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Otevřené grantové řízení 2012
Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení
pro rok 2012 na udělení nadačních příspěvků z výnosu příspěvku
NIF (Nadačního investičního fondu). Částka, která bude rozdělena
v tomto grantovém řízení, činí 200 000 Kč.
Podpořeny budou projekty v následujících programech:
1. CESTA – podpora veřejně prospěšných projektů malých

neziskových organizací (občanských sdružení a spolků). 
Maximální výše nadačního příspěvku činí 8000 Kč

2. TALENT – podpora projektů začínajících umělců v  oblasti
filmové, výtvarné nebo literární tvorby.
Maximální výše nadačního příspěvku činí 10 000 Kč

3. TRADICE – podpora projektů v  oblasti vzdělávání, kultury
a volnočasových aktivit zaměřených na širší cílovou skupinu.
Maximální výše nadačního příspěvku činí 20 000 Kč

Do grantového řízení mohou být podávány žádosti o podporu
projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov, které
jsou v souladu s Grantovými pravidly nadace.
Vyplněnou žádost je nutno doručit na adresu Tři brány, komunitní
nadace pro vědění, umění a civilizaci, Dukelská 121/6, 682 01
Vyškov a současně v elektronické verzi na e-mail
nadace@tribrany.cz. Uzávěrka příjmu žádostí je 21. května 2012
v 16.00 hodin. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán
zřetel. 
Podrobné informace k programům, Grantová pravidla a formulář
žádosti jsou ke stažení na www.tribrany.cz.
Kontakt: Milena Večerková, tel.: 517 342 670, 736 743 732, e-mail:
milena.vecerkova@tribrany.cz

Křenovické občanské sdružení dětí a mládeže 
pořádá v době předvelikonoční

JARNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK,
který se bude konat v sobotu 17. března 2012 

od 9.00 do 17.00 v obecním sále na Václavské ulici.

Pro všechny návštěvníky
budou připraveny k zakoupení,
nebo jen k prohlédnutí, výrobky
třicítky uměleckých řemeslníků,
výtvarníků nebo milovníků
výtvarných technik (například
vizovické pečivo, perníčky, ori-
ginálně vyráběné šperky imódní
doplňky, ozdoby, košíkářské zbo-
ží, kraslice různého typu, palič-
kování, scrapbook, patchwork,
smaltované ozdoby, ručně šité
výrobky, keramika, drátování,
pergamano). Pestrá bude
i nabídka pomůcek pro vlastní
tvoření. Zájemci si také budou
moci zakoupit medové výrobky,
sušené plody, bylinné čaje, koře-
ní, kosmetiku a kaktu sy. 

Součástí jarmarku budou

výtvarné dílny pro děti i dospě-
lé. Zájemci si budou moci
například vytvořit vlastní
šperk z korálků, záložku tech-
nikou scrapbook, velikonoční
vatové skládačky, věneček
z pedigu, budou si moci vyzkou-
šet práci se sklářským kahanem
nebo si ozdobit voskem veliko-
noční vajíčko (nutné přinést si
vlastní výfuky). 

Vstupné bude 10 Kč, děti do
10 let budou mít vstup zdarma. 

Informace o jarmarku, ře -
meslnících, připravovaných vý -
tvarných dílnách si můžete pro-
hlédnout na internetových
stránkách 
www.jarmark-krenovice.webnode.cz.
Stránky jsou aktualizovány.

Můžete je přinést do budovy Městského úřadu

v Bučovicích, Jiráskova 502,

v pátek 30. 3. 2012 od 13.00 do 19.00 hod.

a v sobotu 31. 3. 2012 od 9.00 do 13.00 hod.

Hurá na karneval…
První březen 2012 byl pro děti ze soukromé mateřinky dnem

s velkým „D“. Dopolední show v karnevalových maskách byla
pro naše děti tím nejkrásnějším zážitkem a též zůstane pěknou
vzpomínkou na radostné chvíle prožité v mateřince.

Věra Dohnalová, ředitelka

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – Oblastní spolek – VYŠKOV
tel.: 517 348 606  mobil: 606 512 820  e-mail: vyskov@cervenykriz.eu

vám nabízí letní tábor: 

„Penzion GEPPERT“ Ostružná 
Pokyny a informace o konání letního tábora ČČK pro děti 

Termín konání: 1.–7. července 2012 
Doprava účastníků tábora: autobusem z Vyškova a zpět
Místo konání: Penzin Geppert, Ostružná 126, 788 25 Branná

Penzion se nachází v obci Ostružná v údolí pod horou Šerák v Olomouckém
kraji, nedaleko města Jeseník.

Tel.: 776 091 499, www.penziongeppert.cz, e-mail:rudolf@penziongeppert.cz 
Věk účastníků: 6–15 let
Účastnický poplatek: 2 600 Kč 
uhradit na: č. ú. 1430731/0100 

konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: datum narození dítěte

Platba: bankovním převodem, složenkou nebo hotově na OS

Závazné přihlášky a lékařská potvrzení předejte v kanceláři Oblastního 
spolku, zašlete e-mailem nebo na adresu: Oblastní spolek ČČK Vyškov, Lípová 2,
682 01 Vyškov
Úhradu za pobyt dítěte na táboře proveďte současně s  odesláním závazné
přihlášky – do 30. dubna 2012
Zájem o účast laskavě sdělte ihned na výše uvedené kontakty. 
Pokud účastnický poplatek bude hradit váš zaměstnavatel, uveďte přesnou
fakturační adresu zaměstnavatele.

UPOZORNĚNÍ: 
Oblečení a obuv na letní i chladné počasí vzít s sebou. 
Koupání zajištěno.

Danuše Adamcová v. r.
ředitelka Úřadu OS ČČK Vyškov

ZLODĚJI NEVADILO, ŽE JE
PŘEPRAVNÍK PLNÝ. 

Vyškovští policisté se aktuál -
ně zabývají krádeží, ke které
došlo ve středu 7. března večer
v ulici Tyršova. Kontejner plně
naložený stavební sutí si zde
vyhlédl dosud neznámý nene-
chavec. Majiteli tak přemístě-
ním této objemné schránky na
odpad způsobil více než třiceti -
tisícovou škodu. Pachateli hrozí
v případě dopadení až dvouletý
trest odnětí svobody.

TRIK S ROZMĚNĚNÍM
BANKOVKY OPĚT ZABRAL. 

Kromě falešného vnuka se
v posledních dnech na Vyškov-
sku vydávají zloději neváhající
zneužít důvěřivosti starších lidí
i za zaměstnance elektráren.
Stále se opakující osvědčené
záminky ke vstupu do domu
v Zahradní ulici ve Vyškově
využila i počátkem týdne ne -
známá žena. Ani trik s vracením
přeplatku za elektřinu a roz-
měnění bankovky v hodnotě pět
tisíc korun bohužel oslovená
seniorka neprohlédla. Ochotně
podvodnici vrátila zbytek
peněz a obálku s úsporami
v řádu desítek tisíc korun odlo-
žila na stolek. Žena vydávající
se za pracovnici provádějící
měření a vyúčtování elektřiny
tohoto využila a s odcizenou

hotovostí utekla. Hrozí ji až
dvouleté vězení.

Policie varuje především star-
ší občany před tzv. výhodnými
nabídkami či vracením přeplat-
ků za energie. Mějte na paměti,
že vždy přijde složenka. Buďte
v komunikaci s cizími lidmi
obezřetní a ověřujte si informa-
ce. Rovněž apelujeme ina rodin-
né příslušníky seniorů, aby
varování předali svým blízkým.

STŘET DVOU VOZIDEL
NEPŘEŽIL JEDEN Z ŘIDIČŮ. 

V pondělí 12. března před
sedmou hodinou ranní došlo na
hlavním tahu spojujícím Brno
s Uherským Hradištěm k tra-
gické dopravní nehodě. Za
Bučovicemi směrem na Slavkov
u Brna se čelně střetla dvě osob-
ní vozidla. Podle předběžného
šetření přejel automobil jedoucí
ve směru od Brna z nezjištěných
příčin do protisměru, kde se
střetl s protijedoucím vozidlem.
Na místě zahynul mladý řidič
z vozidla mířícího na Bučovice.
Druhý šofér byl s těžkým zra-
něním transportován do brněn-
ské bohunické nemocnice.
Komunikace byla v tomto úse-
ku po celé dopoledne uzavřena.
Policisté prováděli odklon
v obou směrech. Příčiny a okol-
nosti dopravní nehody šetří kri-
minalisté. (pol)

Tady mohl být váš inzerát…
Proto neváhejte a kontaktujte

redakci Regionu:

517 342 756, 517 344 688


VYŠKOV

DISCO PEKLO:
Pátek 16. 3. – SNOWBALL

MASSACRE PARTY II – DJ
Mirek Karásek

Sobota 17. 3. - DJ Radim Bla-
žek

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

CLUB B-29:
Pátek 16. 3. – ROCKOVÝ

VEČÍREK – Víkend se svatým
Patrikem – na irský svátek
super výhry!

Sobota 17. 3. – LIVE: DEBU-
STROL, ASGARD, BETHRA-
YER – víkend se svatým Patri-
kem – na irský svátek super
výhry!

Středa 21. 3. – VIDEO -
ROCKO TÉKA – večer plný kli-
pů – akce: Vodka za 15 kaček.

PŘIPRAVUJEME: Pátek 
30. 3. – LIVE: VYPSANÁ FIXA
+ support.

BUČOVICE:

Music club Space:
Sobota 17. 3. – ROCKOVÝ

JOSEF – hrají: Šašci v manéži,
Mersibeat, Rain

Začátek 21 hod.

Zábavy

Restaurace Pohoda v Lulči
vás zve 17. 3. 2012 na
COUNTRY VEČER 

se skupinou MERYLEN
Začátek ve 20 hod., vstupné 60 Kč

Od 12 hod. ZABIJAČKOVÉ
DOBROTY z kotle

Rezervace na tel. čísle 736 47 38 38
nebo v restauraci Pohoda

Pozvánky * pozvánky * pozvánky

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Biotronik Tomáš Pfeiffer vás

zve na přednášku, kde bude
odpovídat na písemné i ústní
dotazy. Témata přednášek určují
návštěvníci sami. Jsou to otázky
života, osudu, celoživotní záko-
nitosti. Vzájemné sdílení nemusí
být jen slovo. Více se dozvíte na
přednáškách Univerzity Bytí,
která poskytuje tuto možnost již
více než 16 let. Vstupné dobro-
volné.Vyškov, Besední dům, Jana
Šoupala 4, sobota 5. 5. začátek ve
13 hodin.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Od 1. 2. je v prostorách Knihovny

Karla Dvořáčka k vi dění výstava
obrazů Ladislava Rolného. Výstava
s názvem Cesty bude probíhat do
25. 4. 2012. Tvorba Ladislava Rol-
ného člena Sdružení umělců Mora-

vy a Slezska zachycuje především
krajinu Moravského krasu.

* Sport * Sport * Sport *

Proběhlo krajské kolo ve šplhu
BRNO (pep) – V Brně na ulici Jílové proběhlo krajské kolo SŠH

ve šplhu. V soutěži hochů startovalo 8 týmů. Měřilo se elektronickou
časomírou, což závod výrazně oživilo, zkrátilo a soutěž byla objek-
tivní.

Zvítězilo družstvo SOŠ OOM
Brno, na domácí Jílovou zbylo
2. místo, 3. skončilo Gymnázi-
um Vyškov. Gymnázium Bučo-
vice obsadilo 7. místo. Oporou
jeho týmu byl Jan Bílek, který
mezi jednotlivci obsadil solidní
17. místo.

Umístění dalších hochů
Gymnázia Bučovice: 24. V.Huj-
ňák, 25. J. Matyáš, 27. Jan Hra-
bovský.

Rovněž soutěž děvčat přines-
la vítězství favorizované SOŠ
OOM Brno (mistryně ČR). Děv-
čata Gymnázia Bučovice vybo-
jovala cenné 5. místo, zejména
zásluhou vynikající Jany Baš-
tové, která se zařadila na pěk-
nou 7. příčku.

Další umístění závodnic
Gymnázia Bučovice: 18. I. Ma -
lecová, 25. E. Pitronová, 29.
P. Galatová.

Třetí místo Miroslava Duráka
PŘEROV (pep) – Dalšího cenného úspěchu dosáhli mladí

sportovní gymnasté TJ Sokol Bučovice na XXII. ročníku
Memoriálu Františka Chmelaře v Přerově, kde si dalo
dostaveníčko 47 borců z 10 moravských oddílů.

Svěřenec trenéra Josefa
Sedláka, obsadil v kategorii
nejmladších žáků 3. místo,
když na druhý stupínek mu
chybělo pouhopouhých 0,05
bodu. Škoda závěru sestavy
na hrazdě, mohlo to být stříb-
ro. Závodilo se ve volném čtyř-
boji (prostná, kůň s madly,
bradla, hrazda).

Mirek „zajel“ velmi dobře
tři nářadí. Vítězem se stal opět
talentovaný František Marg-
holo ze Šternberku. Velké
zlepšení vykazuje i Lukáš
Řezníček (trenér Ladislav Vej-

mola), jehož kvalitní 5. místo
má svoji nespornou hodnotu.
Prošel závodem vyrovnaně
a velmi solidně.

Soutěž starších žáků se ode-
hrála podle očekávání v režii
naší současné jedničky v této
kategorii, Daniela Ponížila
z Prostějova, který prošel vol-
ným čtyřbojem hladce a ele-
gantně. Zlepšení zaznamenal
i gymnasta Sokola Bučovice
Tomáš Přichystal (trenér Jiří
Kříž), který si oproti minulé-
mu závodu polepšil o tři místa
a vybojoval 15. příčku.


