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� Pazderka František, veškeré elektro-
instalační práce, včetně oprav. Více než 
20 let zkušeností. 
Tel.: 731 460 987, e-mail: pazderkaf@
seznam.cz

Elektrikáři

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

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,nátěry fasád.

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

� 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

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 
na odvoz odpadu a sutě, prodej písků a 
kameniva, autodoprava.
Tel.: 733 536 004, 
e-mail: rudolfwolf@post.cz,
www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz

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

Žaluzie

Prodej pevných paliv

Renovace vanySlužby
� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly. 
www.svetklimatizaci.cz 

Tel.: 728 385 371

Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou OZNAMOVATEL

OsTATNí

� Výuka FRANCOUZŠTINY,
 www.mariesindelarova.cz

� Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469 234

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů, nabízí: sadbu 
květin, bylinky, trvalky, skalničky, okrasné 
stromy a keře, sadbu jahod, zeminu, 
rašelinu a hnojiva. Vypracujeme projekty 
a realizace zahrad.

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

Psychoterapeutické okénko
Neodsouvejme své potřeby

 na poslední místo

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 zod-
povědné a příliš se o sebe nestarají. 
Co to znamená, když přece věnují 
tolik pozornosti svým dětem i celé 
rodině? K tomu chodí do práce a ješ-
tě často řeší existenční starosti, zvláš-
tě jedná-li se o maminky samoživitel-
ky? 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


