STRANA 23

JN – LISTOPAD 2021

Servis / Inzerce

Astrologické okénko na listopad 2021
Slunce nám vstoupilo do znamení Štíra 23. října. V tomto období se příroda intenzivně připravuje na zimu a ubývá světla, což s
sebou přináší typickou podzimní
únavu a melancholii, proto jsou
lidé narození ve znamení Štíra
hloubaví, citliví a často melancholičtí. Málokdy mezi nimi najdeme
extroverty, přestože všechno silně
prožívají.
Jejich pocity jsou podobné silným podmořským proudům, které
však nad hladinou nejdou vidět,
zvláště je-li pokryta ledem. Štír
je totiž vodní znamení, podobně jako Rak nebo Ryby, což značí
velkou empatii a citlivost jedinců,
kteří se v těchto znameních narodili.
Typický Štír má přirozený vhled
do druhých lidí, proto v tomto
znamení najdeme nejvíce psychologů, policistů, ale i techniků.
Přitahují ho záhady a vše skryté,
takže jeho pohled na svět je vždy
o něco složitější.
Štír umí hluboce milovat, ale i
nenávidět. Rovnováha a odstup
nejsou jeho silné stránky, proto je
lepší s ním vycházet.
Pokud však najde milovanou
osobu, velmi si ji hlídá a na oplátku je vášnivým a oddaným partnerem. Lidé narození v tomto
znamení umí své city skrývat, ale
podle očí zjistíte, že klidní rozhodně nejsou. Umí být totiž také
bojovní a rádi si jdou za svým
cílem, ať to stojí, co to stojí.
Všechno si pamatují a ještě dlouho se k tomu vrací, proto si vedle nich můžete být jisti, že veškeré
křivdy ještě vyplavou na povrch,
možná i za dvacet let.
Tuto geniální paměť by měli Štíři využít k dobrému a naučit se
odpouštět. Někdy to totiž vypadá,
jako by žili jednou nohou v minu-

losti.
Pokud máte Štíra mezi svými
přáteli, jistě je k vám vždy upřímný a umí dobře poradit. Jen buďte
opatrní, co mu vyprávíte, jelikož
to už nikdy nezapomene.
Lidé narození ve znamení Štíra
mají citlivé ledviny, močové cesty, pohlavní ústrojí a také konečník. Veškerý stres se většinou projevuje v těchto místech, proto by
neměli prochladnout.
Doporučuji brusinky nebo při
potížích urologický čaj, nicméně
velmi účinná bude také psychoterapie, jelikož častou příčinou
potíží bude u tohoto znamení právě psychika a staré nezpracované
vzpomínky. Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková
www.luciepolakova.cz

Ilustrační obrázek: Pixabay.com

Období Štíra

Pohotovostní služba zubních lékařů – listopad 2021
Datum

Den Jméno

Místo poskytování, telefon

6. 11.

So

MUDr. Policarová Marie

Masarykova 445, Telč-Podolí, 588 56 Telč, 567 213 173

7.11.

Ne

MUDr. Pollaková Silvia

Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 380

13. 11.

So

MUDr. Bínová Anna

Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 171

14. 11.

Ne

MDDr. et MUDr.
Procházková Barbora

Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 733 284 783

17. 11.

St

MDDr. Vohlídalová Klára

Zubní studio V+V s.r.o., Kostelec 87, 588 61 Kostelec, 737 391 434

20. 11.

So

MDDr. Procházková
Martina

Prodentica s.r.o., Křivá 1654/4, 586 01 Jihlava, 602 479 225

21. 11.

Ne

MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava, Staré Hory, 567 132 545

27. 11.

So

Stomatologické centrum
Jihlava s.r.o.

28. 11.

Ne

MUDr. Suchánková Ludmila nám. Svobody 77, 588 32 Brtnice, 737 479 790

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

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

Čtvrtstoletí festivalu dokumentů
Poslední říjnový týden se v krajském městě konal pětadvacátý ročník populárního Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů
Ji.hlava.
Festival zahájil film Když květiny
nemlčí běloruského režiséra Andreie Kutsily, který ve snímku zachycuje
brutální potlačení demonstrací proti zfalšované volbě prezidenta loni v
Bělorusku.
Cenu za přínos světové kinematografii letošní Ji.hlava udělila české
režisérce Janě Ševčíkové.
V rámci sekce Masterclass pak
představil svou tvorbu americký
režisér Oliver Stone, ruský filmař

Vitalij Manskij nebo český dokumentarista Jan Gogola ml.
Na letošním ročníku si diváci mohli vyzkoušet také svět virtuální reality. VR a GAME zóna se nacházela na
Masarykově náměstí.
Autorem ji.hlavských festivalových
cen je od letošního ročníku českoargentinský výtvarník Federico Díaz.
„Nepůjde o jednu cenu, která by se každý rok opakovala. Federico Díaz letos
začal vyvíjet dlouholetý projekt, ve kterém učí umělou inteligenci zkoumat a
následně přepsat emocionální sdělení
do grafického zápisu,“ popisuje podobu nových cen Marek Hovorka.
-tz, vd-
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