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Angličtina a němčina

Elektrikáři

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad Sáz., Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz, 
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, přírodní 
materiály. Nápisy a opravy písma. 
Doplňky: žula, nerez, bronz. Renovace 
pomníků.

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 506, Dolní 
165/1, Žďár nad Sázavou, tel.: 732 207 
358, e-mail: gp.novak@seznam.cz
Geodetické práce pro katastr nemovitostí 
a pro výstavbu. Zaměřování pozemků a 
staveb, vytyčování hranic, podklady pro 
projekty, zaměř. skut. provedení staveb.

Kamenictví

Klimatizace

Opravy střech
Geodetické práce

� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru, 
střihová služba, úpravy a opravy oděvu.
Tel: 608 645 449 

Krejčovství 

� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad 
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré 
malířské a natěračské práce včetně úklidu. 
Nátěry fasád včetně lešení. Protipožární 
nátěry včetně atestu, drobné zednické 
práce.
www.malbest.estranky.cz

� Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár 
nad Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, 
nátěry. Malby včetně úklidu. Nátěry oken, 
střech, dveří, fasád. Drobné zednické a 
obkladačské práce. 

e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Malíři

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu  
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za- 
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.

Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár n.S. 
(HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 566 
620 261, www.systemy-jakosti.cz

� Pazderka František - veškeré 
elektroinstalační práce v bytových i 
rodinných domech, včetně oprav.
Více než 20 let zkušeností.
Tel.: 731 460 987, 
e-mail: pazderkaf@seznam.cz

� NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let 
Tel: 608 700 515 
www.renovacevany.eu

� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis  
stínicí techniky, včetně venkov. rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz. 
Tel.608 111 995  www.zaluzie-bednar.cz

Renovace vany

Žaluzie

Služby

� UHLOPARK WOLF - rozvoz kvalitního 
bílinského uhlí OŘ2, OŘ1, KO a 
německých briket za nejnižší ceny v okolí 
Žďáru n. S. Skládání až do vzdálenosti 7 m 
a výšky 2 m. Přistavení kontejneru, prodej 
písků a kameniva, autodoprava. 

Tel. 733 536 004, 
e-mail: rudolfkrestan@seznam.cz, 
www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz

Prodej pevných paliv

� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly. 
www.svetklimatizaci.cz 
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

� Opravy střech, komínů, okapů, 
nátěry, výmaz hřebenáčů, rozpočet 
zdarma. Tel.: 736 649 470

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů, nabízí: 
okrasné a ovocné stromy a keře, růže, 
sadbu zeleniny, macešky, sedmikrásky a 
balkonové květiny. Vypracujeme projekty 
a realizace zahrad.
Otevřeno 7,30-17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

OZNAMOVATEL
KOUPÍM

� Koupím škrdlovické sklo - vázy 
mísy tácy a jiné zajímavé druhy i celé 
komplety. Rychlé a slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel.: 704787323 

� Díly na Zetor 25, sloupovou vrtačku 
a hoblovku s protahem.
Tel.: 733 502 674

� Moped Stadion nebo Jawetta, vzdu-
chovku a šlapacího Moskviče.
Tel.: 704 575 305 

Astrologické okénko 
na duben 2021

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com

Období Berana
V sobotu 20. března nám Slun-

ce vstoupilo do znamení Berana a 
začalo astrologické jaro. V tento čas 
se již energie ze země vrací zpátky 
na povrch a příroda začíná ožívat. 
Můžeme vidět první jarní léčivé byli-
ny, které je vhodné použít na pročiš-
tění našeho těla. 

V čínské astrologii je jaro navíc 
spojeno s prvkem dřeva, které odpo-
vídá játrům, proto bychom se měli v 
tento čas zaměřit právě na ně. Byliny 
čistící játra přitom už začínají růst 
všude kolem nás. Jsou to především 
kopřiva, listy z pampelišky, sedmi-
kráska nebo také medvědí česnek, 
který si můžete přidat jak do polév-
ky, tak třeba i na chléb s máslem. 

Zároveň nezapomeňte omezit 
tučná a smažená jídla a samozřej-
mě alkohol! Naši předkové tento 
čas spojovali s obdobím půstu, kte-
rý předcházel Velikonocům a měl 
sloužit k očistě těla i duše. 

I proto je tento čas vhodný také na 
duchovní „očistu“, tedy na odpuštění 
a uspořádání si svých vztahů i věcí. 
Do nového začátku bychom měli 
přijít s čistou myslí i tělem, s čistým 
domem a dobrými úmysly.

Lidé narození ve znamení Bera-
na mají ohromnou energii, jsou kre-
ativní, schopní, rychlí a vždy jsou o 
nějaký ten krok napřed před ostatní-
mi znameními zvěrokruhu. Mají dar 
vidět do budoucnosti a umí se proto 
chytit každé příležitosti a být úspěš-
ní. Mají výborné nápady a nebo-
jí se experimentovat, jelikož vědí, že 
odvážnému štěstí přeje. Nesnáší nudu 

a také od svého partnera očekávají, 
že se přizpůsobí jejich tempu, jinak 
automaticky přebírají ve vztahu vůd-
čí roli. Všichni Berani jsou přirození 
vůdcové, a to dokonce i ti, kteří zpo-
čátku vypadají jako krotcí Beránci. 

Jejich energie se vždy časem pro-
jeví. Berani mají velmi citlivou hla-
vu (oči, dutiny, uši taktéž), a často i 
krční páteř. Potřebují se naučit tvo-
řivě využívat svou obrovskou ener-
gii, která by jinak mohla vést k neu-
váženým činům nebo výbuchům 
vzteku, které si jejich okolí bude ješ-
tě dlouho pamatovat, přestože Bera-
ni na ně za pár minut zapomenou. 
Jejich psychohygiena je úžasná a 
oni tak mohou inspirovat své okolí v 
tom, jak si neuchovávat v duši žádný 
stres a jak vše okamžitě řešit.

Nejlépe si rozumí se vzdušnými 
znameními (Blíženci - Váhy - Vod-
nář), která jsou podobně nadšená, 
ale ne tolik výbušná, takže mohou 
sdílet své nadšení a výborné nápady. 
Rozumí si i se znameními zemský-
mi, která Berany poněkud zklidňují 
(Býk – Panna – Kozoroh). Jen hůře 
pak vychází s vodními znameními 
(Rak - Štír - Ryby), která jsou příliš 
citlivá a beraní „výbuchy“ si příliš 
berou k srdci. 

Pokud si Beran vybere partnera z 
ohnivých znamení (Lev - Střelec), 
bude ho jistě čekat italská domác-
nost plná vášní, hádek, ale i nadšené-
ho usmiřování.

 Horoskop vytvořila
 Mgr. Lucie Poláková 
 (Centrum ARche)

 www.luciepolakova.cz


