
Koncert sboru Mladost na zámku ve Slavkově u Brna
Vážení posluchači, srdečně

Vás zveme na tradiční koncert
ženského pěveckého sboru Mla-
dost z Brna, který se uskuteční
v neděli 23. září v 15 hod.
v zámecké kapli. Stalo se již
tradicí, že se sbor po slavkov-
ském soustředění představí
s novými skladbami svého
repertoáru.

Sbor se v únoru zúčastnil
mezinárodní soutěže v Praze,
kde získal zlaté ocenění. Je to
zásluhou mladé dirigentky
MgA. Jarmily Jalůvkové, která
svojí pílí, náročnou přípravou
a přesným nastudováním skla-
deb docílila toho, že se náš ama-
térský sbor vypracoval na úro-
veň profesionálních těles.

V červnu jsme se zúčastnili
Mezinárodního festivalu v Itálii,
na kterém jsme vystoupili
v různých městech, na různých
místech – na náměstích, v kos-
telích, v horských střediscích
a největší zážitek byl ze společ-

ného setkání 90 sborů z celého
světa, kdy si společně zazpívalo
3.200 zpěváků tři písně, které
jsme nastudovali ještě před
odjezdem. Naše vystoupení byla
hodnocena velmi kladně a při-
vezli jsme si pozvání na hosto-
vání v Kanadě a dalších zemích.

Věříme, že naše posluchače
opět nezklameme a prožijí spo-
lečně s námi hezké odpoledne
plné pohodové hudby.

Za sbor vás srdečně
zve Ilona Zyková

EKOBRIKETY
cena platí do vyprodání zásob

4.900,– Kč za paletu (1 tunu)

tel.: 604 355 959
Rozvoz do 20 km z našeho skladu 

ve Vyškově zdarma při odběru min. 1 palety

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena

dodávka elektrické energie:

Dne 5. 10. 2012 od 7.30 do 14.30 hodin
Vypnutá oblast: část města Rousínov, ul.:

Čechyňská, Tománkova, U kapličky – část, 
Čsl. armády – část, Habrovanská, V sídlišti, Žleb,
U mlýna, Polní, Nad školou, Příční, V nové čtvrti,
Tyršova, U stadionu, Sušilovo nám. 15/23

Děkujeme vám za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o.

EVATEX
Dědická 1, Vyškov, tel.: 517 341 328

Nová podzimní nabídka:
Podzimní bundy 590 Kč, strečové rifle 450 Kč,
propínací svetry 390 Kč, strečová trika 240 Kč,

svetry s límečkem 250 Kč, pruhované svetry 320 Kč,
froté mikiny 490 Kč, tygrované halenky 390 Kč.

Otevřeno: Po–Pá 9–12, 13–17 hod., So 9–11 hod.

Václavský jarmark, zámecké burčákové slavnosti
a speciální prohlídky zámku

V sobotu 22. září 2012 se od
9.00 hodin bude konat v pro-
storách zámeckého parku již
tradiční Václavský jarmark
doplněný čtvrtým ročníkem
Zámeckých burčákových slav-
ností. V několika desítkách
stánků bude možnost zakoupit
nejrůznější dekorativní před-
měty, bižuterii, ruční a řemeslné
výrobky apod., a pochopitelně

také ochutnat letošní burčák.
Nebude samozřejmě chybět ani
nezbytné občerstvení. K pří-
jemné atmosféře v zámeckém
parku přispěje Cimbálová
muzika.

Pro tento den také zámek
Slavkov-Austerlitz připravil
jako doplňkový program něko-
lik speciálních prohlídek
zámku, které se konají v rámci
Dnů  kulturního dědictví: 

První z nich je prohlídka
zámeckých muzejních depozi-
tářů, které jsou běžně přístupné
pouze badatelům. Budete mít
možnost spatřit místnosti,
v nichž je bezpečně uloženo více
než 100 000 sbírkových před-
mětů z desítek vědních oborů,

mezi něž patří archeologické
památky, obrazy, mobiliář (od
baroka až po současnost), kera-
mika a sklo, knihy a listiny, užit-
kové předměty (například šicí
a psací stroje) a další. Předměty
byly shromažďovány téměř po
jedno století a vy teď máte mož-
nost si je prohlédnout pěkně
pohromadě – a s odborným
výkladem.

Druhou prohlídkovou trasou
jsou zpřístupněné zámecké kro-
vy. Vzhledem k architektonické
výjimečnosti zámku jako celku
je jeho podkroví rovněž velmi
zajímavé, a to nejen pro stavaře
– odborníky, ale i pro veřejnost.
Budete mít možnost se dozvě-
dět více o typech dřeva, ze kte-
rých se stavělo, o unikátní kon-
strukci sopouchů komínů
zámku, či o dendrochronologic-
kém průzkumu. 

V zámeckém podzemí se
budou konat kostýmované pro-
hlídky příznačně nazvané
„Trable s hraběnkou“. 

Na prohlídky je vhodné se
rezervovat na tel.: 544 227 548
či e-mailem: hanouskova@za -
mek-slavkov.cz.

Hledáte Region na webu? 

Už ho najdete!

www.novinyregion.cz

REFERENT KVALITY
Požadujeme:      • Znalost základních měřicích technik
                        • SŠ vzdělání – technický směr
                        • Čtení technické dokumentace 
                        • 1 rok praxe ve výrobní společnosti
                        • Uživatelská znalost MS Office
                        • Pečlivost, samostatnost, zodpovědnost
                        • AJ/NJ výhodou
                        • Řidičský průkaz skupiny B výhodou

Pracovní náplň:  • Měření dílů podle výkresové dokumentace (obsluha základních délkových
měřidel, optického 3D, dotekového 3D)

                        • Vytváření protokolů z měření
                        • Spolupráce s interními odděleními ohledně výsledků měření
                        • Metodická pomoc ostatním oddělením v oblasti měření

Nenabízíme vám pouze zajímavou, zodpovědnou a kreativní práci, která vám dá příležitost využít všech
svých možností a znalostí, ale také šanci profesně se rozvíjet a růst ve společnosti skýtající mnoho
příležitostí. Dokážeme ocenit a náležitě odměnit každou snahu, podporujeme kreativní a inovativní
přístup.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na adresu: Lear Corporation Czech
Republic s. r. o., personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov nebo na e-mail: nabor@lear.com.
Tel.: 517 577 733.

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti? 
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí? 

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Jsme významná mezinárodní výrobní společnost s celosvětovou působností 
a předním světovým dodavatelem automobilových interiérů a komponentů. 

V současné době hledáme vhodné kandidáty na pozici:

Zveme vás do nově otevřené

SOLNÉ JESKYNĚ.

Zahajujeme 1. října 2012.

Puškinova 63, Vyškov

(budova bývalé dětské polikliniky).

Bezbariérový přístup

výtahem do sklepení.

Přijďte se léčit 

nebo relaxovat

ZUMBA ve Vyškově pomáhá dětem!
Občanské sdružení Mocho-

můrka se sídlem ve Vyškově,
uspořádá pro všechny pří-
znivce Zumby, ve spolupráci
s certifikovanými lektory dob-
ročinnou ZUMBA PARTY.

Akce se bude konat dne
6. 10. 2012 v době od
16.00–18.00 hod. v prostorách
sportovní haly ZŠ Nádražní 5
ve Vyškově.

Zumba Party, je určena zej-
ména pro maminky s dětmi,
ale mohou si zde formou tance
zacvičit všichni příznivci
zumby.

Na programu jsou připra-
veni lektoři zumby nejen pro

dospělé, ale i lektoři zumby
určené dětem a pro děti zde
bude připraven po celou dobu
doprovodný zábavný pro-
gram.

Jedná se o dobročinnou akci
a výtěžek bude věnován na
vylepšení prostor čekárny
a chodeb dětského oddělení
Nemocnice Vyškov, razíme
heslo „Vraťme úsměv dětem“.

Zveme všechny na tuto
akci, kde máte možnost si
zacvičit formou tance, v rytmu
svěží hudby, a nejen, že tak
uděláte něco pro sebe, ale
zároveň pomůžete i druhým.

Sokolnické umění přijde představit na zámek Slav-
kov-Austerlitz vrchní sokolník z Rosenburgu. Událost se
uskuteční v rámci Václavského jarmarku, v sobotu 22. září
2012. Ve spolupráci s českými chovateli, kteří zapůjčí někte-
ré svoje dravce, předvede ukázky sokolnictví v zámeckém
parku a to v 11.00 a ve 14.00 hodin.


