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Čas běží, vzpomínky zůstávají….
Dne 11. ledna 2015 uplynulo 1. smutné výročí od
úmrtí
pana Ladislava Kaldy
a dne 19. ledna 2015 vzpomeneme jeho nedožité
70. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá….
Dne 12. ledna 2015 by se dožila 100 let naše maminka, babička
paní Anežka Vincenecová z Ivanovic na Hané.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Rostislav s rodinou, vnučky Iva a Monika s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo měl Tě rád,
vzpomíná dál.
Dne 13. ledna uplynulo 5 smutných let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka, bratra a švagra
pana Vlastimila Kadlčíka.
S láskou vzpomínají
dcera Hanka s manželem, vnučky Petruška
aVendulka, sestra a bratr s rodinou.

Dne 17. ledna vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí našeho milovaného syna, tatínka a bratra
pana Milana Honse z Rousínova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s láskou a s úctou
s námi.
Rodina Honsova.

Ty, které milujeme, nás nikdy neopustí. Vždycky
je najdeme v srdci.
Dne 17. ledna  2015 uplyne rok, co nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček
pan Věnek Kulhánek.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

V neděli, 18. ledna  2015, uplyne 10 let od chvíle,
kdy nám navždy odešel náš tatínek
pan Jozef Cingel…
Dne 18. prosince 2014 by oslavil 
své 82. narozeniny…
Dcery Lenka a Renáta s rodinami.

Dne 20. ledna 2015 vzpomeneme 5. smutné
výročí, co nás navždy opustila
paní Eva Šebelová.
Stále vzpomíná
manžel a děti s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Chci touto cestou poděkovat za příkladnou péči, kterou jsem

v prosinci 2014 přijímala v Centru léčebné rehabilitace
nemocnice ve Vyškově. Zejména panu MUDr. Krejčířovi 

a paní MUDr. Jaklové, ale také sestrám, obětavé paní Kubicové
a milým uklizečkám. Díky, že mnoha trpícím pomáhají vstát

a samostatně se hýbat. 
Alena Viková.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a dobrým
lidem, kteří se přišli rozloučit dne 3. ledna 2015
s paní Alenou Markovou ze Slavkova u Brna.
Děkujeme též za květinové dary a projevy
soustrasti.
Jaroslav Marek, manžel

Dne 15. ledna 2015 oslaví
pan Jan Losman z Drnovic 88 roků.
Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví.
Dcera Zdeňka a syn Jan s rodinami.

Alena Marková (1954), Slavkov u Brna † 24. 12. 2014

Josefa Vinterová (1924), Křenovice † 7. 1. 2015

Aloisie Drlíková (1933), Dědice † 7. 1. 2015

Anna Kočí (1925), Vyškov † 7. 1. 2015

Marie Závadská (1936), Ivanovice na Hané † 8. 1. 2015

Jakub Jandl (2004), Křenovice † 8. 1. 2015

Jindřiška Černá (1930), Moravské Prusy † 9. 1. 2015

Alois Vystavěl (1924), Vyškov † 9. 1. 2015

Anna Pokludová (1932), Drnovice † 9. 1. 2015

Josef Novotný (1957), Bošovice † 10. 1. 2015

Marta Kadlecová (1929), Vyškov † 11. 1. 2015

Věra Tomková (1934), Drnovice † 11. 1. 2015

Opustili nás

Blahopřání

Co nového v Pinocchiu?

Vítejte v novém roce 2015!
Nechť je celý váš rok naplněn
radostí a pohodou!

Když zjistíte, že máte volný
ČAS, co je nejlepší udělat?
V žádném případě nezůstat
sedět doma, ale vyrazit za námi!
Klub PINOCCHIO Dědice je
zájmový volnočasový klub
Domu dětí a mládeže Vyškov.
Má mnoho tváří podle svých
členů a jejich zájmů, plně
vychází vstříc svým členům -
iniciativa je, samozřejmě, vítá-
na. V současnosti preferuje ze
svých aktivit: tanec, kreativní
tvorbu, akce pro rodiče s dětmi,
zážitkové víkendové akce
a výlety. Pro všechny je připra-
vena pestrá nabídka činnosti:
taneční kroužky zaměřené na
Street Dance (N-YOJ, Break,
CHILLI), společenské a břišní

tance, k nově otevřeným krouž-
kům patří: výtvarné tvoření,
kytara, keramická dílna
a taneční přípravka pro malé
děti. Klub je otevřený každé
úterý a čtvrtek od 16.00 do
18.00 hod., k dispozici jsou zde
stolní a deskové hry, XBOX,
taneční podložky, klokaní boty
a další. 

V současné době hledáme
nadšence, kteří rádi něco tvoří,
hrají stolní deskové hry, nepo-
kazí žádnou legraci a mají chuť
pomoci s vedením klubu. Rádi
tančíte? A zrovna nemáte kde?
Hledáte prostory pro svoji
taneční skupinu? U nás je jistě
najdete! Nabízíme možnost
využití tanečního sálu se zrcad-
ly.

Těší se na vás Tom, Ondra,
Šárka…

VÝSTAVA O DÁNSKÉ ARCHITEKTUŘE
Srdečně vás zveme na vernisáž

výstavy Současná dánská architektura,
která se uskuteční v úterý 20. ledna
2015 v 17.00 hodin ve výstavním sále
v 1. patře Muzea Vyškovska. Výstavu,
přibližující poslední trendy dánské
architektury, zahájí pan Lars Kjellberg,
politický rada a zástupce dánského vel-
vyslance v České republice.

Výstava Současná dánská architek-
tura, kterou do vyškovského muzea
zapůjčilo Dánské velvyslanectví v Pra-
ze, vznikla ve spolupráci Dánského
ministerstva zahraničních věcí, Dánské
asociace architektonických firem
a Iniciativy dánského designu a archi-
tektury a přibližuje nejenom výběr toho
nejlepšího ze současné dánské archi-
tektury, ale také její základní hodnoty.
Dánskou architekturu charakterizuje
striktně ekologický profil, udržitelnost,
empatie a především demokratický
přístup, podle kterého nejsou elegantní
design a nádherná architektura vyhra-
zeny pro elitu, ale naopak určeny široké
veřejnosti.

Všechny tyto jedinečné projekty, kte-
ré jsou na výstavě prezentovány, byly
vybrány pro svou špičkovou kvalitu
a také proto, že zosobňují dánskou
identitu: vysoký životní standard,
moderní přístup ke zdravotnictví, vzdě-
lávání a studiu a velký důraz na šetrnost
k životnímu prostředí. Výstava také
názorně ilustruje roli kultury v měst-
ském prostoru, který jde ruku v ruce
s moderním skandinávským životním
stylem. Výstava bude v Muzeu Vyškov-
ska k vidění do 29. 3. 2015.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 
TK VYŠKOV

Výbor TK Vyškov srdečně zve své čle-
ny a tenisové příznivce na řádnou val-
nou hromadu konanou dne 20. 2. 2015
v 17 hodin v restauraci U Kopinců ve
Vyškově.

ČLENSKÁ SCHŮZE KČT
KČT odbor Vyškov zve své členy i pří-

znivce na členskou schůzi odboru KČT,
která se koná ve čtvrtek 15. ledna 2015
v 16.00 hodin v Klubu důchodců (Dům
sociálních služeb), Tyršova 27. Přezůvky
s sebou!!! 

POZVÁNKA NA SPOLEČENSKÝ PLES
ZŠ Tyršova Vyškov a OS ZŠ Tyršova

si vás dovolují pozvat na 29. společen-
ský ples, který se koná dne 23. 1. 2015
v Sokolském domě ve Vyškově, zahájení
ve 20 h, vstupenku a místenku je možné
zakoupit na ředitelství školy
(517 348 782).

SPORTOVNÍ PLESÁNEK
SK Hvězdlice vás srdečně zve na

sportovní plesánek, který se bude konat
na sále kulturního domu v Nových
Hvězdlicích 17. 1. 2015 od 20 hodin.
K zábavě a tanci nám bude hrát Radek
Verner v doprovodu Martina Vernera.
Jako host večera vystoupi Karel Gott
Revival. Dále se můžete těšit na boha-
tou tombolu a vystoupení taneční školy
H+L Vyškov. Vstupné 80 Kč.

HASIČSKÝ BÁL V DRNOVICÍCH
SDH Drnovice vás srdečně zve na

HASIČSKÝ BÁL, který se koná v sobo-
tu 17. ledna 2015 ve 20 hodin ve všech
sálech kulturního domu v Drnovicích.
K tanci a poslechu hraje Voděnka
a Vikýř. Předtančení, bohatá tombola.
Vstupné 120 Kč, v předprodeji 100 Kč
(Trafika Pavel Kummer, Drnovice).
Rezervace místenek 15. ledna v 16 až

18 hod. v hasičské zbrojnici. Vstup
pouze ve společenském oděvu.

HASIČSKÝ PLES V LULČI
SDH Luleč si vás dovoluje pozvat na

HASIČSKÝ PLES, který se koná 31. 1.
2015 od 20 hodin v sále sokolovny v Lul-
či. Předtančení, občerstvení, tombola.
K poslechu a tanci hraje skupina DUO
OZON. Vstupné 100 Kč, v předprodeji
85 Kč. Předprodej na OÚ Luleč. Vstup
pouze ve společenském oděvu. 

OBECNÍ PLES V DRNOVICÍCH
Zastupitelstvo obce Drnovice,

Základní škola a Mateřská škola Drno-
vice vás srdečně zvou na OBECNÍ
a ŠKOLNÍ PLES.

Sobota 24. ledna 2015 od 20 hodin,
Kulturní dům v Drnovicích, K tanci
a poslechu hrají: Cristal a Hovorné.
Vstupné: 120 Kč. Předprodej 100 Kč.
Bohatá tombola. Předprodej vstupenek:
v kanceláři obecního úřadu.

PRODEJNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
ZO ČSCH Vyškov pořádá 26. prodej-

ní výstavu králíků ve svém chovatel-
ském areálu u vlakového nádraží Vyš-
kov. Výstava bude v sobotu 17. ledna
2015, otevřena je od 11 hod.do 15 hod.
Info na tel.: 608 456 330.

ZUMBA PARTY 
V neděli 25. ledna od 17.00–18.30

hod. na Orlovně – vedle ZŠ Nádražní 5.
Cena 100 Kč. Přihlášky a více informací
na www.zumbavyskov.cz

NOVÝ KURZ LATIN DANCE
Pro ženy – začátečníci i pokročilí –

od 20. ledna na ZŠ Letní pole a NOVIN-
KA – od 12. ledna ZUMBA CARDIO
STEP a OD 15. ledna INSANITY –
FUNKČNÍ TRÉNINK. Více na
www.zumbavyskov.cz

CVIČENÍ TĚHOTNÝCH
Cvičení těhotných v MC Radost.

Každé úterý od 17 do 18 hodin s porodní
asistentkou Kateřinou Petrovou. Pra-
videlně také pořádáme kurzy předpo-
rodní přípravy. Více informací na
http://cviceni-tehotnych.ivyskov.cz/.

MĚSTSKÝ PLES V IVANOVICÍCH
Město Ivanovice na Hané srdečně zve

na Městský společenský ples, který se
koná v pátek 23. ledna 2015 od 20.00
hod. v Kulturním domě Ivanovice na
Hané. K tanci a poslechu hraje skupina
Blue Band Company z Přerova. Bohatý
program a občerstvení zajištěno. Slo-
sovatelná vstupenka s místenkou
120 Kč. Předprodej vstupenek probíhá
v Městské knihovně Ivanovice na Hané,
tel. 517 363 397.

POZVÁNKA NA MYSLIVECKÝ PLES 
– MORAVSKÉ PRUSY

Myslivecký spolek Mor. Prusy – Mor.
Málkovice pořádá v pátek 16. 1. 2015
tradiční myslivecký ples v sále kultur-
ního domu v Mor. Prusích. Zahájení ve
20 hod. Hraje skupina Classic. Srdečně
zvou pořadatelé.

POZVÁNKA NA MYSLIVECKÝ PLES – VYŠKOV
Myslivecký spolek Haná Vyškov pořá-

dá MYSLIVECKÝ PLES v sobotu 24. 1.
2015 v sále Sokolského domu Vyškov,
zahájení ve 20 hodin. K tanci a poslechu
hraje kapela Podboranka. Bohatá mys-
livecká a věcná tombola. Předprodej
vstupenky s místenkou v prodejně lovec-
kých potřeb OD Kojál  u pana Kotíka.
Vstupné s místenkou 120Kč. K příjemné
zábavě zvou myslivci.

DDM VYŠKOV ZVE
16. leden 2015 Taneční maraton – pro

všechny příznivce tance. Program:
workshop s tanečními lektory DDM
Vyškov (I.N.D., N-YOJ,...) a diskotéka
s programem (hry, soutěže, Beetle) s pře-
spáním, od 17.00 hod. v Pinocchiu Dědi-
ce.

23. leden 2015 OP stolního tenisu
neregistrovaní – určen všem příznivcům
stolního tenisu, kteří nehrají okresní
přebor a nemají registraci ve svazu stol-
ního tenisu, 15.00–16.30, v ZŠ Nádraž-
ní 5, Vyškov.

24.–25. leden 2015 Nocování na seně
– veselý ahravý program vbudově DDM
Vyškov a ve stájích Šafářského dvora
s přenocováním. Jízda na koni. Od 9.00
hod.

24. leden 2015 Setkání s tancem –
povzbuzení ženskosti africkým a břiš-
ním tancem. Kruhové tance z různých
koutů světa. Lektorka akce Dagmar
Kratochvílová, 14.00 až 15.30 v DDM
Vyškov.

24. leden 2015 Bubnování pro radost
– bubnování na africké bubny, lektor
Vráťa Kratochvíl, 16.00–18.00 v DDM
Vyškov.

29.–30. leden 2015 Prázdninová noc
plná zázraků – pobytová akce vDM Vyš-
kov pro všechny, kdo věří na zázraky,
chtějí se bavit, řádit a skotačit, začátek
v 18.30 hod., konec v 10.00 hod. 30. 1.

30. leden 2015 Za vysvědčení na koně!
– půlhodinová jízda na koni v kryté jíz-
dárně Šafářského dvora, povídání
o koních, prohlídka stáje 10.00–12.00
hod.

PRÁZDNINOVÁ NOC PLNÁ ZÁZRAKŮ
29. 1. 2015 Prázdninová noc plná

zázraků je již několik let tradiční poby-
tová akce v DDM ve Vyškově. Je určena
všem, kdo věří na zázraky, chtějí se
bavit, řádit a skotačit. začínáme 29. led-
na 2015 v 18.30 hod. na DDM končíme
30. ledna 2015 v 10.00 hod. 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA VE ŠVÁBENICÍCH
Vlastivědné muzeum a muzejní gale-

rie betlémů ve Švábenicích otevírá vel-
kou výstavu s názvem VÁNOČNÍ TRA-
DICE A POEZIE. V Muzejní galerii ve
2. patře a v přízemí shlédnete 1 000 bet-
lémů ze všech dostupných materiálů.
Otevřeno je každou sobotu, neděli
a svátky až do 15. února 2015 vždy
odpoledne od 13 do 17 hodin. Zároveň
si můžete prohlédnout stálé expozice
Vlastivědného i Kostelního muzea.
(Muzea a galerie jsou otevřeny vždy
v době konání výstav nebo po ohlášené
domluvě se správcem muzea). Vstupné
dobrovolné. Jste srdečně zváni.

ZAČNÍ HRÁT RAGBY A PŘIJĎ MEZI NÁS!
Mladší žáci: 6 – 8 – 13 let: úterý

16–17.30, čtvrtek 16–17 hod.
Starší žáci: 14–15 let: úterý, čtvrtek

16.30–18 hod.
Kadeti: 16–17 let: pondělí, středa,

pátek 16.30–18 hod.
Děvčata – ženy: pondělí, středa,

pátek 16.30–18 hod.
Svoz dětí na zápasy z hřiště tam

i zpět zajištěn klubem. JIMI RC Vyškov,
areál Jana Navrátila, www.vyskov.rug-
by.cz


