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Dne 22. května 2012 by se dožila 75 let
paní Jiřina Schořová, roz. Homolová, 
učitelka ze ZŠ Letní Pole Vyškov.
Stále vzpomíná
manžel Karel a sestra Květa s rodinou.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Tebe krásné
vzpomínky zůstávají. Utichly kroky i Tvůj veselý
hlas, ale Tvá veselá tvář zůstává v nás. Každičká
vzpomínka, smutný je vzdech, navždy však
zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 23. května jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka,
pana PhDr.Vladimíra Kurančíka, plukovníka v.v.
Na jeho dobré srdce a veselou povahu s láskou
a vděčností vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 25. května 2012 by oslavil 65. narozeniny
a 27. května uplyne 6 let, kdy nás navždy
opustil
pan Pavel Nemuchovský.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové Pavel a Karel s rodinou.

Dne 26. května 2012 uplynou 3 roky od úmrtí
pana Petra Gajduška.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery.

Dne 27. května 2012 vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky,
paní Anny Valáškové z Vyškova.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Syn Bohumil s rodinou.

Tak mnoho se Ti chtělo žít, osud rozhodl
a musela jsi odejít.
Dne 29. května vzpomeneme 17. výročí úmrtí
mé manželky, naší maminky a babičky,
paní Zdenky Drnovské z Vyškova.
S láskou vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

Vzpomínky

Dne 22. května 2012 oslavil 75. narozeniny náš
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Vladimír Vyhňák.
Do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a životní pohody mu přejí
dcery Jana a Marcela s rodinami.

Josef Fenyk (1939), Bučovice † 13. 5.
Josef Mazur (1955), Marefy † 15. 5.
Antonín Brtník (1925), Rousínov-Kroužek † 15. 5.
Antonie Kulíková (1928), Vyškov † 16. 5.
Bohumil Smutný (1922), Medlovice † 16. 5.
Radoslav Sedláček (1925), Račice † 17. 5.
Jaroslav Chaloupka (1940), Vyškov † 18. 5.
Marie Šotová (1925), Vyškov † 18. 5.
Dobromila Smutníková (1929), Drnovice † 18. 5.
Jan Jaroš (1918), Vyškov † 18. 5.
Jaroslav Seltner (1927), Vyškov † 19. 5.
Ludmila Fabianová (1961), Křenovice † 20. 5.
Marie Letáková (1920), Slavkov u Brna † 22. 5.

Opustili nás

BlahopřáníSTAVEBNÍ POZEMEK
koupím

na Vyškovsku
e-mail: rousinovsko@seznam.cz

tel.: 602 564 636

HLEDÁME ZRUČNÉHO A PRECIZNÍHO
ČLOVĚKA S TECHNICKÝM MYŠLENÍM 

MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ
STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a.s.  

hledá

OBSLUHU K ČTYŘVÁLCOVÉ
HYDRAULICKÉ CNC ZAKRUŽOVAČCE

PLECHŮ
Jste technik? Vyznáte se dobře ve výkresové dokumentaci? 
Umíte měřit klasickými měřidly pro strojírenskou výrobu?

Pak nás kontaktujte, protože právě 
vám nabízíme práci na tomto moderním stroji.

Co můžete za práci ve společnosti HESTEGO a.s. očekávat?

Budete pravidelně a dobře odměňováni. Můžete využívat zajímavé benefity,
které naše firma zaměstnancům poskytuje. Můžete se těšit na práci ve velmi

příjemném kolektivu a ve velmi příjemném pracovním prostředí.

Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických
procesů, přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:

Svatava Trnavská, personalistka, tel.: 517 321 369, e-mail: trnavska@hestego.cz

VÝZVA ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU ČESKÉHO SVAZU
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU VŠEM, KTEŘÍ SE ZAJÍMAJÍ
O HISTORII I SOUČASNOST A NENÍ JIM LHOSTEJNÝ OSUD
NAŠÍ ZEMĚ.

Využijte jedinečné příležitosti. Náš svaz, nezávislá organizace,
která patří k nejvýznamnějším v republice se otevírá mladým
lidem. Přijďte posílit naše řady. Stále žijí a jsou mezi námi odbojáři,
partyzáni, lidé, kteří prožili koncentrační tábory, pozůstalí obětí
první a druhé světové války a vojáci východní i západní fronty,
kteří se zbraní v ruce čelili nacistickému zlu. Jsou zde pro vás, aby
předali své zkušenosti a vše, co se v životě naučili a aby jejich ideje
a pravdy nikdy nezanikly. Poučte se z historie a tvořte s nimi lepší
budoucnost. Přijďte mezi nás!

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel.: 607 509 649
a 604 622 430, nebo na e-mailu: bojovnicivyskov@atlas.cz

Výbor Českého svazu bojovníků za svobodu ve Vyškově

S B Í R K A   Š A T S T V A
Oblastní charita Vyškov, Morávkova 745/1a, Dědice

pořádá ve dnech: 30. května   od 8.00–15.00 hodin
31. května   od 8.00–17.00 hodin

SBÍRKU ŠATSTVA
Prosíme, aby bylo vše čisté a zabalené. Děkujeme.

Případné informace na tel.: 517 350 779

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

Nábor nových hráčů

Kristián Kodet - Obrazy a grafika
Přesně před

deseti lety se
na slavkov-
ském zámku
uvedl jeden
z nejznáměj-
ších českých

malířů Kristián Kodet. Letos se
na zámek Slavkov – Austerlitz
vrací s výstavou nazvanou jed-
noduše Obrazy a grafika. Pod
prostým názvem se ovšem skrý-
vá umělcův největší výstavní
počin pro rok 2012 v České
republice, a tedy ojedinělý pře-
hled umělcovy nápadité a ori-
ginální tvorby.

Pro tvorbu Kristiána Kodeta
jsou typické snivé obrazy
s tématy žen, očí a milenců.
Malíř ve svém díle spojuje linie

klasického českého poetismu
s imaginativní malbou klasiků
české moderny. Toto spojení mu
společně s precizním umělec-
kým provedením přineslo
zastoupení v množství zahra-
ničních galerií, proto jeho díla
můžete spatřit například ve
výstavních síních v Bruselu,
Paříži, Vídni, New Yorku či
Wash ingtonu. 

Výstava potrvá od 7. června
do 2. září 2012 a bude umístěna
v galerii v prvním patře. Budete
si ji moci prohlédnout samo -
statně, ale také jako součást
prohlídkové trasy zámku.

Srdečně vás zveme na verni-
sáž ve čtvrtek 7. června 2012
v 17.00 hodin, kterou umělec
poctí svojí přítomností.

Dny Slavkova na zámku Slavkov - Austerlitz
Tradiční oslavy Dnů Slavkova letos

zahájí vernisáž výstavy „Slavkovské
múzy včera a dnes“, která se koná ve
čtvrtek 31. 5. 2012 v 17.00 hod. v His-
torickém sále. Výstava je připomenu-
tím a zároveň oslavou 145. výročí
ochotnického divadla ve Slavkově
u Brna. Pro tuto výstavu se podařilo
shromáždit velké množství fotografií,
divadelních letáků, zvukových nahrá-
vek či filmových šotů z jednotlivých
vystoupení hudebních i divadelních
souborů, které působily ve Slavkově.
Fotografie či propagační materiály
však budou doplněny i o kostýmy,
líčidla či prvky technického vybavení.
Touto výstavou chceme připomenout
velké množství občanů města Slav-
kova, kteří věnovali svůj volný čas
tomu, aby svým spoluobčanům při-
nesli do jejich města zábavu i odpo-
činek. Výstava potrvá do 29. 7. 2012.

V pátek 1. 6. 2012 se v 10.00 hod.
začne stavění máje a pan starosta
předá hodové právo. Na večer se
mohou začít těšit všichni, kdo rádi
posedí u folkové a country hudby.
K tanci a poslechu zahrají známé
kapely jako Rangers, Devítka, Pout-
níci a Folk team. Večerem vás bude
provázet zpěvák Pepa Štross. Vstupné
si lze zakoupit v předprodeji v knih-
kupectví u Skaličků, na pokladně
zámku, ale i na místě. Začíná se
v 19.00 hod. a místem konání je nád-
voří zámku.

V sobotu 2. 6. 2012 přichází na řadu
hlavní program Dnů Slavkova. Od
rána 8.30 do 15.00 hod. můžete
navštívit trhy v zámeckém parku,
které nabídnou vše, co k zahradničení
patří, řemeslné výrobky, bude zde
i spousta doplňkového prodeje kera-

miky, medu, oříšků, občerstvení,
cukrovinek. Od 14.00 hod. na nádvoří
zámku předvedou svá vystoupení děti
z mateřských škol, žáci základních
škol a žáci základní umělecké školy
ze Slavkova u Brna. V 19.00 hod. zde
vystoupí slavkovská rocková kapela
La Mancha a o hodinu později za -
hraje hudební uskupení SMP+. Na
tyto akce je vstup volný.

V tento den k příležitosti Dnů
Slavkova otevírá Zámek Slavkov –
Austerlitz jinak nepřístupné  krovy
a půdy. Z výkladu průvodce se
návštěvníci dozvědí nejen o historii
stavby slavkovského zámku, ale také
zajímavosti z dendrochronologického
průzkumu o historii krovů. Prohlídky
se uskuteční v 10.00, 11.00, 13.00
a 14.00 hodin a doporučujeme si je
předem telefonicky rezervovat na
pokladně zámku (tel.: 544 227 548).
Vstupné je v jednotné ceně 60 Kč.

VYŠKOV
DISCO PEKLO:
Pátek 25. 5. – DJ Joker
Sobota 26. 5. – DJ Radim Blažek

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý pá -

tek a sobotu hraje DJ Edit a hosté.

POZVÁNKA DO BUČOVICKÉHO MUZEA
Zveme vás na novou výstavu s názvem

„Hudební tradice Bučovicka a 150 let
Hvězdy“, která proběhne od 30. 5. do 24.
6. 2012 v Muzeu Bučovice. Vernisáž výsta-
vy se uskuteční 29. května 2012 v 16.00
hodin.

VYŠKOVSKÁ MUZEJNÍ NOC
Srdečně vás zveme na již 

VIII. vyškovskou muzejní noc v pátek 25.
května 2012 od 16.00 do 22.00 hodin
v Muzeu Vyškovska. Budete mít možnost
prohlédnout si naše stálé expozice, výsta-
vy a také navštívit zámecké sklepení. Opět
jsme pro vás připravili bohatý kulturní
program jak na nádvoří zámku, tak ve
výstavních sálech (historický šerm, ori-
entální a country tanec, ohňová show,
divadelní představení, hudební skupiny
atd.). Pro děti máme na nádvoří připra-
veno malování na obličej a lanovou dráhu
(DDM Vyškov), 16.00–19.00 archeologic-
kou dílničku, projížďky na ponících
(ZOOPARK Vyškov), nafukovací atrakce,
občerstvení. Nebude ani chybět muzejní
kvíz o zajímavé ceny, každou celou hodinu
promítání filmů v expozici v 1. patře
muzea. Zájemci budou mít také možnost
využít zdarma dopravu autobusem do
Muzea Nadace Letecké historické společ-
nosti Vyškov. První odjezd bude v 18.00
hodin z parkoviště pivovaru.

DDM VYŠKOV ZVE
2. 6. 2012 POHÁDKOVÝ LES - STRA-

ŠIDÝLKA Z MALINÉ – zábavné odpo-
ledne pro děti na TZ Maliná v Ruprechto-
vě – cesta lesem s pohádkovými bytostmi,
soutěže, atrakce, malování na obličej, ská-
kací boty a táborák, začátek 14.30 hod.

9. 6. 2012 VYRÁŽÍME ZA DOBRO-
DRUŽSTVÍM – mimořádné sportování
v Brně – zábavní park BONGO a LASER
GAME (adrenalinová střílečka); sraz 9.45
hod. na vlakovém nádr. Vyškov.

FOLK A COUNTRY NA ZÁMKU
Zveme vás na festival Folk a country

na zámku ve Slavkově u Brna. Přehlídku
pořádá Město Slavkov u Brna v rámci Dnů
Slavkova 2012. Proběhne 1. 6. 2012 na
nádvoří slavkovského zámku na Palacké-

ho náměstí ve Slavkově u Brna od 19.00.
a bude se konat za každého počasí. Účin-
kují: Folk team, Poutníci, Devítka a legen-
da české country hudby skupina Rangers
z Prahy. Pořadem bude provázet a něco
málo písní také zazpívá folkový zpěvák
Pepa Štross. Předprodej lístků probíhá
v prodejně KNIHY DÁRKY na Palackého
náměstí ve Slavkově u Brna tel. 
544 221 603. Cena vstupenky na místě je
180 Kč v předprodeji 150 Kč.

POHÁDKOVÝ LES V RYCHTÁŘOVĚ
Moped Team Rychtářov vás zve na

Pohádkový les 26. května 2012 od 13
hodin. Spousta pohádkových bytostí,
táborák, skákací hrad. Skupiny rodičů
s dětmi budou na trasu pouštěny
v 15minutových intervalech. Pro rezervo-
vání konkrétního termínu si pište na
pohadkovy les2012@se znam.cz.

Vstupné děti Kč 40,– dospělí Kč 60,–.

VÝSTAVA VÝKLENKOVÉ PLASTIKY
V ZOOPARKU VYŠKOV

ZOOPARK Vyškov zve na prodejní
výstavu Jaromíra Kotisy a Karla Ševčíka
VÝKLENKOVÉ PLASTIKY aneb svatí
patroni a ochránci. Vernisáž –
1. 6. 2012 v 16.00 hodin v Hanáckém stat-
ku. Výstava potrvá do konce července.
Současně se můžete podívat na vystavené
fotografie Jindřicha Holíčka.

DĚTSKÝ DEN VE ŠVÁBENICÍCH
ZO ČSCH pořádá dne 8. 6. 2012

DĚTSKÝ DEN ve Švábenicích. V cho -
vatelském areálu budou vystaveny zví-
řata, mazlíčci dětí ze Švábenic. Výstava
bude doplněna zvířaty našich členů.
Otevřeno bude od 9 do 15 hodin. Vstup
zdarma.

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


