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Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

4. 6. So MUDr. Pavlasová Alice
MUDr. ALICE PAVLASOVÁ, s.r.o., Vrchlického 
2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

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

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

12. 6. Ne MUDr. Policarová Marie
MUDr. Policarová Marie s.r.o., Masarykova 
445, Telč-Podolí, 588 56 Telč, 567 213 173

18. 6. So MDDr. Škoda Vít
Zubní studio V+V s.r.o., Kostelec 87, 588 61 
Kostelec, 737 391 434

19. 6. Ne MUDr. Pollaková Silvia
Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 
380

25. 6. So
MDDr. et MUDr. 
Procházková Barbora

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

26. 6. Ne
MDDr. Procházková 
Martina

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

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 2022

Psychoterapeutické okénko
Virtuální realita aneb už máte svůj ne-reálný dům?

V každé době existovala nějaká for-
ma úniku z reality či od problémů. 
Většinou to byl alkohol, nejrůzněj-
ší psychotropní látky, útěk, popírání 
reality atd. 

V dnešní moderní době, která je 
z filozofického pohledu označová-
na také jako Nová renesance, však 
máme zcela nový způsob, který nás 
zaručeně přenese do jiné reality, 
tolik odlišné od toho, co prožíváme 
v běžném životě. 

Tímto způsobem se stala virtuální 
realita, pod kterou si však nesmíme 
představit pouze nejrůznější počíta-
čové hry, ale především sociální sítě 
typu Instagram nebo Facebook, kde 
můžeme žít své ideální Já. 

To, co si v běžném životě (z nej-
různějších důvodů) nedovolíme, si 
můžeme během pár minut vytvořit 
ve světě virtuálním. A tak nám vzni-
kají úžasné profily s překrásnými fot-
kami, které ukazují naši vysněnou 
image, a z obyčejných lidí se stávají 
hrdinové, kteří zdolali Mont Blanc, 

žijí na práně nebo se jen svěřují se 
svými niternými pocity, které by 
jinak neřekli ani svému sousedovi. 

Cokoliv se však objeví na sociál-
ní síti, stává se věcí veřejnou, kterou 
si může kdokoliv najít. Mnoho lidí 
tak může žít v podstatě dvojí život, 
z nichž ten virtuální je prostě krás-
nější. O to smutnější pak bývá návrat 
do reality, která za naším ideálním Já 
poněkud pokulhává. 

Jako vhodné řešení se pak jeví sjed-
notit naše nové virtuální image s 
tím, co skutečně žijeme, a tím se stát 
silnější a sebevědomější osobností. 
Pokud se sociální sítě stávají jakým-

si projekčním plátnem naší duše, 
pomůže nám to uvědomit si, kdo 
vlastně jsme a čím bychom chtěli 
být. 

V tomto okamžiku je to jen o naší 
odvaze žít své sny v realitě a nebát 
se skutečně zdolat nejvyšší horu v 
Evropě nebo pracovat na vysněné 

figuře. A mimochodem, věděli jste, 
že si už můžete v dnešní době koupit 
virtuální pozemek či dům v mnoha 
virtuálních světech? Ne, to není vtip. 
Tedy pokud máte právě k dispozici 
pár milionů …

Mgr. Lucie Poláková,
psychoterapeutka a astroložka

Ilustrační foto: Pixabay


