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Angličtina a němčina

� 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

� 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 
stromy a keře, borůvky, sadbu zeleniny 
a květin, balkonové květiny, skalničky, 
trvalky, byliny, smuteční vazbu a zahradní 
substráty. Vypracujeme projekty a realizace 
zahrad.

Otevřeno 7,30-17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz

OZNAMOVATEL

KOUPÍM
� Mladý pár hledá/koupí stavební 
parcelu, může být i menší cca 600 
m2 nebo starší rodinný dům k bydlení 
se zahradou v okolí Žďárska, prosím, 
nabídněte, tel.: 773 992 312
 
� Koupíme pro vlastní bydlení rodinný 
dům ve Žďáru nad Sázavou,Hamry nad 
Sázavou. Kontakt: ji.kadlec@gmail.com, 
tel.: 602 706 748

Astrologické okénko 
na červen 2021

 Ilustrační obrázek: Pixabay.com

Období Blíženců 
Ve čtvrtek 20. května nám Slun-

ce vstoupilo do znamení Blíženců, 
které je nejveselejším znamením z 
celého zvěrokruhu. Příroda je v tuto 
dobu plná života, všechno kvete, 
voní a šumí. Začínají se objevovat 
první plody a my s radostí pozoru-
jeme naše zahrádky, jak tu všechno 
kvete a roste. Cítíme příval energie 
a ne nadarmo je období Blíženců 
(červen) spojeno v čínské medicíně 
se srdcem, které je nejdůležitějším 
orgánem našeho těla. 

Lidé narození v tomto znamení 
jsou veselí, čiperní, zvídaví a rádi 
povídají. Mají věčně mladou duši a 
po celý život budou rádi studovat i 
cestovat. Nevydrží zkrátka na jed-
nom místě a jejich povaha se ostat-
ním může jevit jako poněkud ner-
vózní. 

Ve skutečnosti však mají Blíženci 
ve všem jasno, milují systém a logi-
ku, jen prostě musí dělat více věcí 
najednou. A to ženy i muži. Jejich 
znalosti jsou ohromující a navíc se s 
těmito lidmi můžete bavit na různá 
témata, jelikož mají rozhled v mno-
ha oblastech. Nevýhodou pak může 
být kvantita na úkor kvality, což je 
Blížencům občas vyčítáno. 

Mezi těmito lidmi každopádně 
najdeme nejvíce učitelů, spisova-
telů, novinářů a cestovatelů. O své 
zážitky se totiž rádi dělí a mohou 
povídat hodiny a hodiny. Proto je 
pro ně výhodné, pokud se mohou 
mluvením či psaním také živit. 
Mnohokrát je jejich psané slovo 
lepší než slovo mluvené, ve kterém 
se mohou posluchači občas ztrá-
cet. Slabou stránkou Blíženců jsou 
jejich city, které nedávají příliš naje-
vo, jelikož v nich neexistuje žád-
ná logika a je to nejistá oblast plná 
nástrah. 

Správný Blíženec s vámi tedy roze-
bere váš život do nejmenších detai-
lů a jistě i dobře poradí, o svém 
vlastním citovém životě však poml-
čí a vy se jej nikdy nedozvíte. 

Blíženci mají citlivá ramena, ruce, 
průdušky a plíce. Rychle se prochla-
dí a onemocní, ale přesto milují vítr 
a pocit svobody.  Potřebují si tedy 
chránit oblast krku a plic. Z bylinek 
jim pomohou všechny jarní byliny, 
které zlepšují dýchání a odstraňují 
zahlenění: plicník lékařský, podběl 
nebo černý bez.

Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková 
www.luciepolakova.cz


