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- pûstujeme-li vedle rÛÏí ães-
nek, budou mít rÛÏe nádherné
kvûty. Také ãesnek velmi dobfie
prospívá v blízkosti rÛÏí. Kofieny
rÛÏí si z ãesneku berou látku, kte-
rá m‰ice odpuzuje.

- rÛÏím se velmi zavdûãíte,
kdyÏ okolo nich lehce zahrabete
banánové slupky. Slupky mají
hodnû vápníku, hofiãíku, fosforeã-
nanu, sodíku, kyseliny kfiemiãitû
a síry. Je to jedno z nejlep‰ích
pfiírodních hnojiv.

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Víte, Ïe? RÛÏeLETO·NÍ NOVINKY 
NA ZÁMKU...
(Pokraãování ze strany 1)

Novû zrekonstruované jihov˘chod-
ní kfiídlo druhého podlaÏí zámku, které
je souãástí prohlídkové trasy, je vyhra-
zeno v˘stavám umûleck˘ch dûl. Ve
spolupráci s letovickou galerií Pex zde
vystavují pfiední souãasní v˘tvarníci:
Miroslav Netík, Josef MÏyk, Robert
Janás, Jan Spûváãek, Luká‰ Orlita,
Martin Salajka, Igor Grimmich, Jan
Gemrot, Jifií Hauschka a následovat
budou dal‰í umûlci. V‰echny v˘stavy
jsou prodejné, bliÏ‰í informace o vy-
stavujících a termínech v˘stav jsou u-
vedeny na stránkách zámku a galerie.

Na nádvofií je jiÏ zmínûná zámec-
ká restaurace „Jízdárna”, kde je moÏ-
né se velmi dobfie najíst (v˘bornû va-

fií ãeskou kuchyni – pozn. redakce)
nebo se jen obãerstvit, posedût s pfiá-
teli, oslavit cokoliv, od firemních ak-
cí, narození dítûte, rÛzná v˘roãí,
svatby,… Velmi pfiíjemn˘ personál
restaurace vám je zcela k dispozici.

KaÏdou první nedûli v mûsíci pro-
bíhá na zámeckém nádvofií „Burza”,
kde je moÏné cokoliv koupit, ale i pro-
dat. Více na www. zamekletovice.cz.

Od 1. kvûtna do 31. fiíjna je otev-
fieno dennû vãetnû pondûlí od 9:00
hodin do 18:00 hodin.

Tak neváhejte a urãitû se pfiijeìte
podívat i vy, náv‰tûva stojí za to
a kaÏd˘ si zde urãitû najde to své, co
ho zaujme. RePo

Foto: soukrom˘ archiv B. Vavfiíãka.


