
Tady mohl být Váš inzerát…
Proto neváhejte a kontaktujte

redakci Regionu:

517 342 756, 517 344 688



Opustili nás

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově

pořádá 

Příměstský tábor s koňmi 
Pro koho: pro děti, ve věku 8–14 let, které si chtějí užít spoustu
legrace, zábavy a přitom chtějí zlepšit své jezdecké dovednosti
a komunikaci s koněm, schopnost spolupráce v kolektivu, posílit
sebevědomí a naučit se respektovat pravidla.
Termín: 23. 7.–27. 7. 2012, denně od 8–14 hodin 
Cena akce: 1 800 Kč 
Program:
Teoretické znalosti o chování a životě koní, jezdectví atd.
Individuální/skupinový jezdecký výcvik podle zkušeností

každého dítěte pod vedením 3 licencovaných cvičitelů
jezdectví 

Aktivity s koněm ze země
Táborový program pod vedením pedagoga
Hry a soutěže, aktivity pro zlepšení držení těla a rovnováhy

dětí

Místo: Areál hiporehabilitace – Šafářský dvůr, Vyškov (za
Kauflandem)

Uzávěrka přihlášek na příměstský tábor do 22. 6. 2012.
Více informací: tel.: 737 619 207

e-mail: fyzioterapie@piafa.cz
http://www.piafa.cz

Sdružení PIAFA, Žerotínova 2, 682 01 Vyškov

Cvičení * Cvičení * Cvičení

CVIČENÍ
AEROBIC + posilování, FIT-

BALL STEPAEROBIC - Zdeň-
ka Sohrová, SOKOLOVNA, ul.
Tyršova, Vyškov

Pondělí 19.00–20.00 hod.,
středa 18.30–19.30 hod.

www.aerobik.wgz.cz

ZUMBA s IVOU SOTOLÁŘOVOU
Hodiny pro širokou veřejnost.
Bučovice, Slavkov u Brna,

Vícemilice, Rousínov.
Rozpis hodin zde: www.step -

aerobic.websnadno.cz

CVIČENÍ TĚHOTNÝCH
S registrovanou porodní asis-

tentkou Kateřinou Petrovou
každé úterý 16.45–17.45, cena
lekce 60 Kč. Mateřské centrum
Radost, Tyršova 142/29, Vyš -
kov. Kontakt: e-mail: kateri -
na1petrova@seznam.cz, tel.:
605 918 563, www.cviceni-te -
hotnych.ivyskov.cz

Cvičení těhotných je určeno
všem budoucím maminkám od
15. týdne těhotenství s fyziolo-
gickým průběhem. Těhotenské
cvičení je zaměřeno na prota-
žení a posílení svalů celého těla
s ohledem na těhotenství. Sou-
částí je i posilování a uvolňo-
vání svalů pánevního dna
a nácvik správného dýchání.
Příprava těla k porodu i popo-
rodnímu období a závěrečná
relaxace. Pro účast na kurzu je
nutné potvrzení lékaře – gyne-
kologa o tom, že těhotná žena
může cvičení absolvovat. Stačí
vyjádření v těhotenské průkaz-
ce.

NAPRAVTE SI TĚLO
Nové taneční hodiny PortDe-

Bras každou neděli na Orlovně
ve Vyškově od 17–18 hod. Lekce
je složená ze cviků, které napra-
vují tělo dnešního stereotypu.
Více informací na www.zum-
basmisou.wbs.cz

MODELACE POSTAVY S MÍČEM
Fitness Trinity, Dobrovské-

ho 2, Vyškov (naproti restaurace
U piráta). Těší se na vás každé
úterý od 18 hodin LUCKA
a každý čtvrtek od 18.30 hodin
KAROLINA.

KURZY BŘIŠNÍHO TANCE 
PRO ZAČÁTEČNÍKY

a středně pokročilé ve Vyš-
kově. Cena od 50 Kč/hod., mož-
nost výběru předplatného, dár-
ky, bonusy a další výhody. Více
informací na brisnitancevys-
kov@ seznam.cz, http://brisni-

tance-laia.webnode.cz. Orga-
nizátor: MC Radost, 728 881 956

ZUMBA V IVANOVICÍCH NA HANÉ
Opět hodiny zumby se Zuz-

kou a Dančou v Ivanovicích na
Hané od 10. 1. Každé úterý od
18.00–19.00 hod. a neděli od
19.00–20.00 hod. na Sokolovně
v Ivanovicích na Hané. Více
informací na 777 876 422 nebo
na zuzka.zumba@email.cz.

Přijďte se pobavit tancem!

ZUMBA VE VYŠKOVĚ
Chtěla bych všechny přízniv-

ce zumby pozvat na nově začí-
nající hodiny ve Vyškově, a to
každé pondělí od 18.30–19.30
a čtvrtek od 19.00–20.00 na ZŠ
Nádražní 5. Více info na
www.zumba.hu.cz

ZUMBA V BOHDALICÍCH
Opět hodiny zumby se Zuz-

kou a Dančou v Bohdalicích.
Každou středu od 18.00–19.00
hod. na ZŠ Bohdalice. Více
informací na 777 876 422 nebo
na zuzka.zumba@email.cz.

Přijďte se pobavit tancem!

ZUMBA-ZUMBA TONING
S Ivanou Sotolářovou
Po – Dražovice – 18 hod. –

zumba TONING
Po – Rousínov – 19.30 hod. –

zumba
Út – Nesovice – 20 hod. –

zumba
St – Slavkov u Brna – 19

hod. – zumba
Čt –Vícemilice – 18.30 hod. –

zumba
Pá – Slavkov u Brna – 19

hod. – zumba TONING. Nutná
rezervace na zumba Toning.

www.stepaerobic.websnad-
no.cz, mob.: 731 466 750

NA LÉTO DO KONDICE!
Po – 19.00–20.00 Step Aero-

bik
Čt 18.30-19.30 Aerobik.
NOVINKA – PORT DE

BRAS.
Aktuální info na

www.squash-vyskov.cz
Těší se Martina Marková

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
a zpevnit tělo v rytmu zumby

na hodiny v Bučovicích, a to
každou středu od 19.00–20.00
na obchodní akademii. Více info
na www.zumba.hu.cz

ZUMBA FITNESS
každé úterý od 18.30–19.30

na ZŠ Tyršova-Vyškov

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Studnice ve spolupráci s místními
organizacemi a podnikateli si Vás dovolují pozvat na
oslavy 670 let od prvním zmínky o obci Studnice, spojené
se sjezdem rodáků.
Oslavy se budou konat v sobotu 23. června 2012, zahájení ve
13.00 hodin v areálu za Hasičskou zbrojnicí.

Srdečně zvou pořadatelé.

KOLOČAVA 
v zámecké zahradě 

Na muzikálovou baladu KOLOČAVA, autorů Petr Ulrych a Sta-
nislav Moša, můžete zajít 16. června 2012 do zámecké zahrady ve
Slavkově u Brna.

Český muzikál Koločava vy -
chází z románu Ivana Olbrachta
Nikola Šuhaj loupežník. Insce-
naci živě doprovází skupina
Javory v čele se zpěváky, souro-
zenci Hanou a Petrem Ulrycho-
vými. Významnou úlohu hrají
také filmové dotáčky Dalibora
Černáka podle scénáře Stanisla-
va Moši, které inscenaci přibližují
produkcím Laterny Magiky.

Premiéra tohoto představeni
proběhla již 7. září 2001 na
prknech Městského divadla Brno
a hraje se dodnes s velkým úspě-
chem.

Vstup do zámecké zahrady
bude v den konání akce umožněn
od 17.00 hodin, aby mohli
návštěvníci nasát příjemnou
atmosféru tohoto krásného místa

a občerstvit se v připravených
stáncích. Samotné představení
začne ve 20.30. Na místě je mož-
nost sezení pouze na vlastních
dekách, stoličkách apod.

Předprodej vstupenek zahájen
za zvýhodněnou cenu 300 Kč.

Prodejní místa:
Slavkov u Brna – Tabák Šafá-

řová, Palackého nám. 79; Kavárna
UTemplu, Koláčkovo nám. (po 18.
hod.),Zámek Slavkov – Austerlitz,
Palackého nám.1, 684 01 Slavkov
u Brna, tel.: 544 227 548, e-mail:
hanouskova@zamek-slavkov.cz.

Cena vstupného na místě v den
konání akce 400 Kč; děti do 10
let zdarma.

Více informací a případné
dotazy na www.mk-pro mu sic.cz
a www.zamek-slavkov.cz

Doc. Ing. František Špičák, CSc., (1936), Vyškov † 25. 5.

Marie Andrlová (1933), Slavkov u Brna † 28. 5.

František Vaněk (1932), Rousínov † 28. 5.

Oldřich Kupčík (1931), Dražovice † 29. 5.

Alena Partyková (1959), Vážany † 29. 5.

Galina Husárková (1937), Zvonovice † 30. 5.

Ludmila Plisková (1919), Podomí † 31. 5.

Marie Hepová (1925), Vyškov † 31. 5.

Bohumila Klučková (1940), Vyškov † 1. 6.

Karel Medek (1943), Pustiměřské Prusy † 1. 6.

Josef Štěrba (1951), Vyškov † 2. 6.

Anna Gottvaldová (1914), Ruprechtov † 3. 6.

Jozefa Panáková (1937), Křižanovice u Vyškova † 3. 6.

Božena Zabilová (1929), DD Nové Hvězdlice † 3. 6.

Eliška Trnková (1929), Praha † 3. 6.

Ludmila Cenková (1925), Křižanovice u Bučovic † 4. 6.

Štěpánka Dunděrová (1920), Malinky † 4. 6.

Františka Neubauerová (1942), Habrovany † 5. 6.

Dne 1. června jsme vzpomněli 2. výročí, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, sestra, teta,
paní Božena Furchová.
S láskou stále vzpomínají
syn a dcery s rodinami.

Dne 3. června uplynulo již 5 let od úmrtí
paní Heleny Lukáčové.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a děti s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dnes, 7. června, je to 25 let, co nás opustil
pan Jan Doubrava z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

Klesly ruce pracovité, zemdlené, ztichlo srdce
dobré, znavené, již je po bolestech, utrpení, již
po životě je jen rozloučení.
V neděli, 10. června, vzpomeneme smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Jan Kourek z Vyškova.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka Danuše s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 10. června tomu bude 10 smutných let, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Matuška.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Dne 10. června by se dožil 90 roků náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Adolf Piňous.
Stále vzpomínají
synové s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 11. června tomu bude 5 let, co nás opustil
pan Petr Novotný.
Stále vzpomíná
rodina Pinkavova.

Dne 12. června uplyne 5 let od doby, co nás
navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička, sestra a švagrová,
paní Marie Pokorná. 
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, dcera Jana a syn Jaroslav s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Srdečně děkuji panu Janu Štroblíkovi a paní Libuši Machalové

nejen za zavolání lékařské pohotovostní služby a policie, 
ale hlavně za poskytnutí první pomoci 

a péči při mém zranění. 
Byla jsem přepadena a sražena na silnici 

neznámým mužem dne 29. května v 10 hod. dopoledne
v Sadové ulici v Brňanech. 
Dr. Ludmila Cimburková.


