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VÍTÁ VÁS GLITTER STARS Novoroční exhibice týmu GLITTER STARS

V pátek 10. 1. 2020 proběhla
vezcela zaplněné sportovní hale
ve Slavkově u Brna novoroční
exhibice týmu GLITTER STARS.
Moderátorské role se letos ujaly
dvě členky týmu: Dorotka Šve-
hlová a Denisa Křetínská.
O ozvučení a osvětlení akce se
již tradičně postaral DJ Jarek. 

Tým se během akce ohlédl za
úspěchy získané v roce 2019:
19 medailí z mistrovství ČR,
dalších neuvěřitelných 53 me -
dailí z celostátních pohárových
soutěží, 2 ze zahraničí a pěkné
10. místo z mistrovství Evropy.
Celou exhibici zahájili svojí
akrobatickou show nejúspěš-

nější akrobaté týmu všech
věkových soutěžních kategorií.
V pestrém programu se divá-
kům představili všichni členové
týmu v různých disciplínách.
O změnu programu se postarala
jedna z mladších členek týmu,
desetiletá Domča Chvátalová,
která překrásně zazpívala
pohádkovou píseň. Zpestřením
byla také módní přehlídka, kde
bylo možné zhlédnout letošní
tréninkovou i soutěžní kolekci
sportovního oblečení. Vrcholem
celé akce bylo představení pěti
našich členek a současně členek
Team Czech Republic – Kris-
týnky Slaninové, Nikči Vander-
kové, Moniky Šilerové, Sabiny
Macharové a Daniely Martín-
kové. Dostat se do tohoto týmu
je snem každé cheerleaders,
protože se mu dostane cti repre-
zentovat svoji vlast na MS, kte-
ré se pravidelně koná koncem
dubna na Floridě v USA. 

Cheerleading je krásný, adre-
nalinový a náročný sport, který
nelze provozovat bez technic-

kého zázemí a finanční pomoci.
Proto bylo poděkováno ZŠ
Komenského ve Slavkově
u Brna, městu Slavkov u Brna
a firmě Lohman & Rauscher za
podporu. Zároveň byl předsta-
ven nový sponzor – SMS finan-
ce, společnost, která věnovala
na tuto akci atraktivní cenu pro
vylosovaného diváka - pobyt
v apartmánech Ladná.

Velké poděkování patří divá-
kům za vytvoření skvělé atmo -
sféry, rodičům za podporu
svých dětí v trénování a samo-
zřejmě všem trenérům – Renátě
Ma cha rové – vedoucí celého
týmu, trenérce peewee a seni-
orské kategorie, Anetě Macha-
rové – trenérce juniorského
týmu, Anitě Kučerové, Daniele
Martínkové, Renatě Martínko-
vé a Janě Konečné – trenérkám
přípravných týmů a Františku
Žouželovi – akrobatickému tre-
nérovi. Jejich soustavná a trpě-
livá práce se odráží ve výsled-
cích svých svěřenců.

GS

Kryštof Vintera a Aleš Kříž mistry
Jihomoravského kraje

Jihomoravský „Mistrák“ se
vydařil. Téměř půltisícovky atle-
tů žákovského věku bojovalo
v ostravském atletickém kom-
plexu o tituly „Mistrů Jižní
Moravy“. Celodenní atletický
mítink navštívila ivelká výprava
AHA Vyškov. Organizačně
náročná akce měla pro atlety
AHA Vyškov i medailové odmě-
ny, což vždy hodně potěší.

Souhrn umístění atletů AHA
Vyškov v první desítce mistrov-
ského pořadí:
Skok o tyči, žáci:
1. místo – mistr Jižní Moravy –
Kryštof VINTERA, 3,23 m
2. místo – vicemistr jižní Moravy
– Matouš ČERNÝ, 2,53 m
3. místo – Filip JAŠÍČEK, 2,13m
4. místo – Tomáš PLEVA, 2,13 m
5. místo – Michal DERKA, 1,93m
Běh na 60 m, mladší žáci:
1. místo – mistr jižní Moravy –
Aleš KŘÍŽ, 8,56 s. (v rozběhu
8,70 s.)
Běh na 150 m, mladší žáci:
2. místo – vicemistr jižní Moravy
– Aleš KŘÍŽ, 21,31 s.
Skok o tyči, žákyně:
2. místo – vicemistryně jižní
Moravy – Tereza RAČANSKÁ,
2,13 m
Skok o tyči, mladší žákyně:
2. místo – vicemistryně jižní
Moravy – Alžběta SUCHOME-
LOVÁ, 1,93 m
Běh na 1500 m, žáci:
3. místo – bronz– Jan KOUTNÝ,
4:35,45 min.
Běh na 800 m, žáci:
4. místo – Vojtěch PŘIKRYL,
2:26,90 min.
Běh na 60 m př., žákyně:
5. místo – Tereza RAČANSKÁ,
11,14 s.
6. místo – Anna BALÚCHOVÁ,
11,16 s.
9. místo – Pavla ČAMLÍKOVÁ,
11,52 s.
Skok vysoký, žáci:
5. místo – Vojtěch PECHMANN,
1,55 m
Skok vysoký, mladší žáci:
5. místo – Josef JAHODA, 1,30m
Vrh koulí 3 kg, mladší žáci:
5. místo – Michal BAGAR, 8,50m
Běh na 300 m, žáci:
5. místo – Tomáš PLEVA, 41,70 s.
Běh na 1500 m, žáci:
5. místo – Patrik PUKOWIETZ,
6:45,40 min.
Štafeta 4 x 200 m mix žactvo:
6. místo – AHA Vyškov (Tereza

RAČANSKÁ, Anna BALÚ-
CHOVÁ, Ondřej LUDROVAN,
Vojtěch PECHMANN), 1:56,41
min.
Vrh koulí 4 kg, žáci:
6. místo –  Alex FIOOLE, 8,80 m
7. místo – Sebastian DRLÍK,
8,61 m
Běh na 300 m, mladší žáci:
6. místo – Thomas KOROLKOV,
50,53 s.
8. místo – Nicolas Zdeněk
ZEMAN, 51,16 s.
Štafeta 4 x 200 m mix mladší
žactvo:
7. místo – AHA Vyškov „A“
(Veronika PLEVOVÁ, Barbora
ŠEVČÍKOVÁ, Aleš KŘÍŽ, Ště-
pán PROVAZNÍK), 2:07,70 min.
10. místo – AHA Vyškov „B“ ,
2:02,23 min.
Běh na 60 m př., mladší žákyně:
8. místo – Daniela ŘIHÁKOVÁ,
12,67 s.
Vrh koulí 2 kg, ml. žákyně:
8. místo – Ema NEZDAŘILOVÁ,
6,77 m
9. místo – Veronika PLEVOVÁ,
6,73 m
10. místo – Alžběta SUCHOME-
LOVÁ, 6,67 m
Běh na 60 m př., žáci:
8. místo – Filip JAŠÍČEK, 11,58
s.
Skok vysoký, žákyně:
9. místo – Pavla ČAMLÍKOVÁ,
1,35 m
Skok daleký, mladší žáci:
9. místo – Thomas KOROLKOV,
3,51 m
Běh na 800 m, ml. žákyně:
10. místo – Barbora ŠEVČÍKO-
VÁ, 3:17,64 min.
Běh na 60 m, žáci:
10. místo – Ondřej ČERNÝ, 8,13
s.
Běh na 150 m, žáci:
10. místo – Ondřej ČERNÝ, 19,91
s.

Další členové velké výpravy
AHA Vyškov se snažili, leč výko-
ny na hranici svých osobních
maxim na první desítku nesta-
čily. Kéž by tento moment byl
inspirací pro další trénink.

Děkujeme všem, kteří se na
výpravě do Ostravy podíleli.
Děkujeme též atletům, za repre-
zentaci klubu arodičům za koo-
peraci při zajištění příjezdu,
odjezdu atd.

Kompletní výsledky najdete na:
https://online.atletika.cz/vysle

dky/41143/0/2

Hledáme svědky prosincové
i lednové nehody

Vyškovští dopravní policisté
hledají svědky dopravní neho-
dy, ke které došlo v sobotu
14. prosince v ulici Brněnská.
U benzínové čerpací stanice
Benzina stála vlevo vprotismě-
ru nákladní souprava složená
z tahače značky Daf a návěsu.
Neznámý řidič do ní v době
mezi 8. a 18. hodinou narazil.

V neděli 12. ledna mezi
16.00 a 19.15 někdo naboural

zaparkované vozidlo na par-
kovišti za vyškovským aqua-
parkem v ulici Sportovní.
Poškozené vozidlo je značky
Volkswagen Touareg.

Pokud byste mohli přispět
k objasnění některé z těchto
nehod, kontaktujte nás pro-
sím na tísňové lince 158 nebo
na tel.: 725 514 773.

Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová

Úspěch vyškovského
závodníka

Letošní lyžařskou sezonu
zahájil Jaroslav Trávníček ml.
účastí na 35. ročníku lyžařské-
ho závodu „Patnáctka okolo
Paprsku“, který se konal na tra-
tích v okolí horské chaty na
Paprsku v Jeseníkách. I přes
nepříznivé sněhové podmínky,
které teď u nás v republice
panují, připravili pořadatelé
z ČTU a Horal Šumperk pěk-
nou 15 km trať, která se jela kla-
sicky. A začátek sezony byl
úspěšný. V celkovém pořadí bez
rozdílu kategorií obsadil
16. místo z 58 závodníků
a v kategorii nad 50 let skončil
na druhém místě. „Na těžké,
ledovaté trati jsem se rozhodl
jet na nenamazaných lyžích
pouze soupaží a podařilo se mi
porazit mnoho mladších závod-
níků, což mě velmi potěšilo“,
ohodnotil svůj vstup do ly -
žařské sezony vyškovský zá-
vodník.

ekologická likvidace vozidel
– odvoz autovraku zdarma

– výkup autovraků
– vystavení dokladu na odhlášení
v den převzetí autovraku na firmě

Tel.: 605 082 977

AUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT LysoviceAUTO-EKO-ŠROT Lysovice

* Prodám 4 kusy kol: zimní pneu
POLARIS 3 195/65 R15 91 H, vzo-
rek 6 mm, ocelový disk KFZ
15x6J,  ET 39, 4x100,  56,5 mm za
3 200 Kč. Tel.: 607 951 313.
* Prodám 4 kusy letních a zim-
ních pneu vč. disků 195/45 R16/84
V zn. SEMPERIT. Cena dohodou.
Tel.: 606 095 737.

Byty – nemovitosti
Koupím byt 1+1/2+1 ve Slavkově ev.

Bučovicích.  Tel.: 702 169 750

Koupíme byt 3+1  a větší ve Slavkově. 
RK nevolat. T.: 608 563 611

Hledám RD/pozemek ve Slavkově, Rousínově,
Bučovicích ev. okolí. Tel.: 731 450 094

Koupím chatu nebo chalupu do 50 km
od Brna. RK nevolat! Tel.: 602 102 038

Vykupujeme i zadlužené:
• domy
• byty
• pozemky
• chaty a chalupy

e-mail: vykupujeme-rychle@seznam.cz
Tel.: 603 459 066

Hledáme RD do 4,5 mil.
na Vyškovsku. Tel.: 732 434 910

Manželé koupí pěkný byt.
Balkon výhodou. Tel.: 732 946 065

Koupím byt, lze i menší ve Vyškove, Rousínově nebo
Slavkově, cena 1–2+1 do 2 mil. Kč, i k rekonstrukci,

3+1 max. do 2,8 mil. Kč. Tel.: 728 140 655

Koupím RD v okr. Brno-venkov, Blansko, Vyškov 
do 1,5 mil. Kč k rekonstrukci, do 3,5 mil. Kč 

po rekonstrukci. Tel.: 603 452 504

Pronájmy
Pronajmu nový byt 2+kk v Bučovicích 
v centru města, volný od 1. 2. 2020. 
Nájem 9 500 Kč. Mobil: 603 341 963.

Hledáme pronájem bytů 1+kk, 1+1, 
2+kk, 2+1 i větší ve Vyškově,

Rousínově a Slavkově u Brna.
Garantovaný nájem každý měsíc.

Prosím, nabídněte. 
Tel.: 770 198 129

Ubytování v RD, Vyškov-Dědice, dlouhodobě,
pokoje 2–4 os., firmy i ostatní. Od 3 000 os./měs.
Tel.: 604 673 818

Pronajmu byt 1+1 ve Vyškově. Cena 8 500 Kč vč.
inkasa. Kauce 17 000 Kč. Tel.: 702 781 188 (po 19. hod.)

Pronajmeme zařízený byt v Bučovicích, 
2 + kk, 80 m2, klimatizace. Tel.: 731 259 055.

Pronajmu garáž dlouhodobě
u Aqua parku Vyškov. 792 213 006

Pronajmu garsonku v Rousínově, 
kauce 5 500 Kč, od 1. 2. 2020. 775 026 667

Pronajmu byt 2+kk, plocha 76 m2 v centru Vyškova. Nájemné
10 800 Kč a služby 3 300 Kč. Vratná kauce Tel.: 602 840 960

Prodej
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

* Prodám velkou žlutou cibuli,
cena 12 a 14 Kč/kg. Telefon:
720 266 595, Kotyza, Vyškov.
* Prodám svařovací soupravu

CO2 ALF 180 včetně láhve směsi
argonové. Cena dohodou. Telefon:
604 483 833.
* Za odvoz daruji funkční TV
Samsung. Tel.: 604 173 496.
* Prodám motory 320 V/600
W/1400 ot., 230V/500W ždímač-
kový, 230 V/1000 W čerpadlo šnek.
Tel.: 778 818 945.
* Prodám pračku WHIRLPOOL
za 3 000 Kč, horní plnění a 2 rych-
lovarné konvice, jedna nevhodný
dar, druhá málo používaná. Tel.:
777 805 140.
* Prodám dvouplotýnkový vařič
+ 3 malé bomby za 400 Kč, vyso-
kou skleněnou vázu za 200 Kč,
klec na kanára za 200 Kč, listy
k cirkuli, el. sekačku s prodlužkou
za 500 Kč, keramické a skleněné
nádobí, kostn – komodu (čtyři
zásuvky) za 700 Kč a různé krá-
my. Tel.: 739 616 959.
* Prodám červenobílé dětské kolo
na 6-7 let a velkou stavební
míchačku. Ceny dohodou. Tel.:
776 368 739.

Koupě
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky,
pohlednice, apod. Seriozní jed-
nání. Tel.: 608 446 406.
* Koupím staré obrazy, hodiny,
hodinky, rámy, porcelán, mince,
pohledy, vojenské věci, nábytek
i celou pozůstalost, to vše do roku
1960. Telefon: 607 399 913,
511 138 871.
* Koupím kontrabas, housle, vio-
loncello a pánské natahovací
hodinky. Vše i poškozené, nekom-
pletní. Nabídněte. Telefon:
773 644 643.
* Koupím kotlinu + kotel na zabi-
jačku a velkou obyč. a drátěnou
naběračku a trojnožku na prase.
Tel.: 732 140 118.

Různé
* Hledám spolehlivého pomocní-
ka na stavbu, jedná se o rekon-
strukci domu v okolí Vyškova,
možnost dlouhodobé práce po
celý rok, zkušenosti výhodou. Tel.:
776 636 287.
* Hledám soukromé doučování
na práci s PC. Jedná se o práce
s programy Excel, Word, Internet
Explorer. Kontaktní e-mail: mir-
kaFormec@seznam.cz, telefon:
606 961 351.

PŮJČKY A ÚVĚRY?
Poradenství jak se zbavit nebankovních
půjček. Vyplacení exekucí a pomoc při

osobním bankrotu.
Tel.: 737 464 941

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a ple-
tených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, pro-
stírání, tašky, polštáře apod. Rychle, levně,
kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

ZHUBNĚTE v roce 2020
trvale a získejte DÁREK!

www.hubnete.cz/vocelka 

LEVNÉ STĚHOVACÍ a VYKLÍZECÍ SLUŽBY
Tel.: 602 737 087

Provádím obkladačské 

a zednické práce, 

rekonstrukce byt. jader. 

Tel.: 734 635 387

Zaměstnání
Bar VAGON, Vyškov, (Letní 1), 

Ivanovice na Hané, Brno-Slatina přijme
SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA

Tel.: 608 248 858

Čerpací stanice BENZINA – Rousínov

hledá obsluhu na HPP.
Dvousměnný provoz, práce ve dvou.

Info na tel.: 604 150 419

Firma ve Vyškově nabízí práci
v jednosměnném provozu 

– ruční výroba 
drobných elektrických přístrojů.

Info na tel. 728 212 473

Přijmeme ŘIDIČE skupiny C.
Tel.: 603 386 404

Rodinná restaurace hotelu FLORIAN***
ve Slavkově u Brna

přijme

ŠÉFKUCHAŘE
S PRAXÍ! 

Výhodné platové ohodnocení + bonusy, 
práce v mladém super kolektivu... 

V případě zájmu volejte 
774 646 651

MYSLIVECKÝ BÁL VE VYŠKOVĚ
Myslivecký spolek Haná Vyškov pořá-

dá MYSLIVECKÝ BÁL v pátek
7. 2. 2020ve Společenském klubu VA, síd-
liště V.Nejedlého, Vyškov. Zahájení ve 20
hodin. K tanci a poslechu hraje kapela
Podboranka. Bohatá myslivecká avěcná
tombola. Předprodej vstupenek s mís-
tenkou v prodejně loveckých potřeb OD
Kojál upana Kotíka ana Vojenském klu-
bu u paní Krejčí. Vstupné 120 Kč. K pří-
jemné zábavě zvou myslivci.

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
TJ Sokol Vyškov srdečně zve širokou

veřejnost na tradiční maškarní veselici,
sokolské Šibřinky, které se uskuteční 8.
února od 20 hodin v prostorách Sokol-
ského domu. K tanci i poslechu hraje
hudební skupina IMPULS. Zajištěno
občerstvení abohatá tombola. Předpro-
dej INFOS Vyškov.

POZVÁNKA 
NA KARNEVAL DO SLAVKOVA

Dětský karneval s Divadlem Kejkle
ve Společenském centru Bonaparte!

V neděli 26. lednase ve Společenském
centru Bonaparte uskuteční dětský kar-
neval. Odpolední program, nejen pro děti
v maskách, se odehraje od 16:00 do 18:00
hodin. Oprogram plný zábavy se postará
Divadlo Kejkle. Pro děti budou připra-
veny tvořivé dílničky, malování na obli-
čej, tvoření z balonků a hrací koutek
s nafukovacími sedacími hračkami ve
tvaru zvířátek. Vstupenky zakoupíte na
místě, cena vstupného pro děti do 15 let
bude 80 Kč. Dospělí jako doprovod dětí
vstupné neplatí.

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

Na karneval vás zve a těší se na vás
programové oddělení Zámku Slavkov –
Austerlitz.

POZVÁNKA NA COUNTRY BÁL 
Zámek Slavkov Vás zve na Country

bál, který se uskuteční v sobotu 29. 2.
2020 od 19.30 ve Společenském centru
Bonaparte. Na akci bude hrát skupina
Výlet a Flek a těšit se můžete na vystou-
pení taneční skupiny Honky tonk  spo-
lečně s malým workshopem. 

ULITA ATELIÉR
nabízí kurzy a tvořivé dílny pro děti

i dospělé:
25.1. 15.00–17.00 Hadrárna - bazar

a swap oblečení a doplňků pro dospělé
31.1. 17.00–20.00  Ženský kruh -

Rituály kola roku a očista domu s Han-
kou Uřídilovou

7.2. 15.00–17.00  Masopustní dílna pro
rodiny.Přijďte si vyrobit zajímavé masky
inspirované nejen českými karnevalo-
vými tradicemi.

4. 2. 8.30–9.30, 5.2.10.00 -11.00  Maso-
pustní dílničky pro školy aškolky. Povíme
si o tradici masopustů a karnevalů nejen
v České republice. Děti si odnesou zají-
mavý pracovní list a originální masku.

8.2. 15.00–19.00  Co zaseješ, to skli-
díš-beseda o semenaření s Honzou Krá-
lem, od 17:00 burza semen a pokojových
rostlin, Slávkova bylinková a čajová
poradna, výtvarné dílny pro děti

17.2.–21.2. 7.30–15.30 Prázdniny v Uli-
tě: Jarní probuzení-týdenní tvořivý kurz
pro děti (5-12let). Skřítkové mají spoustu
práce s probouzením přírody. Zvládnete
splnit výtvarné úkoly? Získáte tak kou-
zelné klíče, které na nějakou dobu
zamknou dotěrné mrazy amrazíky. Pomů-
žete nám probudit jaro kolem nás i v nás?

NOVÉ KURZY: Tvoříci-tvořivá herna
pro nejmenší děti,  Malířák-tvoření
avýtvarné experimenty pro teenagery, Tex-
tilní ateliér, Relaxační tvoření
(s prvky arteterapie),Zdravotní cvičení 50+ 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: e-
mail: atelier@letajicisnek.cz, 775 105 640
(SMS). Přihlašujte se prosím předem.

HASIČSKÝ PLES V LULČI
Sbor dobrovolných hasičů Luleč si

vás dovoluje pozvat na HASIČSKÝ
PLES, který se koná 25. 1. 2020 od 20
hodin v sále sokolovny v Lulči. Předtan-
čení – občerstvení – tombola. K poslechu
a tanci hraje skupina DOLCE VITA.
Vstupné 150 Kč, v předprodeji 130 Kč,
předprodej na OÚ Luleč. Vstup pouze ve
společenském oděvu.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 25. ledna 2020 se koná v sále

Besedního domu ve Vyškově DĚTSKÝ
KARNEVAL. Začátek v 15 hodin. Vstup-
né 30 Kč. Jste srdečně zváni.

POZVÁNKA NA VÝSTAVY 
DO ŠVÁBENIC

Muzeum Švábenice vás zve na
výstavu Malované pranostiky na každý
den v roce aneb Od vánoc do vánoc.
Součástí této ojedinělé výstavy je přes
tři tisíce rýmovaných pranostik a kre-
seb světců a světic. Výstava je k vidění
ve Vlastivědném muzeu ve Švábeni-
cích. Dále můžete shlédnout stálou
výstavu betlémů a v Kosteltlním
muzeu stálou expozici umění z 18.
a 19. století z pozůstalosti kostela
a fary. Tyto výstavy jsou otevřeny kaž-
dou sobotu, neděli a svátky od 23. 11.
2019 do 16. 2. 2020. Otevřeno od 13 do
17 hodin. Vstupné dobrovolné. Jste
srdečně zváni.
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