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Psychoterapeutické okénko
Neodsouvejme své potřeby na poslední místo

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

3. 9. So MUDr. Jiří Brož MUDr. Jiří Brož, stom. studio s.r.o., Telečská 1727/34, Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

4. 9. Ne MUDr. Jiří Brož MUDr. Jiří Brož, stom. studio s.r.o., Telečská 1727/34, Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

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

11. 9. Ne
MUDr. et MDDr. Doležalová 
Eva

Stomatologie Doležalová s.r.o. Znojemská 2716/78 (budova GEO-ING), Jihlava, 777 517 711

17. 9. So
Stomatologické centrum 
Jihlava s.r.o.

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

18. 9. Ne MDDr. Barbora Čítková MUDr. Jiří Brož, stom. studio s.r.o., Telečská 1727/34, Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

24. 9. So MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 586 01 Jihlava, 567 211 681

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

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

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 2022

Ilustrační foto: pixabay.com

Mnoho z věcí považujeme ve svém 
životě za naprosto samozřejmé do té 
doby, nežli o ně přijdeme. A tak nás 
může pozlobit např. některý ze smys-
lů (zrak, sluch, chuť atd…) nebo 
nám může naše tělo náhle vypovědět 
službu poté, co jsme mu delší dobu 
nevěnovali pozornost. Jistě, pokud 
vše funguje, tak není důvod se zne-
pokojovat, ale pokud nastane pro-
blém, pak je dobré ho řešit a neod-
souvat nic na potom, jelikož potíže se 
mohou „nabalovat“. 

Ve své praxi se často setkávám s tím, 
že především ženy nejsou zodpo-
vědné a příliš se o sebe nestarají. Co 
to znamená, když přece věnují tolik 
pozornosti svým dětem i celé rodi-
ně? K tomu chodí do práce a ještě 
často řeší existenční starosti, zvláště 
jedná-li se o maminky samoživitelky? 
Tato zodpovědnost nemá totiž nic 
společného s tím, jak se člověk stará o 
své okolí, ale vychází z péče o vlastní 
tělo a zdraví. Zodpovědní jsme totiž 
nejprve sami za sebe a až poté za naše 
blízké a za naše okolí. 

Velmi dobře to vystihl C. G. Jung, 
podle kterého je naše okolí jen pro-
jekcí našeho nevědomí, tedy že naše 
okolí nám ukazuje přesně to, jací 
jsme. Vyskytne-li se tedy v naší blíz-
kosti např. hádka dvou lidí, pak byla 
tato hádka (resp. konflikt) již dávno 
přítomen v naší duši a nyní ho jen 
vidíme. 

Stačí tedy sledovat bedlivě to, co 
se v našem okolí odehrává, a tak 
můžeme získat spolehlivou nápově-
du k tomu, jak na tom jsme my sami. 

A jak to souvisí se zodpovědností? 
Pokud začneme své potřeby odsou-
vat na poslední místo, tak se může 
klidně stát, že si nás i naše okolí 
postupně přestane vážit a začne nám 
přibývat nejen práce a povinností, 
ale celkově budeme mít pocit, že je 

život příliš těžký. Naši nadřízení nám 
mohou přidávat práce (vždyť my to 
přece zvládneme, jsme tak schopní 
a nikdy neřekneme NE), nebo nám 
prostě nechtějí deset let přidat, pro-
tože my si o to nedokážeme říci. 

Budeme se cítit přetížení a unave-
ní, dokud si nesedneme na pomysl-
né dno a naše tělo nezačne protesto-
vat. A jak se vlastně projevuje zdravá 
zodpovědnost ke svému tělu? Přede-
vším láskyplnou péčí o sebe (a poté i 
o naše blízké), ale také péčí o zdravé 
vztahy a místo, kde žijeme. Z vnitřní-
ho klidu a pocitu spokojenosti je pak 
už jen krůček ke zdravému tělu.

Mgr. Lucie Poláková,
psychoterapeutka a astroložka
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