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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

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

6. 6. Ne MUDr. Bínová Anna Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 171

12. 6. So MUDr. Jiří Brož MUDr. Jiří Brož, stomat. studio s.r.o., Telečská 1727/34, Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

13. 6. Ne MDDr. Jiří Brož MUDr. Jiří Brož, stomat. studio s.r.o., Telečská 1727/34, Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

19. 6. So MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 571

20. 6 Ne MUDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 588 13, Polná, 732 925 481

26. 6. So Stomatologické centrum 
Jihlava s.r.o. Stomatologické centrum Jihlava s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, Jihlava, 774 874 100

27. 6. Ne MUDr. Coufal Jiří DENT32 s.r.o., Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, 567 309 163

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 – červen 2021

Astrologické okénko na červen
Období Blíženců 

Ve čtvrtek 20. května nám Slunce vstoupilo do 
znamení Blíženců, které je nejveselejším zname-
ním z celého zvěrokruhu. Příroda je v tuto dobu 
plná života, všechno kvete, voní a šumí. Začínají se 
objevovat první plody a my s radostí pozorujeme 
naše zahrádky, jak tu všechno kvete a roste. Cítí-
me příval energie a ne nadarmo je období Blížen-

ců (červen) spojeno v čínské medicíně se srdcem, 
které je nejdůležitějším orgánem našeho těla. 

Lidé narození v tomto znamení jsou veselí, 
čiperní, zvídaví a rádi povídají. Mají věčně mladou 
duši a po celý život budou rádi studovat i cestovat. 
Nevydrží zkrátka na jednom místě a jejich povaha 
se ostatním může jevit jako poněkud nervózní. 

Ve skutečnosti však mají Blíženci ve všem jasno, 

milují systém a logiku, jen prostě musí dělat více 
věcí najednou. A to ženy i muži. Jejich znalosti 
jsou ohromující a navíc se s těmito lidmi můžete 
bavit na různá témata, jelikož mají rozhled v mno-
ha oblastech. Nevýhodou pak může být kvantita 
na úkor kvality, což je Blížencům občas vyčítáno. 

Mezi těmito lidmi každopádně najdeme nejvíce 
učitelů, spisovatelů, novinářů a cestovatelů. O své 
zážitky se totiž rádi dělí a mohou povídat hodi-
ny a hodiny. Proto je pro ně výhodné, pokud se 
mohou mluvením či psaním také živit. Mnoho-
krát je jejich psané slovo lepší než slovo mluvené, 
ve kterém se mohou posluchači občas ztrácet. Sla-
bou stránkou Blíženců jsou jejich city, které nedá-
vají příliš najevo, jelikož v nich neexistuje žádná 
logika a je to nejistá oblast plná nástrah. 

Správný Blíženec s vámi tedy rozebere váš život 
do nejmenších detailů a jistě i dobře poradí, o 
svém vlastním citovém životě však pomlčí a vy se 
jej nikdy nedozvíte. 

Blíženci mají citlivá ramena, ruce, průdušky a 
plíce. Rychle se prochladí a onemocní, ale pře-
sto milují vítr a pocit svobody.  Potřebují si tedy 
chránit oblast krku a plic. Z bylinek jim pomo-
hou všechny jarní byliny, které zlepšují dýchání 
a odstraňují zahlenění: plicník lékařský, podběl 
nebo černý bez. Horoskop vytvořila

Mgr. Lucie Poláková 
www.luciepolakova.cz
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