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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

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, včetně oprav. Více 
než 20 let zkušeností.
Tel.: 731 460 987, 
e-mail: pazderkaf@seznam.cz

� 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

ŽaluzieSlužby

� 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

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů, nabízí: jahody, 
český česnek, macešky a jiné dvouletky, 
okrasné stromy a keře, byliny, trvalky, 
cibuloviny, borůvky, růže a chryzantémy, 
substráty a hnojiva, projekty a realizace 
zahrad.

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

OZNAMOVATEL

Astrookénko na září 2021

KOUPÍM
� Výkup STARÝCH peřin. 
Tel.: 721 469 234

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

PRODÁM
� Prodám rekonstruovaný velmi pěkný 
byt 3+1 s lodžií v klidné parkové 
lokalitě Žďáru n/S. Dům je cihlový po 
celkové rekonstrukci. V případě zájmu 
volejte 725 747 234 mezi 18-20 h.

VÍKEND PLNÝ

A DÁRKŮ
SLEV

 17. – 19. 9.

Období Panny
V srpnu nám slunce vstoupilo do 

znamení Panny přesně 22. srpna. Toto 
období značí nejen konec léta, a tedy 
ještě poměrně horké počasí, ale přede-
vším sklizeň úrody, žně a pomalou pří-
pravu na zimu. 

V období Panny máme totiž zvýše-
nou potřebu čistit svůj dům, zbavo-
vat se nepotřebných věcí a také se více 
věnovat svému zdraví. Ne nadarmo je 
totiž znamení Panny spojováno pře-
devším s léčením, zdravým způsobem 
života a čistotou. O osobách naroze-
ných v tomto znamení to však platit 
nemusí, jelikož mezi nimi jistě najde-
me i spoustu nepořádníků nebo leno-
chů! A jací jsou vlastně lidé narození 
ve znamení Panny?

Především velmi inteligentní a komu-
nikativní, pokud k tomu mají prostor. 
Panně totiž vládne planeta Merkur 
značící právě rozum a dar řeči. I když 
se vám tedy bude zdát člověk naro-
zený v tomto znamení poněkud pla-

chý nebo nenápadný (Panny tak často 
působí), opak je pravdou. 

Mají-li možnost, dokážou hovořit 
hodiny a hodiny, navíc velmi rády stu-
dují a vše se snaží ihned uvádět do pra-
xe. Zde je vidět rozdíl mezi Pannou a 
Blíženci, kterým také vládne planeta 
Merkur. Blíženci mají ohromný pře-
hled v mnoha oblastech, ale málokdy 
jdou v některé skutečně do hloubky. 
Panny naopak tyto hlubiny objevují 
rády a jsou poměrně vytrvalé, pracovi-
té a zodpovědné. 

Jelikož mají velmi citlivé zažívání a 
střeva, měly by se více zajímat o zdra-
vý životní styl a celkově o zdraví. Pan-
nám obvykle nevadí vytrvalá a pečlivá 
práce, navíc často bazírují na detailech, 
takže mohou působit jako přísné až 
puntičkářské, ale v sobě mají tenden-
ci mnoho odpouštět. V práci je však 
vždy výhodné, máte-li u sebe nějakou 
Pannu, jelikož bývá obětavá, spolehli-
vá, čestná a ještě ke všemu chytrá! 

Vytvořila Mgr. Lucie Poláková 
www.luciepolakova.cz


