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Moravské Kartografické
centrum Velké Opatovice

MKS Letovice
zve:

V roce 1973 vyhofiela ãást zámku ve
Velk˘ch Opatovicích. Vyhofielá ãást by-
la strÏena a místo ní byla podle projek-
tu Ing. arch. ZdeÀka Fránka postavena
nová budova, ve které sídlí od roku
2007 Moravské kartografické centrum.
Je zde umístûna nejvût‰í expozice map
v na‰í republice a také geodetické
a kartografické pfiístroje a pomÛcky pro
zpracování a v˘robu map.

Nejvût‰ím exponátem kartografic-
kého centra je plastická mapa histo-
rick˘ch zemí Moravy a Slezska, kte-
rá na plo‰e 100 m2 vyuÏitím opraco-
van˘ch dfievûn˘ch ãástí znázorÀuje
území od Vysoãiny po Beskydy, od

Bfieclavi po Jesenicko. Pfiesná doba
vzniku, ani její tvÛrci nejsou známi;
po 2. svûtové válce byla mapa majet-
kem ãeskoslovenské armády.

Pravidelná otevírací doba pro ve-
fiejnost je od dubna do fiíjna. Letos
mají zájemci o prohlídku exponátÛ
moÏnost v sobotu 30. listopadu vyu-
Ïít konání vánoãních trhÛ, které se
budou konat v prostorách kartogra-
fického centra. V prosinci se zde bu-
dou konat adventní koncerty - v so-
botu 7. a 14. prosince.

Text a foto: ph

Plastická mapa Moravy a Slezska. Novû postavená budova zámku, kde sídlí
Kartografické centrum, je ãast˘m cílem

‰kolních v˘prav.

10. v˘roãí divadelníkÛ
ve Vranové

Divadelní spolek „Nahoì” Vranová
oslavil v fiíjnu 10. v˘roãí zaloÏení. Je
obdivuhodné, Ïe i po desítce let zÛstá-
vají vûrni tomuto souboru v‰ichni,
kdo s my‰lenkou obnovit ve Vranové
ochotnické divadlo pfied 10ti lety pfii-
‰li a jejich nad‰ení jim zÛstalo. K to-
muto v˘roãí ochotníci nastudovali
stra‰idelnou komedii o tfiech dûjstvích
na motivy povídky Oskara Wilda
Stra‰idlo cantervillské.

Tato ãerná komedie pfiedstavuje více
jak 100 minut humoru, zvukov˘ch, svû-
teln˘ch a koufiov˘ch efektÛ. PÛvodní
pfiedlohy povídky Oscara Wilda se drÏí
pouze rámcovû, protoÏe ochotníci vyu-
Ïili originální scénáfi Jana Skopeãka.

Koncert dechové hudby. Boskovická
kapela a host Karel Hegner. Úter˘ 19.
listopadu 2013 v 19.00 hod. Vstupné:
50,- Kã 

MaÏoretky - vystoupení. 20 let VO
CO GOU. Pátek 22. listopadu 2013
v 16.00 a v 19.00 hod. Vstupné: 40,- Kã 

ZU· Letovice. Îákovsk˘ koncert.

19. listopadu 2013 v 15.30 hod. v kon-
certním sále ‰koly 

Uãitelsk˘ koncert. 28. listopadu 2013
v 17.00 hod. v koncertním sále ‰koly 

516 474 203,  777 674 203 
Masarykovo nám. 29, 679 61 Letovice 

zus.letovice@bk.orgman.cz 
www.zusletovice.cz 

SkopeãkÛv text dokonale pracuje se su-
ch˘m anglick˘m humorem a smyslem
pro nadsázku. 

„Stra‰idlo cantervillské” mûlo premi-
éru 5. fiíjna a velk˘ sál Kulturního domu
ve Vranové ve veãerních hodinách pras-
kal ve ‰vech. Více jak 200 náv‰tûvníkÛ
pfii‰lo zatleskat ochotníkÛm, ktefií s vel-
k˘m nasazením a potom následn˘m ús-
pûchem pfiedvedli skvûlé divadlo. 

Divadelní spolek „Nahoì” se sv˘m
nov˘m kouskem má nasmlouvaná dal‰í
pfiedstavení rÛznû v na‰em regionu.

Více na www.nahodvranova.cz

Text: RePo
Foto: archiv „Nahoì”

Vranov‰tí ochotníci „v akci”.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 1. 12.
na Masarykovû námûstí v 16:00.

V dobû pfiicházejícího podzimu je
vhodné posilovat na‰i imunitu, aby-
chom byli schopni ubránit se rÛzn˘m
onemocnûním. Jedním ze zpÛsobÛ,
jak jim pfiedcházet, je pustit se do dÛ-
kladné detoxikace tûla. Ulehãíte tak
svému organizmu pfii práci s vyluão-
váním odpadních látek a jedÛ z tûla
ven. Pokud si ji dopfiejete, bude va‰e
tûlo schopno úãinnûji se bránit nemo-
ci. Navíc mÛÏe ãasto pomoci i pfii do-
posud neúspû‰ném hubnutí.

Tûlo chce b˘t ãisté nejen vnû,
ale i uvnitfi

Salon Serafin, kter˘ najdete
v Boskovicích, peãuje o Va‰e zdraví.
Nabízí moÏnost velmi úãinné detoxi-
kace a odkyselení tûla pomocí pfií-
strojÛ. Pfiijìte se detoxikovat, vylou-
ãit odpadní látky z tkání a vnitfiních
orgánÛ – zbavte se kvasinkov˘ch in-
fekcí, koÏních problémÛ, otekl˘ch
kloubÛ, nespavosti, stresu. Vyãistûte
si krevní obûh, lymfatick˘ systém,
ledviny, játra, Ïluãník, moãové ústro-
jí. Zvy‰te si metabolismus a imunitu,
funkci stfiev a Ïaludku. Budete se cí-
tit lépe, budete plni energie! K deto-
xikaci tûla mÛÏete vyuÏít pfiístroj
SPLENDID eau pro odkyselení a de-

Pro ty, co se rozhodli pro své tûlo
nûco udûlat a chtûjí si detoxikaci
a odkyselení organismu pfiístrojem
Splendid aeu vyzkou‰et, nabízíme
slevu od 11. 11. do 30. 11. ve v˘‰i
25% na jednu proceduru. Stejnou sle-
vu nabízíme pfii kombinaci detoxika-
ce a akupresurního masáÏního lehát-
ka CERAGEM. Souãasnû je moÏné
zakoupit si za zv˘hodnûnou cenu per-
manentku detoxikace-lymfodrenáÏe. 

SALON SERAFIN poskytuje celou
fiadu sluÏeb zamûfien˘ch na pohyb, pé-
ãi o tûlo, zdraví a detoxikaci.  S blíÏí-
cím se chladn˘m poãasím je vhodné
vyuÏívat BODYSPACE (zafiízení pro
pohyb se souãasn˘m prohfiátím partií
tûla a intenzivním prokrvením, které
velice úãinnû a v krátkém ãase odstra-
Àuje pfiebyteãn˘ tuk v tûle) nebo re-
kondiãní stoly – SHAPEMASTER
(zafiízení vhodné pro v‰echny vûkové
kategorie, kde pohyb je díky dopomo-
ci stolÛ srovnateln˘ s cviãením ve
vodním prostfiedí).

Skvûl˘ typ pro dárek, 
kter˘ potû‰í

Potû‰te své blízké dárkem, kter˘ si
sami vyberou. Vûnujte jim dárkov˘

poukaz na sluÏby SALONU SERAFIN.
Je to skvûl˘ typ na dárek nejen pfii pfií-
leÏitosti blíÏících se vánoc, ale i jako
vhodn˘ dárek pro potû‰ení pfii nejrÛz-
nûj‰ích pfiíleÏitostech ãi v˘roãích. 

Provozní doba: Po – So (dle objednávek)

Tel.: 774 240 402
www.salonserafin.cz

e-mail: serafinboskovice@seznam.cz

toxikaci orgánÛ tûla, manuální ãi pfií-
strojové lymfodrenáÏe pro podporu
ãinnosti lymfatického systému, 
akupresurní a masáÏní lehátko 
CERAGEM, nebo detoxikaci podko-
Ïí metodou  UNIVERSAL CON-
TOUR WRAP.

Detoxikace organismu mÛÏe b˘t
pfiirovnána k jakési vnitfiní hygienû.
Stejnû jako si myjeme ruce, tûlo, ãis-
tíme zuby, mûli bychom se vûnovat
i vnitfiní oãistû svého tûla. Nahroma-
dûné toxiny v tûle zpÛsobují fiadu pro-
blémÛ. Cítíme se ãasto unavení, bolí
nás hlava, zvy‰uje se ãetnost one-
mocnûní. Toxiny mohou destabilizo-
vat ãinnost imunitního systému, coÏ
mÛÏe vést k rozvoji vût‰iny chronic-
k˘ch onemocnûní, rakovinotvorn˘ch
procesÛ a pfiedãasnému stárnutí orga-
nismu. Detoxikaci a odkyselení mÛ-
Ïeme provádût v prÛbûhu celého
roku, nejúãinnûj‰í je v‰ak na pod-
zim a na jafie. Detoxikace organis-
mu na‰e tûlo omladí, zbaví odpadních
látek a toxinÛ, které zatûÏují organis-
mus, dodává nám více energie a tím
podpofií organismus pfii hubnutí pfie-
byteãn˘ch kil. Souãástí je dodrÏování
pitného reÏimu, zmûna jídelníãku
a vhodné pohybové aktivity. 

Pfiipravte své tûlo na chladné období,
pomÛÏe detoxikace organismu
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