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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

4. 9. So MUDr. Kostková Monika Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 574

5. 9. Ne MDDr. Kotasová Kateřina Stom. centrum Artdent s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

11. 9. So MDDr. Křikava Libor  Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 567 213 032

12. 9. Ne MDDr. Křikava Matouš Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 774 818 088

18. 9. So
MUDr. Macková-Hobzová 
Martina

Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 155 020

19. 9. Ne MDDr. Kárník Stanislav Swedish Dental Care s.r.o., Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 604 505 303

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

26. 9. Ne MDDr. Martinák Břetislav Stom. centrum Artdent s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

28. 9. Út MDDr. Gerhard David Stom. centrum Artdent s.r.o. Jihlava, Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

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 – září 2021

Astrologické okénko na září

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com
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Období Panny
V srpnu nám slunce vstoupilo do 

znamení Panny přesně 22. srpna. 
Toto období značí nejen konec léta, 
a tedy ještě poměrně horké počasí, 
ale především sklizeň úrody, žně a 
pomalou přípravu na zimu. 

V období Panny máme totiž zvý-
šenou potřebu čistit svůj dům, zba-
vovat se nepotřebných věcí a také 
se více věnovat svému zdraví, ať už 
fyzickému, nebo psychickému. Ne 
nadarmo je totiž znamení Panny 
spojování především s léčením, zdra-
vým způsobem života a čistotou. 

O osobách narozených v tomto 
znamení to však platit nemusí, jeli-
kož mezi nimi jistě najdeme i spous-
tu nepořádníků nebo lenochů! 

A jací jsou vlastně lidé narození ve 
znamení Panny?

Především velmi inteligentní a 
komunikativní, pokud k tomu ma-
jí prostor. Panně totiž vládne plane-
ta Merkur značící právě rozum a dar 
řeči. I když se vám tedy bude zdát 
člověk narozený v tomto zname-
ní poněkud plachý nebo nenápad-
ný (Panny tak často působí), opak je 
pravdou. 

Mají-li možnost, dokážou hovořit 
hodiny a hodiny, navíc velmi rády 
studují a vše se snaží ihned uvádět 
do praxe. Zde je vidět rozdíl mezi 
Pannou a Blíženci, kterým také vlád-
ne planeta Merkur. Blíženci mají 
ohromný přehled v mnoha oblas-
tech, ale málokdy jdou v některé sku-
tečně do hloubky. Panny naopak tyto 
hlubiny objevují rády a jsou poměr-
ně vytrvalé, pracovité a zodpovědné. 

Jelikož mají velmi citlivé zažívá-
ní a střeva, měly by se více zajímat o 
zdravý životní styl a celkově o zdraví. 
Pannám obvykle nevadí vytrvalá a 
pečlivá práce, navíc často bazírují na 
detailech, takže mohou působit jako 
přísné až puntičkářské, ale v sobě 
mají tendenci mnoho odpouštět. V 

práci je však vždy výhodné, máte-li 
u sebe nějakou Pannu, jelikož bývá 
obětavá, spolehlivá, čestná a ještě ke 
všemu chytrá! 

Ve vztazích bývají Panny náročné a 
je dosti těžké vyhovět jejich předsta-
vám, zvláště pokud nedáváte kartáček 
na zuby do správného kelímku a cel-
kově narušujete jejich smysl pro řád.

Panny mají velmi citlivá střeva, 
proto by měly občas pít čaj z máty, 
meduňky, heřmánku nebo i z řepíku 
lékařského. Měly by se vyhýbat stre-
su a vůbec přetížení své nervové sou-
stavy, proto by jim pomohla i mateří-
douška nebo třezalka. Pokud chcete 
své Panně udělat radost, darujte jí k 
narozeninám kvalitní vysavač, super 
domácího robota, knihu nebo pou-
kázku na masáž (ideálně podle tra-
diční čínské medicíny).

Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková 
www.luciepolakova.cz


