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Závûreãné defilé loÀského roãníku.

·ermífii s nevûstou v roce 2011.

Po úspû‰ném loÀském prvním roã-
níku, pro Vás pofiadatelé pfiipravují
druh˘ roãník. Letos bude akce dopl-
nûna o nabídky firem, které se zab˘-
vají svatbami a v‰ím co k nim patfií.
Pfiijìte si tedy uÏít den pln˘ svateb-
ních inspirací.

Show se uskuteãní 26. 5. 2012 v areá-
lu Státního zámku Lysice. Na prvním ná-
dvofií a na spodní zámecké terase si od
16.00 hod. budete moci prohlédnout na-

bídku vystavujících firem z Blanenska,
Ti‰novska i Brnûnska. V této prezentaci
najdete  v‰e od svatebních salónÛ, sva-
tební agentury, kvûtináfiství a pÛjãovny
dekorací, pánsk˘ch oblekÛ a doplÀkÛ,
kadefinictví, kosmetick˘ch  salónÛ, res-
taurace, foto a video sluÏeb, svatebních
oznámení, zlatnictví, svatebních doprav-
cÛ aÏ po  svatební ohÀostroj. K vidûní
budou i ukázky dekorací pro svatební
obfiady v interiéru i exteriéru. 

Vstupné na svatební show je dobro-
volné a kaÏd˘ náv‰tûvník má moÏnost
vyhrát na konci akce hodnotné ceny
a poukazy vûnované zúãastnûn˘mi fir-
mami, pofiadateli a sponzory.

Hlavní program zaãne v 18.00 hod. na
první zahradní terase. Tû‰it se mÛÏete na
pfiehlídky svatebních ‰atÛ, kytic, líãení, úãe-
sÛ, pánsk˘ch oblekÛ a doplÀkÛ. Mezi pfie-
hlídkami bude program doplnûn ‰ermífi-
sk˘m vystoupením skupiny Bravo team
Libora Ol‰ana. Pro náv‰tûvníky bude pfii-
praveno malé obãerstvení a ani svatební
koláãky nebudou chybût. Na závûr celé
show bude po 20.00 hodinû k vidûní oh-
Àostroj z dílny brnûnského ohÀostrÛjce
ing. Ivana Martínka z Theatrum Pyroboli. 

Na nedûli 27. 5. 2012 budou zámecké
interiéry obohaceny na prohlídkové  tra-
se A o svatební ‰aty a kytice.

Pfiijmûte tedy pozvání k svatbû na
zámku. Více informací o celé akci najde-
te na webov˘ch stránkách: www.svatby-

blansko.cz, www.kvetinovysalonsissi.cz
a www.zameklysice.cz

Správa SZ Lysice, foto: Pavel Nejedl˘.

Mediálním partnerem akce 
jsou Listy regionÛ.
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• barvení   • foukání   • stfiíhání

• ãesání spoleãensk˘ch úãesÛ

Kadefinické sluÏby aÏ k vám domÛ
Kadefinice MAKI

Svatební show na zámku Lysice
– svatby a v‰e co k nim patfií

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.

Kontakt - tel.: 775 731 779

Nadnárodní spoleãnost specializující se na dÛchodové a zdravotní
reformy ve stfiední Evropû hledá

OBCHODNÍ MANAÎERY
pro oblast Svitavska, Boskovicka,

Blanenska

Vy‰‰í odborné studium – denní forma

Pfiihlá‰ky ke studiu pro I. kolo pfiijímáme do 31. kvûtna.
Pfiijímací fiízení je 29. 6. 2012. Kritéria viz www ‰koly.

• 63-41-N/18 Ekonomika a podnikání • 65-43-N/01 Cestovní ruch
se zamûfieními: Finanãní fiízení podniku a DaÀové poradenství • 53-41-N/11 Diplomovaná 

• 63-43-N/13 Finanãnictví a bankovnictví v‰eobecná sestra

Dal‰í informace o studiu lze podat po pfiedchozí 
domluvû osobnû.

Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická a zdravotnická 
a Stfiední ‰kola, Boskovice, Hybe‰ova 53
Tel.: 511 123 101, fax. 516 455 083
www.vassboskovice.cz, skola@vassboskovice.cz


