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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. 5. So MUDr. Makumbirofa Edson Moyo Dental Care, s.r.o. Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín, 602 602 334

2. 5. Ne MUDr. Makumbirofa Edson Moyo Dental Care, s.r.o. Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín, 602 602 334

8. 5. So MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 234 450

9. 5. Ne MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 210 341

15. 5. So MUDr. Vítů Lenka Březinova 4420/62A, 586 01 Jihlava, 567 333 470

16. 5. Ne MUDr. Bínová Alena Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 168

22. 5. So MUDr. et MDDr. Doležalová Eva Znojemská 2716/78 (budova GEO-ING), 586 01 Jihlava, 777 517 711

23. 5. Ne MUDr. Zdobinská Eva Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 567 333 465

29. 5. So MUDr. Nahodil František Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 137

30. 5. Ne MUDr. Berková Marie sídliště Janštejn 172, 588 52 Horní Dubenky, 567 374 205, 567 213 373

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 – květen 2021

Astrologické okénko na květen

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com

Období Býka
V pondělí 19. dubna nám Slunce 

vstoupilo do znamení Býka. Je to 
znamení pevné a ukazuje na obdo-
bí, v němž začíná příroda kvést, a 
my tak můžeme obdivovat její krá-
sy. 

Vše se najednou zdá být barev-
né, plné a živé. Všude je slyšet zpěv 
ptáků a jaro nabývá své nejkrásněj-
ší podoby. Člověk je součástí té-
to scenérie a cítí se být silný. Také 
naše zahrada začíná vzkvétat a my 
z ní začínáme mít radost.

Člověk narozený ve znamení 
Býka je velmi silný, tvrdohlavý a 
umíněný, ale také má smysl pro 
krásu a symetrii. 

Muži – Býci bývají často technic-
ky nadaní a mají úžasné nápady, 
které jim mohou ostatní zname-
ní jen závidět, proto často pracu-
jí v praktických profesích, v nichž 
mohou svůj talent a zručnost 
uplatnit. Někteří jsou vynálezci, 
jiní experti přes moderní techno-
logie nebo zahradníci. Býk zkrátka 
potřebuje vidět výsledky své práce 
a vynaloží veškerou energii na to, 
aby byl výsledek perfektní. 

Muži-Býci mají také rádi své 
pohodlí a domov, ale co nejvíce 
milují, je dobré jídlo. Proto býva-
jí často statnější postavy a mívají 
ohromnou sílu. 

Ženy – Býci bývají velmi krásné 

(vždyť se narodily v nejkrásněj-
ším ročním období), milují kvě-
tiny, mají estetické nadání a umí 
vykouzlit útulný domov. Milují 
svou rodinu, pro kterou se obětují.

Býci mají citlivý krk a krční páteř, 
ženy by se pak měly zaměřit více 
na štítnou žlázu a uzliny na krku. 
Mohou také trpět na bolesti hlavy 
nebo i potíže s močovými cestami. 
Velmi jim pomůže pobyt na čers-
tvém vzduchu nebo na zahrádce, 
a samozřejmě objetí milovaného 
člověka. Pro něj udělají všechno na 
světě! 

Býci, kteří jsou narození mezi 20. 
- 30. dubnem, si poslední roky pro-
chází velkými změnami a ostatní 
Býky to čeká v následujících letech. 
Tyto změny se budou týkat přede-
vším zaměstnání, uzavírání minu-
losti a hledání vlastního životní-
ho zaměření. Změny se zřejmě 
dotknou i jejich citového života, 
ale není se čeho bát. Vše jistě dob-
ře dopadne!

Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková 
www.luciepolakova.cz

Výzva: Pošlete nám svůj příspěvek na téma: 

Moje první zaměstnání
Vstup do zaměstnání je bezesporu významnou událostí v životě každého 

z nás. A na první práci se nezapomíná stejně, jako se nezapomíná na první 
lásku. Nebo ne?

Zkuste si vzpomenout na vaše první zaměstnání. Ne na brigádu o škol-
ních prázdninách, ale na opravdové zaměstnání, kterým jste nadobro vstu-
povali do celoživotního „pracovního procesu“. 

Byla to pro vás velká změna, když jste přišli ze školního či učňovského 
prostředí? Jaké to bylo, kde a kdy? Co pro vás bylo nejobtížnější? A jak vás 
ostatní pracovníci přijali? Byli vstřícní, přátelští, nebo přezíraví, bez zájmu, 
či zkoušeli, co vydržíte? A jak vám dlouho trvalo, než jste se zapracovali? 

Máte na své kolegy nějakou pěknou vzpomínku? Nebo na někoho, kdo 
se vás ujal? Prostřednictvím vaší vzpomínky můžete i bývalým spolupra-
covníkům poděkovat či jim něco vzkázat.  

Své příspěvky, které budou otištěny v Jihlavských listech, pište na adre-
su klukan@jihlavske-listy.cz nebo pošlete na Jihlavské listy, Fritzova 34, 
586 01 Jihlava.  -pk-


