
Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy
budeme mít.
Dne 13. března 2012 by se dožila 68 let naše milá
manželka, maminka a babička,
paní Jarmila Vavrinčíková.
Stále vzpomínají
manžel, syn a dcery s rodinami.

Jenom ten, kdo v životě ztratil to nejdražší, ví,
kolik bolesti a žalu v srdci zůstává.
Dne 14. března uplynuly 3 smutné roky od chvíle,
kdy navždy odešla naše milovaná maminka
a babička,
paní Marie Mikulášková.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem děkují
dcera Jana a syn Petr s rodinami.

Dne 14. března uplynulo 10 let od úmrtí naší
dcery a maminky,
paní Kateřiny Trnavské z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
truchlící rodina.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány
hojí, vzpomínka na Vás, stále moc
bolí.
Dne 16. března by oslavil 80.
narozeniny a 17. března tomu
budou 3 roky, co nás navždy
opustil náš tatínek,
pan Josef Černý.
Dne 2. dubna tomu bude 5 roků,

co nás navždy opustila naše maminka,
paní Františka Černá.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Ivana aVěra, vnoučata a pravnoučata.

Tak mnoho se Ti chtělo žít, osud rozhodl a musela
jsi odejít.
Dne 16. března uplyne rok, kdy nás navždy
opustila
paní Libuše Zavadilová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Zavadilova.

Čas plyne jako voda.
Dne 16. března by s námi oslavila
85. narozeniny naše maminka,
babička a prababička,
paní Růžena Dvořáková.
Dne 22. března uplyne 15 let od
úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Miloslava Dvořáka z Dědic.

S láskou vzpomínají synové Miloš a Pavel s rodinami.

Dne 17. března by se dožil 61 let
pan Vojtěch Baláš z Chvalkovic na Hané.
Všem, kteří ho znali, děkuje za vzpomínku 
rodina Balášova.

Je těžké rozloučit se, je těžké říct sbohem. Nikdy
však nelze zapomenout.
Dne 18. března 2012 tomu budou 2 roky, kdy nás
navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček,
pan Jan Poláček z Bučovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Julie a synové Libor a Jiří s rodinami.

Stále jsi s námi, stále tě milujeme.
Dne 18. 3. by se dožila 50 let
paní Světlana Tomanová
a 11. 1. uplynulo 32 let od jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají
tatínek a sestry s rodinami

Vzpomínky

Dne 20. března oslaví krásné 80. narozeniny
pan Vladimír Měřínský.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, duševní
a tělesné aktivity přejí
dcery s rodinami a sestra Věra.

Vratislav Trávníček (1947), Šaratice † 7. 3.
Zdeněk Křetínský (1955), Vyškov † 7. 3.
Herta Ognarová (1935), Nesovice † 7. 3.
Vladimír Kotlán (1942), Krásensko † 6. 3.
Marie Lusková (1929), Rychtářov † 8. 3.
Vladimír Beneš (1945), Vyškov † 8. 3.
Helena Pernicová (1938), Vyškov † 8. 3.
MUDr. Jan Slavík (1924), Vyškov † 8. 3.
Anna Zlámalová (1930), Ivanovice na Hané † 8. 3.
Marie Čelonková (1924), Drnovice † 8. 3.
Růžena Kohoutková (1938), Bošovice † 9. 3.
Jaroslav Pukl (1922), Uhřice † 10. 3.
Karel Zemánek (1931), Chvalkovice u Bučovic † 10. 3.
Libuše Hanáková (1925), Vyškov † 11. 3.
Danuše Birknerová (1933), Habrovany † 11. 3.
Jana Čalkovská (1941), Vítovice † 11. 3.
Karel Mezník (1934), Slavkov u Brna † 11. 3.
Františka Vymazalová (1920), Kučerov † 12. 3.
Jan Strnad (1929), Luleč † 12. 3.
Jiří Rousek (1945), Habrovany † 12. 3.
Zdeněk Koláček (1942), Opatovice † 12. 3.
Ludmila Shromáždilová (1930), Křižanovice u Vyškova † 12. 3.
Marie Tučková (1938), Slavkov u Brna † 12. 3.
Ludmila Antošová (1935), Slavkov u Brna † 12. 3.
Miroslav Pešák (1923), Bučovice † 12. 3.
Jiří Sekanina (1947), Otnice † 13. 3.

Opustili nás

BlahopřáníAUTO - BAYER, s. r. o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna

ECONOMY SERVIS pro starší vozy VW,
AUDI, ŠKODA,

SEAT, CHEVROLET a další

přijme

VEDOUCÍHO SERVISU
Požadujeme:

– vzdělání min. SOÚ
– praxe v oboru nutná
– ŘP skupiny min. B
– znalost práce na PC
– samostatnost, spolehlivost
– odpovědnost a organizační schopnosti
– časová flexibilita

Profesní životopisy zasílejte na
e-mail: miroslava.sujanova@autobayer.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – Úřad ČČK – 118 04 Praha 1, Thunovská 18

Niger: Červený kříž pomáhá zmírnit následky

sucha a hladu 
Země tzv. sahelského pásu v Africe se potýkají s následky dlouhého sucha, které hrozí pře-
růst v humanitární krizi. Jednou z nejvíce ohrožených zemí je Niger. Partnerská organizace –
Nigerský Červený kříž – jako jediná humanitární organizace působí po celém území země
a desetitisíce jeho dobrovolníků se kromě boje s podvýživou zaměřují též na podporu školství
(výstavba škol) a zdravotnictví (zdravotní výchova a první pomoc). 
Pomoc Nigerského Červeného kříže se rozhodla doplnit Mezinárodní federace Červeného kříže
a Červeného půlměsíce, jejíž pracovníci zmapovali situaci v zemi a bohužel potvrdili velkou
humanitární naléhavost situace – pro pomoc určenou 350 000 příjemců na dobu 9 měsíců
je třeba v přepočtu 78 milionů Kč. 
Český červený kříž proto na tento účel vyhlašuje veřejnou sbírku. Její výtěžek bude použit
v součinnosti s Mezinárodní federací ČK&ČP přímo v Nigeru. Přispět je do 30. 4. 2012 možné
prostřednictvím sbírkového účtu ČČK

č. ú. 222885/5500, var. s. 222.
Děkujeme za spolupráci! V Praze dne 22. února 2012

Dr. Marek Jukl, Ph.D. Dr. Josef Konečný
prezident ČČK ředitel Úřadu ČČK

Výročí slavkovského kina - 90 let

Historie kina ve Slavkově
Doklady o prvním filmovém

představení ve Slavkově se
datují k roku 1906 (tedy zhruba
10 let po první filmové produkci
v Paříži), kdy sem několikrát
zavítal jeden z „kočovných“
biografů. Diváci mohli zhléd-
nout jednak klasické filmy jako
Ludvík XI., Souboj ze žárlivosti
nebo Napoleon na ostrově sv.
Heleny, ale též se mohli poučit
o krásách cizích krajů nebo
o světových událostech (např.
o rusko-japonské válce na Dál-
ném východě či velkém země-
třesení v jihoitalské Messině).
Představení se konala vždy po
několik dní v budově dnešní
České spořitelny.

Stálé kino začala od roku
1921 provozovat místní TJ
Sokol v prostorách dvorany pro
divadlo Sokolského domu na
Palackého náměstí. Sokolský
biograf navíc následovalo roku
1927 i kino Charita (později
přejmenované na Orel), které
fungovalo v tehdejším Lidovém
domě. Díky vysoké návštěvnos-
ti byla kina značně zisková.

Ani po druhé světové válce
význam kina ve Slavkově
neupadal a státní úřady oceňo-
valy zejména jeho význam
v šíření informací a propagan-
dě. V roce 1952 převzal kino Oko
Československý státní film
a o pět let později jej získal slav-
kovský MNV.

V roce 1959 došlo v rámci
„Akce Z“ k rozšíření kina Oko
pro potřeby promítání široko -
úhlých filmů. Budova byla pro-
dloužena, vnitřně přebudována
pro 300 osob se vzestupným
hledištěm a vybavena moder-
ním promítacím zařízením.

Celkové náklady se vyšplhaly
na 730 000 Kčs. Tím se slavkov-
ské kino zařadilo po bok tehdy
nejmodernějších festivalových
kin nejen na území Jihomorav-
ského kraje, ale i v ČSR (teh-
dejší Gottwaldov, Brno, Karlo-
vy Vary, Praha a dalších).

Od roku 1960 neslo nový
název – Kino Jas panoráma.
Počet představení tento rok
vzrostl na 590, přišlo na ně
99 783 osob (tj. průměrně 177
osob na představení) a tržby
činily 327 470 Kčs. Modernizace
kina měla minimálně v šedesá-
tých a sedmdesátých letech vel-
ký vliv na bohatou návštěvnost
a na dobré zisky slavkovského
kina stejně jako na spokojenost
diváků. Počet představení se
v té době pohyboval na úrovni
10 představení za týden, z toho
jen v neděli 2 odpoledních a 1
večerního představení!

V současné době kino jako
jedno z mála malých kin, která
přežila konkurenci multikin
a televize (domácího kina),
působí a pravidelně promítá
2–4 představení týdně. Předpo-
kládáme, že v nejbližší době
bude v kině instalováno pro-
jekční zařízení umožňující
využívat nejnovější technologii
„blue-ray“, a to při zachování
dosavadních promítacích příst-
rojů (pro filmy 35 mm). Toto při-
nese nejen zvýšení kvality pro-
jekce, ale zejména umožní
rozšíření nabídky filmových
titulů, které se postupně pře-
stávají vyrábět na klasickém
35 mm filmu.

Ing. Aleš Šilhánek,
Mgr. Martin Rája PhD. 

(ZS-A)

Ve dnech 17. a 18. března 2012 se uskuteční v kině pod záštitou
starosty města Ing. Ivana Charváta slavnostní představení 
k 90. výročí založení kina ve Slavkově u Brna. 

Program: 
Sobota 17. 3. 16.30 hod. – film Páni kluci (představení pro děti

a mládež); 19.00 hod. – slavnostní představení k 90. výročí kina ve
Slavkově u Brna film Světáci

Neděle 18. 3. 16.30 hod. – film Báječní muži s klikou.
Na tuto akci jste všichni srdečně zváni! Vstup je volný. 

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Dne 15. 3. od 17.00 hod. v přísálí
Sokolského domu se koná valná hro-
mada TJ Sokol Vyškov. 

DĚTSKÁ DISCO – PARTY
Zveme vás na dětskou Disco party

v maskách, která se koná dne 
18. března. Začínáme ve 14 hodin
v Café 98 baru na ul. Letní. Vstupné
20 Kč.

JOSEFSKÁ ZÁBAVA V ZELENÉ HOŘE
Obec Zelená Hora pořádá v sobotu

17. března od 20 hodin v sále kultur-
ního domu v Zelené Hoře tradiční
„Josefskou zábavu“. K tanci a posle-
chu hraje skupina ROCK MELODIE.
Srdečně zvou pořadatelé. Josefové
mají vstup zdarma.

VÍTÁNÍ JARA 2012
Sobota 31. března, 19.30 hod., soko-

lovna Nížkovice. Letos již potřinácté
krátce po prvním jarním dnu se otevírá
sezona folkového a countryového fes-
tivalového hraní koncertem VÍTÁNÍ
JARA v sokolovně v Nížkovicích, kam
si své hudební přátele zve domácí pís-
ničkář Slávek Janoušek. Program:
v úvodu vystoupí taneční skupina
ČTYŘLÍSTEK zNížkovic, která před-
vede ukázku country tanců, dále pak
tradiční účastník tohoto koncertu –
kobeřická skupina BOKOMARA. Sku-
pina ZHASNI z Nového Boru pokřtí
své nové CD Na druhém nádvoří, rov-
něž SLÁVEK JANOUŠEK a LUBOŠ
VONDRÁK budou křtít CD dětských
písní Dušičky. Kvrcholům večera bude
patřit výrazná osobnost hudební scé-
ny –zpěvák PETR BENDE ajeho sku-
pina BAND, zahraje společně s cim-
bálovou muzikou GRAJCAR zDolních
Bojanovic. Závěrečný blok moravských
lidových písní od cimbálovky dotvoří
určitě krásnou atmosféru tohoto jar-
ního večera. Na pohodový koncert do
místní sokolovny vás srdečně zve pís-
ničkář Slávek Janoušek.

JOSEFSKÁ ZÁBAVA V PÍSTOVICÍCH
SDH Pístovice vás srdečně zve

v sobotu 17. 3. od 20 hodin do hospody
Pod kopcem v Pístovicích. K tanci
a poslechu hraje DUO APERION
a jako host vystoupí finalista Super-
star 2011 Petr Ševčík.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Kulturní a sociální komise obce

Drnovicepořádázájezd do Národního
divadla Brno na slavnou Molièrovu
komedii Škola žen. Představení se
koná v úterý 1. května v 17 hodin
Odjezd autobusu je v 16 hodin ze
zastávky na návsi. Na toto představení
byla obci Drnovice poskytnuta sleva,
celková cena zájezdu: 250 Kč. Běžná
cena vstupenky činí 300 Kč. Vstupen-
ky jsou k zakoupení v kanceláři OÚ
Drnovice.

SPORTOVNÍ  VÍKEND 
PRO DÍVKY V DDM VYŠKOV

Sportovní víkend pro dívky – na
DDM Vyškov – 23.–24. 3. – zahájení
v 18.00 hod. – ukončení 24.3. v 18.00,
čeká na vás nejen sportování, ale
i kadeřnice, kosmetika, manikúra.

VÍTÁNÍ JARA ANEB OSLAVA DNE PTACTVA
A PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE

Je název další akce, která proběhne
v ZOO PARKU Vyškov v sobotu 24.3.
Program: od 14.00 – velikonoční díl-
ničky (pletení pomlázky, výroba
Smrtek, zdobení vajec, pečení jidášů,
ochutnávání velikonočních jídel,
malování na obličej, jarmark – kras-
lice, perníky, hrnčíř, dřevěné hračky,
kovové šperky, včelařské produkty…
15.00 – Vynášení Smrtky – folklorní
soubor Koštéř z Manerova od 15.00 –
Den ptactva – hry a soutěže v ZOO 

VÝSTAVA BAREVNÁ KŘÍDLA V BOŠOVICÍCH
Slavkovská malířka a výtvarnice

Alena Slezáková připravila další
výstavu. Po velmi úspěšné loňské
výstavě Moje srdeční záležitost, kterou
jsme měli možnost navštívit po celé léto

na zámku, je nová výstava zaměřena
především na přírodu. Jak už napovídá
název výstavy – Barevná křídla –
nechala se malířka inspirovat tvary
a barevností křídel motýlů, ptáků
avážek. Téma výstavy ne bylo vybráno
náhodně – vý stavním prostorem těchto
výtvarných děl bude atraktivní pro-
středí Papouščí zoologické zahrady
v Bošovicích. Autorka je známá svým
nevšedním viděním světa a smyslem
pro detail. Ztěchto důvodů se můžeme
těšit na zajímavá aoriginální výtvarná
díla. K vidění budou malby akrylem
aakvarelem, kresby tužkou, tuší apas-
telem. Výstava je prodejní a potrvá do
15. dubna 2012, otevřeno je denně od
10 do 17 hodin. Vstup zdarma.

VÝSTAVA O SVĚTELNÉM ZNEČIŠTĚNÍ
PLANETY SPOJENÁ S BESEDOU

V kině Sokolský dům Vyškov bude
od pátku 9.–25. března v levém přísálí
k vidění zajímavá výstava o proble-
matice SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚ-
NÍ naší planety a o jeho dopadech na
životní prostředí. Výstavu do Vyškova
zapůjčila Západočeská pobočka Čes-
ké astronomické společnosti v Roky-
canech a úspěšně putuje po celé ČR
od r.2009. Pokud vám není jedno jakou
Zemi zanecháme příštím generacím,
zveme vás na besedu s odborníkem na
tuto problematiku RNDr.Petrem Háj-
kem do Sokolského domu 22. března
v 18.00 hod. Vstupné 20 Kč

POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadelní soubor Krásenští diva-

delní ochotníci hrají divadelní kome-
dii Antonína Procházky PŘES PŘÍS -
NÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU.
Režie Renata Škrobová. Vstupné
55 Kč. Bučovice, Katolický dům,
sobota 17. března v 19 hodin.

SŇATKOVÁ PODVODNICE V BUČOVICÍCH
Ochotnické divadlo Mouřínov vás

srdečně zve na příběh o lidské samotě
SŇATKOVÁ PODVODNICE. Kome-
dii o dvou dějstvích můžete shlédnout
v sále Katolického domu v Bučovi-
cích 31. března v 19 hodin. Vstupné
50 Kč.

POZVÁNKA NA PLES
ZŠ Vyškov, Letní pole a Občanské

sdružení při ZŠ Vyškov, Letní pole
Vás srdečně zvou na XVI. SPOLE-
ČENSKÝ PLES v pátek 16. března
od 20 hodin v Posádkovém domě
armády ve Vyškově. K poslechu a tan-
ci hraje skupina PANORAMA. Pro-
gram: vystoupení moderních gym-
nastek, Atlet školy 2011, orientální
tanec, tombola, exotické míchané
nápoje. Předprodej vstupenek a mís-
tenek ve škole u Mgr.Aloise Slezáčka,
tel. 517 325 631. Více na www.oszslet-
nipole.estranky.cz.

POZVÁNKA NA BAZÁREK
MC Stonožka Pustiměř Vás srdeč-

ně zve na bazárek, který se koná od
23. 3.–25. 3. v místní sokolovně. Pro-
dej se uskuteční 24. 3. od 9–15 hod.
Nutná registrace prodejců na: 
pavlinap@seznam.cz nebo na tel.: 
725 247 651 pí Rozehnalová.

CO PŘIPRAVUJE ZOO PARK VYŠKOV
Cestovatelské přednášky z cyklu

CESTOVÁNÍ S LI VING STONE kaž-
dý čtvrtek v podzemním sále Hanác-
kého statku od 18.00 hodin. Vstupné
20 Kč. 15. 3. MAREK TELIČKA,
Livingstone: VIETNAM. Země s tisí-
ciletou historií. Dvoudenní trek voko-
lí horského městečka Sapa. Bývalé
císařské město Hue, městečko se stře-
dověkou architekturou Hoi An. Hanoj
i Saigon! Novodobý přírodní div Dra-
čí zátoka s kouzelnými krasovými
scenériemi a tajuplnými jeskyněmi. 

MEDITAČNÍ SAHADŽA JOGA
Přijďte si vyzkoušet jednoduchou

meditaci. Zbavíte se stresu a dosáh-
nete stavu vnitřního klidu. Každý
čtvrtek od 18 do 19 hodin v DDM  
Vyškov, Brněnská 7. Vstup zdarma.
www.nirmala.cz.

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756


