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Bylo tomu již 15 let, co zemřel
pan Jaromír Žilka, rodák z Moravských Prus.
Dne 7. prosince by se dožil 83 let.
V srdci i myšlenkách je stále s námi. Vzpomíná
manželka a dcery.

Nic není tak nesnadné, jako najít vhodná slova
pro velkou bolest...
Dne 7. prosince by se dožil 79 let
pan Oldřich Plchot ze Slavkova u Brna,
dne 19. ledna 2013 uplyne 7 smutných let od jeho
úmrtí. 
S láskou stále vzpomínají a za vzpomínku děkují
manželka, dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučátka.

Dne 7. prosince uplynou 2 roky, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek  a dědeček
pan Karel Ilgner.
S láskou vzpomínají
manželka a synové Alan a Marcel s rodinou.

Dne 8. prosince 2012 tomu budou 3 roky, co
zemřela milovaná manželka, maminka a babička
paní Věra Bachmayerová.
Vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá….
Dne 10. prosince 2012 vzpomeneme 2. výročí
úmrtí
pana Josefa Procházky z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

Dne 10. prosince vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Miroslava Dobeše.
Vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 11. prosince tomu budou 2 roky, co nás
navždy opustila
paní Mgr. Iveta Pospíšilová.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Pospíšilova a Šebkova.

Odešli…. a lesy stále šumí
a oblaka plují…
Dne 12. prosince to bude 
30 smutných let, 
co nás navždy opustil
pan Josef Voda z Vyškova
a 21. prosince tomu budou 3 roky,
co nás navždy opustila
paní Květuše Vodová, roz.
Vyškovská z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 12. prosince 2012 to budou 4 roky, co nás
navždy opustila
paní Drahomíra Jenišová z Vyškova.
Vzpomíná celá rodina.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme Vám všem, kteří jste věnovali
pozornost, sympatie a přátelství naší drahé
mamince a babičce
paní Anně Kudličkové za jejího života.
Děkujeme též za všechny projevy účasti při jejím
odchodu.
Dcera, syn a vnuk.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se přišli dne 23. listopadu naposledy
rozloučit 
s panem MUDr. Richardem Gottvaldem.
Za květinové dary a projevy soustrasti děkují
manželka, dcery a syn s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým
a spolupracovníkům, kteří se přišli dne 30. listopadu 2012
naposledy rozloučit
s panem Františkem Hejtmánkem z Ivanovic na Hané.
Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.
Truchlící rodina.

Dne 28. listopadu byla nalezena moje peněženka se všemi
doklady a penězi a odevzdána na městskou policii. Touto cestou
bych chtěla moc poděkovat 
paní Janě Konšelové z Vyškova, ul. M. Majerové, která ji našla. 
Je vidět, že jsou mezi námi i poctiví lidé.
Děkuje Jana Patáková.

Dnes, 6. prosince 2012, slaví 60. narozeniny
pan Jiří Frolich.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let přeje
manželka, syn Jiří s rodinou a synové Lukáš
a Jan s přítelkyněmi.

Anna Bednářová (1932), Nevojice † 27. 11.
Vilém Kovařík (1945), Vyškov † 27. 11.
Olga Langerová (1925), Vyškov † 28. 11.
Václav Jedlička (1930), Bučovice † 29. 11.
Libuše Gabrielová (1938), Slavkov u Brna † 29. 11.
Josef Toman (1941), Boškůvky † 30. 11.
Bohumila Malinková (1939), Vyškov † 1. 12.
Věra Raková (1938), Bohdalice † 1. 12.
Miloslava Novotná (1926), Vyškov † 1. 12.
Vladimír Charous (1939), Orlovice † 1. 12.
Josef Hladký (1942), Nevojice † 1. 12.
Miloslav Křemeček (1935), Marefy † 2. 12.
Jaroslav Jarmar (1959), Moravské Prusy † 3. 12.
Alice Sedláčková (1924), Vyškov † 3. 12.
Drahomíra Holoubková (1932), Vážany nad Litavou † 4. 12.

Opustili nás

Blahopřání

Vážení přátelé dobré country
hudby, skupina Poutníci, ve
spolupráci s Domem dětí a mlá-
deže ve Slavkově u Brna, si vás
tímto dovoluje pozvat na
Vánoční koncert s názvem
„Country Vánoce.“

Tento proběhne právě v pro-
storách DDM na Komenského
náměstí a to druhou adventní
neděli 9. 12. 2012 od 18.00.

Během koncertu zaznějí ty
nejslavnější poutnické skladby
jako je Panenka, Hotel Hillary
nebo Pojďme se napít. Poslu-
chači také uslyší i novější pís-
ničky v dlouholetém poutnic-
kém repertoáru a taky pár
standardů z oblasti americké
country hudby na kterých kdysi
dávno tato kapela začínala.
Druhá část koncertu bude
vánočně laděná a Poutníci
zahrají country písničky
a swingové skladby s vánoční
tématikou a na závěr zazní také
pár koled, upravených pro blue-
grassové nástroje jako je banjo,
mandolína či dobro.

Vánoční koncert skupiny Poutníci

Vstupné bude v předprodeji
90 Kč a na místě 100 Kč. Před-
prodej bude zahájen zhruba 10
dní před koncertem v prodejně
KNIHY DÁRKY Skaličková –
Pokorná na Palackého náměstí
85 tel. 544 221 603. Jelikož
v Domě dětí a mládeže jsou mís-
ta pro diváky prostorově ome-
zena, doporučuji zájemcům
o vstupenky na tento koncert,

koupit tyto v předprodeji.Pří-
mo na místě by se na vás nemu-
selo dostat.

Jinak se na vás za kapelu
a DDM těším.Přijďte si na chví-
li odpočinout od začínajícího
předvánočního shonu a sváteč-
ně se naladit pomocí našeho
koncertu s názvem „Country
Vánoce.“

Váš Jiří Karas Pola

Tajemná výprava s Harrym na Purkyňku
Děti milují pohádky a tajem-

né příběhy. Není tedy divu, že
se malí předškoláci těšili na
tajemnou výpravu s Harry
Potterem , kterou jim připravili
učitelé a žáci ze ZŠ Purkyňova.

Hned v úvodu se setkali
s mnoha postavami z kouzel-
nické školy – s Harrym, Her-
mionou, Ronem a Hagridem,
kteří je provázeli po škole
a plnili s nimi různé tajemné
úkoly. V laboratoři chemie
s úžasem sledovali různé che-
mické reakce, ve výtvarném
ateliéru si vyrobili sovu Hedvi-
ku, v tělocvičně zkoušeli svou
tělesnou zdatnost s vězněm
z Azkabanu, u bazénu kouzlili

se dvěma čarodějkami a lovili
rybičky, v počítačové učebně
byli zasvěceni do tajů výuko-
vých programů, v laboratoři
biologie sebrali odvahu
k pohlazení agamy a v odděle-
ních družiny si povídali a kres-
lili.

Celé dopoledne uběhlo velice
rychle a nadšení v očích malých
předškoláků bylo velkou odmě-
nou pro všechny, kteří zábavně
naučné dopoledne připravova-
li.

Na další setkání s předškolá-
ky, jejich rodiči a ostatními
zájemci, se těšíme 17. 1. 2013 na
Dni otevřených dveří.

Zábavy

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 7. 12. – DJ Mirek Kará-

sek
Sobota 8. 12. – DJ Radim Bla-

žek

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

U PRCKA:
Pátek 7. 12. a Sobota 8. 12. –

DISCO – Akce 3x Jägermeister
= dárek – DJ MARIO

VÁNOČNÍ KONCERT V DRNOVICÍCH
Osvětová beseda Drnovice o. s.

a Římskokatolická farnost Drno-
vice vás srdečně zvou na Vánoční
koncert.

Účinkují: Martino Hammerle-
Bortolotti – zpěv,  doc. Mgr. Šárka
Králová – hudební doprovod.

Kostel sv. Vavřince Drnovice,
čtvrtek 27. 12. 2012 v 18 hodin.

Výtěžek ze vstupného dobrovol-
ného bude věnován na opravu
reliéfu nad chrámovým vchodem.

VLČNOVJANKA V DRNOVICÍCH
OÚ DRNOVICE vás srdečně zve

na vánoční koncert slovácké kro-
jované dechové hudby VLČNOV-
JANKA Kulturní dům Drnovice.
Úterý 18. 12. 2012 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

VÁNOCE NA STATKU
ZOO PARK Vyškov 15. 12. 2012

akce začíná v 15.00 hodin.
Program: Vánoce na hanáckém

statku navštíví se svým programem
žáci a učitelé Základní umělecké
školy ve Vyškově • statek provoní
atmosféra Vánoc, vyzkoušíte si tra-
diční vánoční zvyky, budete si moci
vyrábět ozdoby na stromeček i na
vánoční stůl, nazdobíme perník…

• ochutnávky vánočních dobrot.
16.30. „Živý hanácký betlém“

v podání národopisných souborů
Klebetníček a Trnka. 

BETLÉMY NA POHLEDNICÍCH
Vlastivědné muzeum Švábenice

uVyškova vás zve na novou výstavu
s vánoční tématikou s názvem Bet-
lémy na pohlednicích ze začátku
20. století do dnešní doby. Výstava
je přístupná každou neděli a svátky
od 2. prosince 2012 do 10. února
2013. Otevřeno vždy v neděli odpo-
ledne od 14 do 17 hodin. Příleži-
tostně můžete zhlédnout rozšířené
stálé expozice Vlastivědného i Kos-
telního muzea. Muzea jsou otevře-
na vždy v době konání výstav nebo
po ohlášené domluvě se správcem
muzea. Vstupné dobrovolné, jste
srdečně zváni.

MIKULÁŠSKÝ JARMARK
Ve čtvrtek 6. 12. 2012 se koná na

ZŠ Vyškov, Letní pole tradiční
Mikulášský jarmark. V 15.00 zahájí
jarmark Mikuláš se svojí družinou
rozsvícením školního vánočního
stromku, zaznějí vánoční koledy
v podání žáků školy. Každý kdo při-
jde, si může vánoční ozdoby, per-
níčky a dekorace nejen zakoupit,

ale i sám vyrobit. V 16.00 ukázka
šermířského klání středověkých
rytířů, soutěž o nejkrásnější vánoč-
ní stromek a samozřejmě nebude
chybět ani občerstvení ve formě
vánočního punče, cukroví a dalších
dobrot. Přijďte se vánočně naladit.
Více na www.oszsletnipole.estran-
ky.cz.

BAZÁREK ZIMNÍHO OBLEČENÍ
A SPORTOVNÍCH POTŘEB

Občanské sdružení při ZŠ Vyš-
kov, Letní pole vás srdečně zve na
bazárek zimního oblečení a spor-
tovních potřeb, který se koná ve
školní jídelně ZŠ Letní pole v sobo-
tu 15. 12. 2012 od 9.00–12.00 hod.
Příjem oblečení a potřeb v pátek
14. 12. 2012 od 15.30 do 18.00 hod.
Zbavte se nepotřebného a získejte
výhodně potřebné. Více na
www.oszsletnipole.estranky.cz.

LÉTAJÍCÍ BAZAR KNÍŽEK, HRAČEK
A DÁRKŮ…

Srdečně vás zveme na zajímavou
akci, kterou pořádá Ateliér Létající
šnek společně s Muzeem Vyškov-
ska.

Létající bazar knížek, hraček
a dárků… v sobotu 8. prosince 2012
Muzeum Vyškovska.

Máte v krabicích, ve skříni, na
půdě nebo ve sklepě staré knihy,
hračky nebo nejrůznější předměty,
které z nějakého důvodu nepouží-
váte? Nevíte, co s nimi? Rozhodně
je nevyhazujte! A pojďte je prodat
na náš bazar. Určitě se budou něko-
mu hodit. Přijďte na Létající bazar
a udělejte sobě a svým blízkým
radost…

Doprovodný program: dílny Ate-
liéru Létající šnek, ecoartové
vytváření vlastních hraček, knih
a andělů, 16.00 koncert skupiny
Pařený Cokánek, kolektivní per-
formance účastníků bazárku

9.00 zápis a příprava prodávají-
cích, 10.00 zahájení bazárku, 17.00
ukončení bazárku

Pro prodávající: pronájem jed-
noho stolu 100 Kč, přihlášky pře-
dem na: atelier@letajicisnek.cz

Pro návštěvníky: vstupné 20 Kč
(cena včetně vstupu na výstavy

V království hraček a Cestou
dlouhou k vánoční hvězdě putu-
jeme)

Těšíme se na vaši návštěvu!

TANEČNÍ SKUPINA INSIDE V DRNOVICÍCH
Dne 21. 12. 2012 vystoupí v kul-

turním domě v Drnovicích taneční
skupina Inside se svým tanečně
divadelním projektem. Jedná se
o spojení street dance, živé hudby,
profesionální projekce a divadel-
ního prostředí. Celý IN-SI-DE The
Cirque spojuje jedno téma. Street
dance je jedním z nejkrásnějších
a nejdostupnějších uměleckých
prostředků, kterými lze vyjádřit
pocity i vztahy současti.

Akce začíná v 19 hodin. Cena
190 Kč. Info: www.in-si-de.cz,
http://www.facebook.com/events/
293957210717212/?ref=ts&fref=ts

VÝSTAVA HRAČEK V BUČOVICKÉM MUZEU
Srdečně vás zveme do Muzea

Bučovice, které na letošní Vánoce
připravilo dárek především dětem.
Je to výstava hraček ze sbírek
Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně Hračky ze staré půdy, která
byla zahájena vernisáží v úterý
4. prosince a potrvá do 13. 1. 2013. 

Svým návštěvníkům nabídne
široký soubor hraček od konce
19. století po současnost. Důležité
místo zde bude mít soubor hraček
ze sbírky akademické malířky
Marie Fischerové-Kvěchové
(1894–1984), známé ilustrátorky
dětských knížek a autorky stále
oblíbených malovaných papíro-
vých betlémů. Návštěvníci výstavy
zde tak budou moci spatřit velký
soubor panenek a loutek domácí,
evropské i mimoevropské prove-
nience, sbírku zvířátek z rozlič-
ných materiálů, krojované panen-
ky z různých regionů naší
republiky i ze zahraničí. A chybět
nebudou ani pokojíčky pro panen-
ky a doplňky do nich, mezi nimi
porcelánové i kovové nádobíčko,
které bylo určeno jak pro malé
panenky, tak pro první kuchyňské
pokusy samotných holčiček. Vysta-
veny budou také dřevěné lidové
hračky ze známých center jejich
výroby na konci 19. století, výrob-
ky z dílen ÚLUV a také hračky ze
sbírky zlínského publicisty a sbě-
ratele Ladislava Rutteho
(1883–1967). Výstava je určena
návštěvníkům všeho věku: těm
malým ukáže, jak dříve hračky
vypadaly, těm starším dá možnost
zavzpomínat. 

Těšíme se na vaši návštěvu!


