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AUTOS, spol. s r.o., Palackého 157, 679 72 Kun‰tát
www.autos-kunstat.cz
AUTOSPOL, s.r.o., nám. 9. kvûtna 1 
680 01 Boskovice, www.autospol-boskovice.cz

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm

za projevenou pfiízeÀ, 

pfiejeme mnoho zdraví a ‰tûstí 

v roce 2016.
Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 

v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

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

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

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.

Kontaktní osoba: Mgr. Olga Fialová - námûstek pro o‰etfiovatelskou péãi 
Telefon: 516 491 120, e-mail: olga.fialova@nembce.cz

V‰eobecná sestra u lÛÏka - nepfietrÏit˘ provoz 

Porodní asistentka - nepfietrÏit˘ provoz

V‰eobecná sestra specialistka ARIP - nepfietrÏit˘ provoz

PoÏadujeme: dokonãené vzdûlání V·/S·  ve v˘‰e uveden˘ch
oborech, registraci k v˘konu povolání bez od-
borného dohledu, morální bezúhonnost.

AbsolventÛm Nemocnice Boskovice s.r.o. nabízí za‰kolení
a získání pracovních zku‰eností ve vysoce kvalifikovaném
kolektivu s moÏností dal‰ího studia a profesního rÛstu.

Lékárna Nemocnice - Otakara Kubína 179, Boskovice                                         Lékárna Na námûstí - Masarykovo nám. 4, Boskovice

Nabídka zamûstnání pro nelékafiské profese

Tabletová forma vitaminu C je vzhledem k rychlej‰ímu
nástupu úãinku vhodná pfii akutním nedostatku zmí-
nûného vitamínu. Vitamín C se uÏívá pfii pfiedcházení a
léãbû nedostatku vitamínu C, nejãastûji pfii jeho zv˘‰e-
né potfiebû, v období infekãních onemocnûní. 

Pfiípravek se pouÏívá k léãbû r˘my a dal‰ích zá-
nûtliv˘ch onemocnûní sliznice nosu, nosohltanu
a u pacientÛ po chirurgick˘ch v˘konech v nosní
dutinû. 

Doplnûk stravy Vibovit DINO obsahující vitamíny a
minerály je doporuãován hlavnû v‰em aktivním dû-
tem, jejichÏ pravidelná fyzická zátûÏ zvy‰uje poÏa-
davky na pfiíjem tûchto látek. Vibovit obsahuje pouze
pfiírodní barviva. 50 Ïelé bonbónÛ. 

MAGNESIUM 300+ pfiedstavuje unikátní komplex
hofiãíku, vitamínÛ a selenu. Pfiispívá ke sníÏení míry
únavy a vyãerpání, normální ãinnosti nervové sou-
stavy a psychické ãinnosti. Chrání pfied oxidativním
stresem. 

AKCE

Není lep‰í udûlat dobr˘ skutek
a pejska adoptovat? ·tûÀat i dospû-
l˘ch pejskÛ jsou plné útulky. Adopcí
na‰li domov i Edík (kfiíÏenec tibetské-
ho teriéra, 6 let) a Eli‰ka (kfiíÏenec
‰eltie a ãivavy, 6 mûsícÛ). Oba pochá-
zejí z romské osady, z nepopsateln˘ch
podmínek, kde Ïijí i stovky psÛ, ktefií
nikomu nepatfií. Pochopitelnû jsou
v‰ichni podvyÏivení, mají spousty pa-

razitÛ a bohuÏel to pro mnoho z nich
nedopadne dobfie. Eli‰ka mûla zranû-
ní na hlavû, patrnû od rány sekerou
nebo od pokousání jin˘m psem. 

Na‰tûstí je nûkolik organizací, kte-
ré se snaÏí psy zachraÀovat a po
v‰ech o‰etfieních je umístí do doãasné
péãe a do adopce. Díky jedné z tûch-
to organizací mají Edík a Eli‰ka své
rodiny. Jsou skvûl˘mi spoleãníky

a navÏdy zÛstanou vdûãní. Ale stále
je spousta pejskÛ, ktefií potfiebují no-
v˘ domov nebo „doãasku”. 

Pokud nemÛÏete pejska adoptovat,
podpofite alespoÀ sbírku pro opu‰tûná
zvífiata v Boskovicích. Dáreãky v po-
dobû pamlskÛ, hraãek, dek, apod.
mÛÏete nosit do boskovického info-
centra. Text: Adéla Komárková

Foto: Fotoateliér Anna

NEKUPUJTE, ADOPTUJTE!

Edík (vlevo) a Eli‰ka.

Mnoho lidí teì pfied Vánoci uvaÏuje nad pofiízením pejska. Vût‰ina z nich si vybere jemu blíz-
ké plemeno a za vidinou toho, Ïe u‰etfií spoustu penûz, si pofiídí psa bez prÛkazu (bez PP) pÛ-
vodu. BohuÏel ale u psÛ bez PP nikdo nezaruãí jejich pÛvod a zdraví a vlastnû ani to, zda z nûj
vyroste to plemeno, které jste si koupili.


