (Saturn) a pokrokové-
ho (Uran).

Vodnář je totiž znamení neoby-
čejné, flexibilní a vizionářské, kte-
ré patří k tzv. vzdušným znamením 
(podobně jako Blíženci nebo Váhy) 
a jehož silnou stránkou je především 
rozum a flexibilita. 

Příroda se v tuto dobu už začíná 
pomaličku připravovat na jaro, pře-
stože to tak ještě nemusí na první 
pohled vypadat. Energie ze Země se 
vrací zpět na povrch a my můžeme 
na zahradě spatřit první sněženky. V 
tomto období můžeme také pocítit, 
že se nám vrací energie, a my už se 

Astrologické okénko na únor

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com

těšíme na vše, co můžeme v novém 
roce podniknout.

Lidé narození v tomto znamení 
jsou zvídaví a společenští, obvyk-
le však svůj život zasvěcují nějakým 
vyšším hodnotám, které mají prospí-
vat celé společnosti nebo i celému 
lidstvu. 

Vodnáři nejsou sobečtí, rádi se 
podělí o své vědomosti a také rádi 
spolupracují v rámci kolektivu na 
úžasných dílech, která mají nadčaso-
vou hodnotu. 

Více než jiná znamení se zajímají 
o nové technologie, vědu, přírodu i 
vesmír, proto se často vrhají do stu-

dia přírodních věd nebo se snaží pra-
covat na technickém pokroku, který 
nakonec přinese nová fakta o světě, 
ve kterém žijeme. Tento „přesah“ je 
znát u všech Vodnářů, ať už si zvo-
lí jakékoli povolání. Přitom se snaží 
neustále studovat a mít přehled o 
nejnovějším dění. 

Vodnáři proto mohou být také 
skvělí novináři, učitelé nebo věd-
ci. Některým z nich vyhovuje spí-
še samota, ale většinou v ní dlouho 
nevydrží a potřebují na čas mezi lidi.

Vodnáři bývají často bledí a mají 
potíže s chudokrevností a studený-
mi končetinami. Mají poněkud slab-
ší srdce (podobně jako Lvi) a cévy, 
neměli by se proto přetěžovat ani 
vystavovat stresu, který jen těžko 
snáší. Nejlépe je, když si mohou svůj 
čas řídit po svém a žít co nejvíce svo-
bodně!

 
V období Vodnáře můžeme být 

více unavení, jelikož Slunce je stále 
ještě slabé a dny krátké. Toto obdo-
bí je výborné na posilování imunity 
(např. vitamín C, hlíva ústřičná, žen-
šen) a na zvýšenou péči o naši krev a 
cévy (potraviny bohaté na železo – 
např. zelené natě).

Cévy můžete podpořit tím, že se 
budete více pohybovat na čerstvém 
vzduchu, vyloučíte ze stravy tučná 
jídla a budete jíst více česneku, kysa-
ného zelí, chia semínek nebo i avo-
kádo. 

Z bylinek, které posilují imunitu, 
můžete vyzkoušet např. echinaceu 
(třapatka nachová), rakytník řešetlá-
kový nebo plody kustovnice čínské 
(goji).

Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková  

(Centrum ARche)
Ke Skalce 37, Jihlava 586 05

www.luciepolakova.cz


