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LOVSKÉ VESELENÍ aneb Předpouťo-
vou zábavu dne 8. 9. od 19 hodin v pro-
storách Hospůdky U Argoša, Drnovská
50/4, Vyškov, Nosálovice. K poslechu
a tanci hraje kapela DUO AMIS.
Pochoutky z udírny, losovatelné vstu-
penky. Vstupné 80 Kč.

PŘEDNÁŠKA OVENEZUELE
V úterý 11. 9. 2012 v 17.00 hodin se bude

v malém sále galerie Orion Muzea Vyš-
kovska konat další přednáška Davida
Švejnohy s názvem Venezuela: Vyprávění
o měsíčním putování po Venezuele, nej-
vyšší vodopád světa Salto Angel, plavba

lodí za indiány kmene Warao v deltě Ori-
noka, návštěva rybářské osady Santa Fe
na pobřeží Karibiku...

Vstup na přednášku je zdarma.

AKADEMIE 3. VĚKU PŘI VELITELSTVÍ
VÝCVIKU –VOJENSKÁ AKADEMIE VE
VYŠKOVĚ

Dne 26. září 2012 zahajujeme 2. roč-
ník Akademie 3. věku při VeV-VA ve Vyš-
kově v kasárnách Dědice. Slavnostní
zahájení bude provedeno ve 13.30 hodin
na pravidelné učebně za účasti předsta-
vitelů velitelství, místostarosty města
Vyškova a sponzorů. Další zájemci jsou
vítáni.

Komise pro dopravu a bezpečnost v dopravě – BESIP

a

Oblastní spolek Českého červeného kříže Vyškov

Za podpory města Vyškova a ve spolupráci s:
Zdravotnickou záchrannou službou JMK, územní oddělení

Vyškov
Hasičským záchranným sborem JMK, územní odbor Vyškov
Gymnáziem a Střední školou zdravotnickou a zemědělsko-

-ekonomickou, Vyškov
Policií ČR
Zdravotní pojišťovnou MV ČR
Regionálním pracovištěm BESIP

pořádají u příležitosti

SVĚTOVÉHO DNE 
PRVNÍ POMOCI

setkání dětí, mládeže a zájemců

kdy:               v sobotu 8. září 2012 od 8.00 hodin

kde:               ve Vyškově, Masarykovo náměstí
program:

➢ předvedení prostředků první technické pomoci

➢ předvedení techniky a výbavy vozů ZZS

➢ ukázky a soutěže dětí v poskytování první pomoci

➢ ukázky dýchání resuscitačním fantomem

➢ ukázky použití automatických externích defibrilátorů

➢ ukázky obvazové techniky a transportu raněných

➢ měření krevního tlaku a glykémie, cholesterolu

➢ informace o prevenci dětských úrazů v dopravě

➢ od 9.15 hodin vystoupení Klubu kynologů Nezamyslice

Srdečně vás zvou pořadatelé

Přiveďte své dítě do skautu
Stejně jako se v září otevírají

školní brány, tak také skautské
klubovny se probouzejí z prázd-
ninového spánku. Děti se plny
zážitků vracejí z letních táborů,
aby opět prožily skautský rok.
Mají možnost zažít nejen neuvě-
řitelná dobrodružství, ale přede-
vším vyrůstat v bezpečném
akamarádském prostředí, kvalit-
ně trávit volný čas anaučit se pra-
covat v týmu. Během roku se
skautské oddíly scházejí na schůz-
kách a výletech nejen do přírody.

Začátek školního roku je ide-
ální doba pro přihlášení dítěte
do skautského oddílu. Rádi při-
vítáme především děti, které
navštěvují 1. až 4. třídu ZŠ.
Schůzky probíhají každý pátek
od 16 do 18 hodin na skautské
klubovně ve Smetanových
sadech ve Vyškově (vedle Bom-
bastic baru)
Kontakt pro případné dotazy:

Lucie Přikrylová,
tel.: 608 257 345,

e-mail: lucyp@centrum.cz

Květuše Horká (1931), Luleč † 29. 8.
Miroslav Štroblík (1953), Bučovice † 29. 8.
Marie Doubková (1925), Hrušky † 31. 8.
Jaromír Mezuláník (1939), Otnice † 31. 8.
Růžena Lužová (1943), Slavkov u Brna † 1. 9.
Jindřiška Musilová (1929), Velešovice † 1. 9.
Aloisie Májková (1950), Němčany † 2. 9.
Vlastimil Zvonař (1936), Slavkov u Brna † 2. 9.
Josef Holoubek (1927), Vážany nad Litavou † 4. 9.
Dobromila Pavézková (1925), Němčany † 4. 9.
Jiřina Trnková (1937), Heroltice † 4. 9.

Opustili nás

Zábavy
VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Pátek 7. 9. – PEEJAY – DJ

Boris Team
Sobota 8. 9. – Radim Blažek –

Rádio Jih
Každou středu a čtvrtek DIS-

KOTÉKA 

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

DISCO U PRCKA:
Pátek 7. 9. – Becher party

s dárky – DJ GEORGE
Sobota 8. 9. – BECHER  PAR-

TY  3 + 1 –dej si tři panáky, čtvrtý
máš zdarma – DJ  GEORGE

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE
Moravský rybářský svaz, o. s. MO Slav-

kov u Brna  pořádá v sobotu dne 8. září na
malém rybníku ve Slavkově v Ligařích již
třetí ročník rybářských závodů mládeže
do 15 let  Srdečně zveme začínající ryba-
říky i ostřílené rybáře z řad potěru i doros-
tu. Pozvání patří samozřejmě i široké
veřejnosti. Přijďte podpořit a fandit naší
mládeži, která  svou činností  plní poslání
svazu, jež je rozvíjet apopularizovat rybář-
ský sport, vykonávat rybářské právo
a chránit životní prostředí. Těmto dětem,
kterým je pobyt v přírodě bližší nežli čas
strávený u PC patří náš společný obdiv.

REDUKČNÍ KURZY STOB
Redukční kurzy spol. STOB zahajují

v září 2012. Vedou Dr. Jitka Hrivnáková
a Mgr.Věra Daněčková. Přihlášky se při-
jímají již nyní. Počet míst je omezen. Na
kurzy přispívají zdravotní pojišťovny. Info
e-mail: JitkaHrivnakova@email.cz nebo
tel.: 603 810 722 (nejlépe večer).

BUČOVICKÁ PADESÁTKA
KT Noha, město Bučovice a DDM vás

srdečnou zvou na turistickou a cyklotu-
ristickou akci  BUČOVICKÁ PADESÁT-
KA  v sobotu 15. září 2012. Start 1 od 6.30
z Bistra U draka, start 2 od 8 hod. z DDM,
Vyškovská ul. Pěší trasy od 5 do 50 km,
cyklotrasy od 20 do 100 km. Cíl: do 19 hod.
DDM Bučovice. 

SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA
Srdečně zveme na SLAVNOSTI BABÍ-

HO LÉTA, které se konají v sobotu 8. září
v areálu Letního kina Ivanovice na Hané.

Program: Pro děti jsou připraveny hry,
soutěže, skákací hrad a trampolína. Od
15 hodin pohádka Čarodějnická zkouška

v podání DHO Prostějov, vystoupení
tanečního oboru ZUŠ a taneční skupiny
Babyboys. Od 17 hodin kapely Mrko
band (folk a country), Happy to meet
(keltská hudba), Jumping Drums (bube-
nická show), Pantock (revival KABÁT
a CITRON). Občerstvení s vůní kouře
zajištěno. Akce se koná za každého poča-
sí!

KYNOLOGICKÁ VÝSTAVA
Dne 8. 9. 2012 od 10. 00 v Nezamyslicích

v areálu kynologického klubu se koná
Klubová a speciální výstava Moloss Clu-
bu, přihlášeno více než 150 dogovitých
psů, doprovodný program : ukázka BULL
sportů, karnevalový průvod. Srdečně zvou
pořadatelé MC CZ

Dne 4. září jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
pana Luďka Matyáše.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Lenka, děti Nellinka a Patrik, rodiče
a bratr s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene. 
Dne 5. září 2012 to  byly 3 roky, co nás opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan Oldřich Antl z Vyškova.
Vzpomínají
manželka Ludmila, dcera Simona s rodinou
a dcera Marcela s rodinou.

Jen kytičku květů můžeme na hrob dát,
chviličku postát a vzpomínat.
Dne 8. září 2012 vzpomeneme 100. výročí
narození mojí maminky
paní Anežky Muselíkové, roz. Hanouskové
z Rašovic.
S úctou a láskou stále vzpomíná dcera Alena
s manželem Staňou a s celou svojí rodinou.

Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky
zůstávají dál.
Dne 8. září by se dožil 65 let
pan Miroslav Kučera.
S láskou vzpomíná
manželka a synové.

Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich
srdcích žiješ s námi dál.
Dne 9. září vzpomeneme 15. výročí, kdy nás
navždy opustila naše maminka, babička
a prababička
paní Františka Šíblová z Ježkovic.
S úctou a láskou vzpomíná 
celá rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 9. září by se dožila 100 let naše maminka,
babička, prababička a praprababička
paní Anna Nevřalová, učitelka v.v.
Všem, kteří jste ji znali a vzpomenete s námi
děkují
děti s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, jen vzpomínky nám
zůstávají.
Dne 9. září 2012 by se dožila 90 roků
paní Marie Turečková z Čechyně.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jarmila a Marie s rodinami.

Dne 10. září by se 
paní Růžena Nohelová z Vážan nad Litavou
dožila 90 roků.
Děkujeme všem, kteří si na ni vzpomenou
s námi.
Dcery Miroslava, Marcela a syn Lubomír
s rodinami.

Dne 10. září 2012 uplyne již
20 roků, co zemřel můj otec
pan Václav Hlásenský
z Rousínova-Trávníků
a 25. října 2012 tomu bude již
14 roků, co zemřela moje matka
paní Fila Hlásenská.
Za tichou vzpomínku na moje
rodiče děkuje syn Miroslav.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 11. září vzpomeneme 1. výročí úmrtí mého
manžela
pana Lubomíra Grima z Dědic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s celou rodinou.

Dne 12. září to bude rok, co nás navždy opustil
pan Ivan Kroupa.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Pokorných a Kroupova.

Vzpomínky

Poděkování
Upřímně děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří
1. září doprovodili na poslední cestě
pana Květoslava Němčanského.
Dcery s rodinami.

Děkuji paní ředitelce MŠ Sochorova ve Vyškově za přijetí mého
syna Dominika.
K. Nová
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