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Sdružení „Piafa“
ve Vyškově

Pořádá:
Den otevřených dveří

u KONÍ
Sobota 10. 11. 2012 od 10.00–12.00 hod.

Program:
• interaktivní program pro děti zdarma
• možnost svezení na koni za příspěvek 50 Kč/dítě (ježdění, hry, oma-

lovánky, program ve stáji – vše pod vedením odborného personálu)
Akce je vhodná:
• pro děti do 3 let (zajistíme vysoký bezpečnostní standard)
• pro děti předškolního i školního věku (škola hrou)
S sebou:
• pohodlné oblečení a pevná obuv (dlouhé kalhoty)
• jezdecké helmy zapůjčíme
Kde:
• Šafářský dvůr (jízdárna za Kauflandem), Cukrovarská 479/3a, Vyškov 
• při nepříznivém počasí v kryté jízdárně a novém „domečku“ v místě

Kapacita omezena.
V případě zájmu své dítě přihlaste na

tel.: 603 512 181, 737 619 207

Program KKD Vyškov
Listopad 2012

9. 11. v 9.15 A3V: Irsko – Skotsko
Cestopisný seminář uvádí Milan Štourač. Vstup na permanentku nebo jed-
norázové vstupné 40 Kč.

12. 11. v 16.00 Psychologie všedního dne VII – Asymetrie prožitků a motivační podstata
chování
Emotivita – prožívání a její role v myšlení. Model emočních vztahů. Jak se
vyrovnávat s nepříjemnymi prožitky, úzkostmi a strachy. Závislost na slasti
a jak jí nepodlehnout. Motivace, reflexní vs. motivované chování. Lektor:
Miroslav Bláha.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

13. 11. v 16.00 Muzikoterapie s PhDr. Petrem Krohe
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné v rámci Věrnostního pro-
gramu 50 Kč, ostatní 70 Kč.

14. 11. v 16.00 Hrátky s pamětí
Permanentní kurz trénování paměti pro zájemce od 10 let. Vstupné 40 Kč.
Psací potřeby s sebou.

15. 11. v 9.00 A3V: Leonardo da Vinci
Seminář vede lektor Nové Akropolis Brno. Vstup na permanentku nebo jed-
norázové vstupné 40 Kč.

15. 11. v 16.00 POP – Prchavé Okamžiky Poezie
Pokus o zachycení prchavych okamžiků poezie do jemné sítě hudebních
tónů. PŘE – STUP poezie do hudby. V rámci cyklu Milovníci knížek pořádá
Klub přátel KKD.

17. 11. v 16.00 Běloruský sen
Film nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního aparátu,
který se neštítí mediální propagandy, zneužívání tajné policie, vyhrožování
a vykonstruovaných procesů. Snímek je však především poctou všem Bělo-
rusům, pro něž se svoboda stala hodnotou, za kterou se vyplatí bojovat. Po
skončení filmu bude následovat diskuse s běloruským emigrantem. Připraveno
ve spolupráci s Junákem Vyškov ke Dni boje za svobodu a demokracii.

19. 11. v 16.00 Klub zdraví: Přijde v roce 2012 konec světa?
aneb Jak s dobrou myslí a nadějí vstoupit do nového roku. Přednáší Ing.Aleš
Doleček. Součástí akce je ochutnávka zdravého jídla. Ve spolupráci
s o. s. Život a zdraví www.zivotazdravi.cz.

20. 11. v 16.30 Návraty první dámy
Přednáška RNDr. Petra Hájka o nejznámějších návratech nejslavnější komety
nazvané po Edmondu Halleyovi.

21. 11. v 16.30 Prezidenti Československa VIII – Václav Havel
Poslední část z cyklu přednášek dr. Arnošta Drmoly o rodinách čs. prezi-
dentů.

26. 11. v 16.00 Napoleonské tažení roku 1805 v obecních a farních kronikách
Přednáška Dr. Aloise Klevety doplněná obrazovou projekcí.

27. 11. v 16.30 Morava v době knížecí
Přednáška významného medievalisty prof. dr. Martina Wihody, Ph.D., FF
MU Brno. Moderuje Dr. Ivan Pokorný.

28. 11. v 16.00 Hrátky s pamětí
Permanentní kurz trénování paměti pro zájemce od 10 let. Vstupné 40 Kč.
Psací potřeby s sebou.

30. 11. v 16.00 Včelí produkty ve výživě člověka
Přednáška MUDr. Jana Hajdůškové. Možnost zakoupení medu a různých
výrobků ze včelích produktů. Ve spolupráci s Českým svazem včelařů o. s.,
Základní organizace Vyškov.

Dětské oddělení – Babičko, čti mi! – Každé pondělí od 14 hod.
5. 11. Seznámení s novými knihami měsíce října – četba z knihy P. Braunové:

Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.
12. 11. Čtení pejskovi – četba z knihy P. Braunové: Nejhorší den v životě třeťáka

Filipa L. , dětské vtipy, hádanky.
19. 11. Četba z knihy P. Braunové: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.
26. 11. Četba z knihy P. Braunové: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.

Výstavy
1. 11.–12. 12. Střípky paměti/Fragments of memory

Výstava obrazů Tomáše Jetely v prostorách knihovny.
1. 11.–30. 11. Jan Amos Komensky – učitel národů

Výstava o životě a díle významné české osobnosti ve 2. podlaží knihovny
8. 11.–13. 12. Amulety

Výstava obrazů MgA. Zdenky Verešové ve 2. podlaží knihovny

Připravujeme na prosinec
1. 12. Den pro dětskou knihu – tradiční celostátní akce s bohatým programem

pro děti a jejich doprovod.
4. 12. Muzikoterapie s Petrem Krohe
10.–14. 12. Tradiční vánoční výstava
17. 12. Vánoce s Klubem přátel KKD aneb Možná přijde i kastelán
19. 12. Paměť nejsou žádné čáry aneb Kalendář na rok 2013 zpaměti za půl ho-

diny
20. 12. Pojďme si zazpívat … vánoční koledy

Černá kronika
NEDEJ DROGÁM ŠANCI

Policie České republiky v sou-
časné době připravuje již pátý roč-
ník preventivní akce zaměřené pro-
ti užívání návykových látek
u mladých lidí. Tato akce nese
název Nedej drogám šanci a má
studentům prvních ročníků střed-
ních škol pomoci vyhodnotit rizika
užívání návykových látek. Právě
studenti prvních ročníků totiž vět-
šinou přicházejí z menších obcí do
větších měst a je tedy větší mož-
nost, že jim drogu někdo nabídne.
Akce proběhne 9. listopadu i ve
Vyškově.

Posluchači během akce vyslech-
nou různé příspěvky. Setkají se
například s lékařem, který se věnu-
je závislým pacientům, s krimina-
listou, se státním zástupcem
i s kurátorem. Také se dozvědí
o účincích a následcích alkoholu
za volantem a bude pro ně připra-
vena soutěž o ceny. Závěr bude
patřit ženě, která prošla závislostí
na drogách. Akce je podpořena také
dalšími subjekty včetně Jihomo-
ravského kraje.

VLAK POSTŘÍKAL SPREJEM
Na nádraží ve Vyškově se vydal

v noci na pondělí 29. října škodit
dosud nezjištěný vandal. Sprejem
vytvořil nečitelné nápisy o délce
osm i třináct metrů a výšce přes
jeden metr na třech vagonech vla-
ku, který tam přes noc stál. Škoda
na vlakové soupravě tak byla vyčís-
lena na víc jak 17 tisíc korun.

RYCHLÁ JÍZDA, ALKOHOL I DROGY
Půlden silničních kontrol na

Blanensku, Vyškovsku a v okrese
Brno-venkov odhalil řadu prohřeš-
ků u řidičů. Během odpoledne ve
středu 24. října a ještě celého večera
téhož dne policisté zastavili téměř
150 řidičů, dvě třetiny z nich buď
zaplatili pokutu nebo se budou
muset dostavit k řešení přestupku
ke správnímu orgánu. Na Vyškov-
sku byl totiž jeden z řidičů pod vli-
vem pervitinu, na Blanensku pak
další dva pod vlivem marihuany.
U dalšího řidiče na Vyškovsku zase
byla pozitivní dechová zkouška.
Pětapadesát řidičů nedbalo na
předpisy a jelo příliš rychle. A to ať
už v obci nebo mimo ni. Rekord-
manem tak byl například řidič,
který obcí Drysice na Vyškovsku
projížděl rychlostí 80 km/h, na sil-
nici I/43 zase v místě, kde je povo-
lena devadesátikilometrová rych-
lost v hodině, jel jiný řidič
121 km/h. Kromě toho se 12 řidičů
pohybovalo po komunikacích
s auty ve špatném technickém sta-
vu, 5 lidí za jízdy telefonovalo a 4
nepoužili během jízdy autem bez-
pečnostní pásy. Mezi odhalenými
hříšníky byli také tři cyklisté, kteří
vyjeli na silnici neosvětlení.
Dopravně bezpečnostní akce se

zúčastnilo 25 policistů, kromě stan-
dardní techniky jim zejména na
hlavních tazích vypomáhaly také
vozy značky Volkswagen Passat
dálničních oddělení.

SLIBOVALI VRÁCENÍ PENĚZ ZA ELEKTŘINU
Důvěřivost se nevyplácí. Pře-

svědčila se o tom v sobotu 3. listo-
padu devětasedmdesátiletá žena
z Rousínova na Vyškovsku. Navští-
vili ji totiž muž a žena, kteří tvrdili,
že jí jdou vrátit přeplatek za elek-
třinu. Aby jí mohli peníze předat,
žádali ženu o rozměnění peněz.
Žena tedy odešla do vedlejší míst-
nosti, aby přinesla obálku se svými
úsporami ve výši 40 tisíc korun.
Pak obálku nechala ležet v míst-
nosti a žena ji odlákala k podpisu
písemností do vedlejší místnosti.
Když muž se ženou dům opustili,
žena zjistila, že přišla o tyto úspory
a ještě o další dva tisíce korun, které
měla položené ve skříni.

POBRAL VĚCI NA CHATĚ
Rozbitým oknem se během

pátečního dopoledne 2. listopadu
dostal do chaty v Nemojanech na
Vyškovsku dosud nezjištěný
pachatel. Pohyboval se pak volně
po chatě, kde si vzal notebook, kal-
kulačku, cestovní tašku, kalhoty
s opaskem, trička a další oblečení,
ale také nůž nebo peněženku
s doklady. Celkem tak způsobil ško-
du za víc jak 40 tisíc korun.

LEKL SE NA DÁLNICI ZVÍŘETE
Přebíhající zvíře, zřejmě pes,

vylekal podle prvotních zjištění na
místě nehody řidiče Škody Fabie,
který jel v neděli 4. listopadu odpo-
ledne po dálnici D1 ve směru od
Vyškova do Brna. Třiadvacetiletý
řidič poté, co zvíře zahlédl, strhl
řízení a vyjel z dálnice, kde se auto
převrátilo přes střechu. Ve vozidle
zůstali po havárii čtyři zranění,
z toho jeden muž ve věku čtyřia -
třiceti let byl zraněn těžce. Vrtulník
jej tedy přepravil do brněnské
nemocnice.

Pod dobu šetření nehody byla
dálnice od Vyškova do Brna prů-
jezdná pouze levým jízdním pru-
hem, na místě se vytvořila asi pěti-
kilometrová kolona.

PYTLÁK STŘÍLEL V OBOŘE
Zatím neznámý pytlák přišel

střílet zvěř do obory v blízkosti
obce Nesovice na Vyškovsku. Do
rány mu v přesně nezjištěné době
od neděle do čtvrtku 1. listopadu
přišla asi čtyři roky stará laň jelena
lesního. Pytlák ji postřelil, laň pak
odběhla na louku do obory, kde
uhynula. Nezvaný lovec tak způ-
sobil škodu za asi 20 tisíc korun a je
nyní podezřelý ze spáchání trestné-
ho činu pytláctví. Může tak skončit
až na dva roky za mřížemi. 

por. Mgr. Iva Šebková

VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA
Pátek 9. 11. – MIREK KARÁ-

SEK – Rádio Haná
Sobota 10. 11. – RADIM

BLAŽEK – Rádio Jih

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

DISCO U PRCKA:
Pátek 9. 11. a sobota 10.11. –

DISCO –VODKA s DŽUSEM –
DJ ZILVAR

ROCK PUB B-29:
Pátek 9. 11. – ROCKOVÝ

VEČÍREK – akce: Víkend s Le -
mondem – svítící dárečky za 2
panáky

Sobota 10. 11. – LIVE: ZA -
KÁZANÝ OVOCE, MISS GOD,
ATD – akce: Víkend s Lemon -
dem – svítící dárečky za 2 paná-
ky

POHOSTINSTVÍ DRYSICE:
Pátek 16. 11. – DISCO &

ROCK – uvádí DJ Mádr – od 20
hodin

MARTINSKÁ ZÁBAVY V DRYSICÍCH
Obecní úřad Drysice pořádá

v sobotu 10. listopadu 2012 Mar-
tinskou zábavu se skupinou NO-
PROBLEM. Začátek ve 20 hod.
v místní sokolovně.

Bohatá tombola zajištěna (1/2
prasete, pečená husa a mnoho dal-
ších lákavých cen). Vstupné 70 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.

ZÁMEK V BUČOVICÍCH 
ZVE NA HUBERTOVU JÍZDU

Již 5. ročník zámecké jízdy sva-
tého Huberta se bude konat v sobo-
tu 10. listopadu. Zahájení proběhne
ve 13 hodin po příjezdu lotu s liš-
kou před Státní zámek Bučovice.
Akce je spojena s následujícím pro-
gramem:

Slavnostní zahájení starostou
města Bučovice, dekorace jezdců,
vystoupení skupiny Morandia
Polygamika s prapory, vystoupení
souboru Campanello – ukázka ze
hry Hon nejen na (E)lišku, která
bude provedena v průběhu kostý-
movaných prohlídek zámku, ukáz-
ka renesančních tanců, ukázka
 jezdecké drezury, soutěž v parku-
rovém skákání…

Od 16 do 21 hodin budou
v zámku mimořádně probíhat kos-
týmované prohlídky.

Připraveno je občerstvení
a ochutnávka mladých vín.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
V BUČOVICÍCH

Armáda ČR a město Bučovice
zvou širokou veřejnost na DEN
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ v pá -
tek 9. 11. 2012 v 10 hodin na náměs-
tí Svobody v Bučovicích.

DIVOKÉ KOČKY V IVANOVICÍCH
Kulturní dům Ivanovice na Hané

zve na vystoupení travesti skupiny
DIVOKÉ KOČKY z Ostravy.
V pátek 16. listopadu 2012 od 19.00
hod.

Předprodej vstupenek probíhá
v Městské knihovně Ivanovice na
Hané, tel. 517 363 397.

PŘEDNÁŠKA O LIDOVÉ MAGII
Srdečně vás zveme na přednášku

Lidová magie, která se uskuteční
ve středu 14. 11. 2012 v 16.30 hodin
v posluchárně Gymnázia Bučovi-
ce.

Přednáška PhDr.Romana Douš-
ka, Ph.D. z Ústavu evropské etno-
logie Filozofické fakulty Masary-
kovy univerzity bude o lidových
magických praktikách a lidovém
magickém pohledu na svět z hle-
diska současné etnografie. Vstup
na přednášku je zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu!

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ NA STATKU
Svatomartinské období je čas

hodovní neboli posvícenský. Pro
tyto slavnostní chvíle se vykrmo-
valy husy. Proč se pekla zrovna
husa a na jaký způsob se můžete
dozvědět při návštěvě této akce na
Hanáckém statku v ZOOPARKU
Vyškov. 

Nedělní odpoledne 11. listopadu
provoní náš statek nejen vůně
masa, zelí, koláčů i jiných dobrot.
Za poslechu cimbálovky si pochut-
náte na svatomartinských lasko-
minách, ale můžete si vyzkoušet
i různá tradiční řemesla.

Program:
– Cimbálová muzika
– Dílničky tradičních řemesel –

hrnčíř, krouhání zelí, kuchař,
bylinářka, včelař, atd.

– „Tetiny v zoo“ vystoupení pro
děti (Písničkové tetiny z Brna)

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU
KČT odbor Vyškov zve zájemce

o turistiku na vycházku Ze Zdou-
nek do Roštína. Akce se koná 10.11.
2012, odjezd vlakem v 7.43 hod přes
Kroměříž, návrat v 17.17 hod.

Trasa: Zdounky-Komínské ská-
ly-Bunč-Roštínská kaple-Roštín.

Vede RNDr. Pavlíková

MARTINSKÉ HODY V LULČI
Kulturní komise a obec Luleč za

spolupráce krojovaného kolektivu,
hasičů, skautů a místních občanů
si vás dovolují pozvat na tradiční
KROJOVANÉ MARTINSKÉ HO -
DY 9.–11. 11. 2012. K tanci hraje
krojovaná kapela Podboranka.
V pátek od 15.30 hod. proběhne sta-
vění hodové máje, v sobotu vyjde
ve 13 hod. krojovaný průvod od
sokolovny. Večerní zábava se koná
v sobotu v sále lulečské sokolovny,
začátek ve 20 hodin. V neděli hody
vyvrcholí slavnostní mší svatou od
10 hod. ve farním kostele sv. Mar-
tina. 

DEN PRO ZDRAVÍ
Dne 14. 11. od 9 do 13 hodin

pořádá Svaz diabetiků ČR ve Slav-
kově u Brna za spolupráce s Měst-
ským úřadem a VZP DEN PRO
ZDRAVÍ ve Společenském domě
Bonaparte. Kromě prodejní výsta-
vy výrobků a potřeb pro diabetiky
si můžete dát zdarma změřit těles-
né hodnoty jako glykémii, tlak
krve, obsah tuku, vyšetření zraku
a vyměnit si starší glukometr za
nový. Věnujte alespoň jeden den
v roce prevenci svého zdraví
a využijte možnost bezplatně si
otestovat příznaky tak závažného
trvalého onemocnění, jakým je
cukrovka. Tato akce se koná v rám-
ci Světového dne diabetu, kterým
je 14. listopad.

SLAVKOVSKÝ ZÁMEK JE OTEVŘEN I PO
SKONČENÍ SEZONY

Zámek Slavkov-Austerlitz je pro
návštěvníky stále otevřen. V listo-
padu je otevřeno každý den kromě
pondělí, a to od 9.00 do 16.00 hodin.
Můžete navštívit klasické prohlíd-
kové trasy, výstavy, nebo se jedno-
duše projít krásným zámeckým
parkem, který se na podzim zbarvil
do červeno-žluté barvy.

Zavíráme až 9. prosince 2012, do
té doby jste zde vítáni s otevřenou
náručí.

Neváhejte a zpestřete si návště-
vou Slavkova podzim!

Prohlídkové trasy: – Historické
sály – Historické salonky – Podze-
mí

Výstavy: – „Okamžiky“: obra zy
Marisy Ivany Fily, – „Musaion“:
výstava k 90. výročí založení slav-
kovského muzea

Společenské akce:
– 11. 11. 2012 – Hubertova jízda

a svatomartinská vína
– 1.–2. 12. 2012 – Vzpomínkové akce

k 207. výročí bitvy u Slavkova
– 8. 12. 2012 – Vánoce se slavkov-

skými školami

BURZA MINERÁLŮ V MUZEU
Srdečně vás zveme na 5. prodejní

burzu minerálů, šperků a fosilií,
která se uskuteční v sobotu 10. lis-
topadu 2012 od 9.00 do 17.00 hodin
ve velkém výstavním sále Muzea
Vyškovska.

Ve 14.00 hodin proběhne před-
náška Gerdy Odehnalové s názvem
Minerály – využití jejich energie
pro vytváření pohody ve vlastním
životě i prostředí. Přednášející se
zabývá energiemi minerálů a dal-
ších přírodních prvků, vytvářením
amuletů, obrazů z drahých kame-
nů, jejich využití ve feng-šuej – har-
monizaci domova i prostředí kolem
sebe vůbec a mnoha dalšími odvě-
tvími alternativního životního sty-
lu. V těchto oborech působí jako
poradkyně již 15 let.

Vstupné: 30 Kč, děti, studenti
a senioři 15 Kč (v ceně vstupného
je i přednáška)

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Tomáš Pfeiffer odpovídá na

písemné i ústní dotazy. Vyškov,
Besední dům, Jana Šoupala 4.
Sobota 17. 11. od 13 hodin.

PŘÍBĚH KAPLE SV. ANNY VE VYŠKOVĚ
Srdečně vás zveme na výstavu

Příběh kaple sv. Anny ve Vyškově,
jejíž autorkou je Mgr. Zdeňka
Jeřábková. Výstava je k vidění v sále
Zámecká komora do 18. 11. 2012.

Kaple sv. Anny, nacházející se na
Dukelské ulici ve Vyškově, je pozo-
ruhodná sakrální renesanční stav-
ba z první poloviny 16. století, která
ani jako objekt sloužící nyní pro
kulturní účely neztratila své kouzlo
a atmosféru. V druhé polovině 20.
století se dočkala několika zaslou-
žených oprav. V roce 2006 zrestau-
rování nástěnných maleb a v roce
2012 dokončení oprav omítek
a výmalby. Seznamte se s ní…

CYKLUS PŘEDNÁŠEK „MUŽI A ŽENY –
PARTNEŘI NEBO RIVALOVÉ“

Centrum pro rodinu Vyškov
srdečně zve na přednášky s bese-
dou. Vždy ve čtvrtek od 17.00 hodin
v prostorách Domu dětí a mláde-
že – 15. 11. Aby nás děti spojovaly
a ne rozdělovaly a 29. 11. Nezastu-
pitelná role otce v rodině. Více na
www.cprvyskov.webnode.cz.

KLUB MAMINEK
Srdečně zveme všechny mamin-

ky s dětmi na naše pravidelná
setkání každou středu od 9.30
hodin v moderním prostředí Křes-
ťanského centra Vyškov, Lípová 2.
Pro děti máme při praven zajímavý
program (písničky, hry, cvičení,
pohádky…) a ma min ky mohou zís-
kat nová přátelství. Kontakt:
www.kmvyskov.webnode.cz, mob.
739 324 545.

MEDITAČNÍ SAHADŽA JÓGA
Přijďte si vyzkoušet jednodu-

chou meditaci. Zbavíte se stresu
a dosáhnete stavu vnitřního klidu.
Každý čtvrtek od 18 do 19 hodin
v DDM Vyškov, Brněnská 7. Vstup
zdarma. www.nirmala.cz

POZVÁNKA NA 1. SLAVKOVSKOU
VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

ZO ČSCH ve Slavkově u Brna
vás co nejsrdečněji zve na výstavu
králíků, holubů, drůbeže a okras-
ného ptactva do areálu chovatelů
na Polní ulici 1423 ve Slavkově
u Brna ve dnech 9. a 10. listopadu
2012.

Máme pro vás připraveno bohaté
občerstvení a tombolu, vezměte
svoje děti a nenechejte si ujít Slav-
kovskou výstavu. Svojí návštěvou
podpoříte chovatelství v našem
regionu.

Budeme se na vás těšit v pátek
9. 11. od 8 hod. do 18 hod. a v sobotu
10. 11. od 8 hod. do 12.30 hodin.

Výbor ZO ČSCH Slavkov u Brna

Jiráskova 3, Vyškov (nad gymnáziem)

ŠEK NA 600 Kč
PŘI JEDNORÁZOVÉM NÁKUPU NAD 3 000 Kč
AKCE PLATÍ NA KOBERCE A PVC SKLADEM

PLATNOST AKCE DO 30. 11. 2012


