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HLEDÁME ZRUČNÉHO ČLOVĚKA
S TECHNICKÝM MYŠLENÍM A SCHOPNOSTÍ

VYSOKÉHO VÝKONU
MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ

STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s. 
hledá

OBSLUHU CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
s prokazatelnými výsledky v oblasti tváření plechů za studena.

Výsledkem vaší práce budou rychle a kvalitně naohýbané díly k jednotlivým
zakázkám. Budete pracovat na nejmodernějších CNC strojích.

Našimi zákazníky jsou světové jedničky v oblasti obráběcích strojů 

a elektrotechnického průmyslu.

Jak můžete práci na CNC ohraňovacích lisech v naší firmě získat?

Musíte tuto práci umět a musíte mít chuť pracovat.

Co můžete za práci na CNC ohraňovacích lisech ve společnosti 
HESTEGO a. s. očekávat?

Budete pravidelně a dobře odměňováni. Můžete využívat zajímavé benefity
a hodnotné profesní vzdělávání, které naše firma zaměstnancům poskytuje.

Můžete se těšit na práci s moderním zařízením a kvalitním softwarovým
vybavením.

Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických
procesů, přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:

Svatava Trnavská, personalistka, tel.: 517 321 369, 
email: trnavska@hestego.cz

JSTE BYSTRÝ, ZRUČNÝ, ZODPOVĚDNÝ 
A PEČLIVÝ ČLOVĚK ?

MODERNĚ ŘÍZENÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ
STROJÍRENSKÁ FIRMA HESTEGO a. s. 

hledá

MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA
Vaší pracovní náplní bude příprava sestav vypálených dílců pro ohyb na CNC

ohraňovacích lisech.

Na kvalitě vaší práce bude záviset výkon obsluhy ohraňovacích lisů a tím
i plnění termínů zakázek.

Co po vás požadujeme :
základní orientaci ve výkresové dokumentaci  

oprávnění na VZV (jeřábnický a vazačský průkaz výhodou)
samostatnost, schopnost rychle se orientovat a udržet si přehled

dobré komunikační schopnosti a dobrou fyzickou kondici

Nabízíme:
stabilní zaměstnání a jistotu pravidelného výdělku

Více se o naší firmě dozvíte na www.hestego.cz.

Jste-li produktivní člověk, nebojíte-li se zodpovědnosti a dynamických
procesů, přihlaste se do výběrového řízení na tomto kontaktu:

Svatava Trnavská, personalistka, tel.: 517 321 369, e-mail:
trnavska@hestego.cz

* Atletika v hale i venku * Atletika v hale i venku *

Seriál atletických Mistrov-
ství Moravy a Slezska v hale se
rozjel. 

Mistrovství Moravy a Slezska
ve vrhu koulí (Olomouc)

Skupina vyškovských vrhačů
kolem trenéra Antonína
Zabloudila své tréninkové
a závodní úsilí věnovala právě
tomuto závodu. Dílo se podaři-
lo, z mistrovského závodu se
nevrací s prázdnou. 

Vrh koulí 3 kg – dorostenky
Pavlína Zahradníčková má

i silnější disciplíny, než je vrh
koulí. Jenže v hale se z vrhač-
ských disciplín soutěží pouze
v kouli a tam o sobě dala nále-
žitě vědět. Dokázala vybojovat
bronzovou medaili výkonem
12,12 m a těsně za sebe, na
pomyslnou bramborovou
medaili odsunula svoji klubo-
vou kolegyni Kateřinu Zouha-
rovou (11,88 m).

Vrh koulí 3 kg – žákyně
Zde měli Vyškováci svoji jedi-

nou závodnici a ta se stala vice-
mistryní Moravy a Slezska!
Klaudie Grycová sice nepřeko-
nala desetimetrovou hranici,
ale výkon 9,98 m ji stačil na
druhé místo, čímž se stala nej-
úspěšnější závodnicí vyškovské
výpravy!

Vrh koulí 5 kg – dorostenci
Pavel Lukášek přechodem do

dorostenců hledá sám sebe, pro-
gres výkonnosti tak nadějně
rozjetý v žákovské kategorii
není takový, jak by si jistě i on
sám představoval. Přesto Pavel
zabojoval a podělil se o 4. místo
mistrovského závodu s Jaku-
bem Březinou z AK Olomouc.
Výkon 12,84 m je nadějí do dal-
ších závodů, především však do
závodu Mistrovství ČR v Pra-
ze!

Mistrovství Moravy a Slezska
ve vícebojích (Olomouc) 

Nejlépe si počínala dorosten-
ka Adriana Jagošová, v halo-
vém pětiboji (60 m př., dálka,
koule, výška a 800 m), která
solidními výkony (nejlépe 60 m
př. 10,46 s 629 bodů) nashro-
máždila 2570 bodů a získala
takto 4. místo mistrovského
závodu. Velice solidní výkon!

Klubová kolegyně a novope-
čená dorostenka Denisa
Hubáčková získala v mistrov-
ském pětiboji 2087 bodů (nej-
lépe 800 m 2:47,36 min.) a takto
skončila na 7. místě.

Mezi dorostenci hájil vyškov-
ské barvy taktéž novopečený
dorostenec Pavel Dolejš, zisk
3201 bodů v halovém sedmiboji

Klaudie Grycová 
a Pavlína Zahradníčková s medailemi

V prvním závodě Běhání se svíčkou vítězí domácí
Lenka Suráková a Jakub Ambros z Brna

Celkem 55 závodníků si našlo
cestu poslední lednový čtvrtek
na stadion Za parkem, kde
začal 3. ročník zimního Běhání
se svíčkou, poprvé jako součást
běžeckého poháru Dlouhé míle.
Vyčištěný tartan zářil, sníh leh-
ce poletoval, za to ledový seve-
rák neúnavně bičoval statečné
závodníky a závodnice, kteří
absolvovali tratě od 500 m atle-
tických přípravek až po kate-
gorii dospělých s domácími
favority Lenkou Surákovou
a Jiřím Němečkem na trati
3000 m. Domácí, pořádající
Atletický klub AHA Vyškov, měl
radost ze svých vítězných
závodníků: Jiří Osolsobě (pří-
pravky), Karolína Jelínková
(ml. žákyně), Dominik Papp
(ml. žáci), Karolína Strnadová
(žákyně) a Jan Osolsobě (žáci).
Doslova na „pásce“ uteklo
vítězství Adélce Jelínkové, když
vítězství v přípravkách dívek
putuje do JAC Brno díky Domi-
nice Mikové.

V hlavním závodě se od
začátku odpoutala vedoucí
dvojice Jakub Ambros (AC
Moravská Slavia Brno) a domá-
cí Jiří Němeček. Svorně spolu
udávali tón závodu, když roz-
uzlení nastalo 400 m před cílem,
kdy „zatáhl“ Jakub Ambros
a Jiří Němeček již nedokázal
úspěšně reagovat.

Lenka Suráková neponecha-
la nic náhodě a docela kvalit-
ním výkonem potěšila domácí
fanoušky. Nutno dodat, že i dal-
ší domácí závodnice uspěla,
byla jí na druhém místě Mag-
daléna Hajzlerová. Třetí Miro-
slava Hanáková (Sokol Bučo-
vice) odsunula na místo čtvrté
Teresii Šitkovou.

Druhý a zároveň poslední
závod „O nejrychlejšího zimní-
ka a zimnici roku 2012“ se koná
poslední březnový čtvrtek 29.3.
2012, kdy budou taktéž vyhlá-
šeni nejúspěšnější jednotlivci
i týmy.

(haj)

je jeho osobním maximem. Nej-
silnější disciplínu měl vrh koulí
11,57 m – 580 bodů). Umístění
na 8. místě je v silné konkurenci
docela hezkým počinem!

Seriál Mistrovství Moravy
a Slezska pokračoval 4. února
2012 v bratislavské hale Elán
především v běžeckých disci-
plínách (viz str. 8).

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ PLES
SOŠ a SOU Vyškov, Sochoro-

va 15 vás zve na VIII. REPRE-
ZENTAČNÍ PLES v pátek
17. 2. 2012 od 20 hodin ve vel-
kém sále PDA ve Vyškově. Hud-
ba – Impuls. Program: zahájení
slavnostní polonézou, irské tan-
ce Démáirt, mažoretky, tombo-
la.

MĚSTSKÝ PLES V BUČOVICÍCH
Město Bučovice pořádá IX.

MĚSTSKÝ PLES. K tanci
a poslechu hraje KOLOREZ.
Vystupující: Bronze Coctails –
barmanská show, Lenka Šar-
manová. Sobota 18. 2. 2012 od
19.30 hodin v sále Katolického
domu v Bučovicích. Vstupné
140 Kč v předprodeji na IKS –
Jiráskova 502, tel.: 517 324 428.

VYŠKOV

DISCO PEKLO:
Pátek 17. 2. – DJ Joker
Sobota 18. 2. – DJ Radim Bla-

žek.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

UTÍKAT NEMĚLO SMYSL
Za nepříliš vydařenou krádež

lze označit vyškovskou výpravu
osmadvacetiletého sběrače ko -
vů a jeho o devět let mladšího
kumpána. Dvojice se mi nu lé
pondělí odpoledne rozhodla
odcizit z nemovitosti v ulici
Hrnčířské necelé tři metry
měděného okapového svodu.
Jejich podnik ale nenechal
chladnou majitelku domu, kte-
rá neváhala mladšího z aktérů
chytit a následně ho předat
městským strážníkům. Starší
sice i s kovovou kořistí bezpro-
středně po zásahu ženy utekl,
ale během chvilky byl dostižen
policejní hlídkou. Při úprku lup
v hodnotě necelého tisíce korun
odhodil, což mu ovšem nebylo
vůbec nic platné. Následně se
ukázalo, že běžec se podobných
činů dopouštěl již dříve. Kvůli
recidivě mu teď hrozí až tříletý
trest odnětí svobody.

JÍZDU UKONČIL VÝKOP
Pohled jako z nepodařené

grotesky se naskytl dopravním
policistům, kteří byli v neděli
krátce po dvaadvacáté hodině
povoláni k šetření nehody osob-
ního vozidla v Ivanovicích na
Hané. Jeden z místních obyvatel
si totiž zřejmě nevšiml, že neda-
leko hostince provádějí silničá-
ři na vozovce výkopové práce.
Posilněn řádně alkoholem usedl
za volant své škodovky a ne -
ohroženě vyrazil na silnici.
Kapota jeho vozu nejprve smet-
la značku upozorňující na
nevelký výkop, aby vzápětí celé
auto uvázlo nad vyhloubenou
jámou. Šoférovi se ovšem z vozu
nechtělo a i přes přítomnost
policistů se snažil vozidlo
nastartovat a ujet. To však
nebylo technicky možné a tak
alespoň hlídku okázale ignoro-
val. Pomohla až zákonná výzva.
Zkušené nehodáře ani nepře-
kvapila hodnota přesahující
dvě celé a tři desetiny promile,
již ukázal dechový analyzátor
po provedení předepsané
zkoušky. Na policejní stanici
nakonec tvrdošíjně nespolu-
pracující provinilec putoval
v poutech. Opilý čtyřicátník tak
teď za ohrožení pod vlivem
návykové látky může skončit až
na tři roky za mřížemi.

ZA ENERGIE SE PLATÍ
Rousínovští policisté v sou-

časné době šetří případ z pod-
zimu minulého roku, kdy si
jeden z místních obyvatel na -
černo zřídil amatérskou přípoj-
ku elektrického proudu. Energii
k zásuvkám svého domu vedl
nelegálně z pouliční lampy, což
vzhledem k charakteristice
odběru způsobovalo nestabilitu
celého systému veřejného
osvětlení. Není proto divu, že
pachatel svým neodborným
zásahem do městských obvodů
a neoprávněným odběrem
pohroužil opakovaně své nej-
bližší okolí do tmy. Podobné

akce kvalifikují naše právní
předpisy jako poškození a ohro-
žení provozu obecně prospěš-
ného zařízení s trestní sazbou
až jednoletého vězení.

PIVNÍ SUDY JSOU ZPĚT
Dohromady sedm prázdných

padesátilitrových pivních sudů
si během dvou výprav z areálu
místního pivovaru odnesl tepr-
ve devatenáctiletý pachatel. Ve
středu se pro pět z nich vydal
zřejmě sám, následujícího dne
jej však za pivovarské zdi
doprovodil o dva roky mladší
kumpán. Škodu, kterou by dvo-
jice svým činem napáchala,
vyčíslila okradená společnost
zhruba na tři desítky tisíc
korun. Přitom ve sběrně, kde
měly bečky bez obsahu jistě
skončit, by zloději ve výkupu
utržili pouze zanedbatelný zlo-
mek jejich opravdové hodnoty.
Krom toho včera také z areálu
firmy zmizelo šest klasických
přepravek a to včetně sto dva-
ceti prázdných skleněných lah-
ví, které v nich byly vždy po
dvaceti kusech uloženy. Po
pachateli tohoto podniku zatím
policisté pátrají. I jemu, podob-
ně jako hlavnímu aktérovi
sudové eskapády, hrozí až dvou-
letý trest odnětí svobody.

SKLENICE JAKO ZBRAŇ
V pátek 10. února se policisté

Vyškovska posílení o brněn-
skou speciální pořádkovou jed-
notku zaměřili na dodržování
zákona zakazujícího konzuma-
ci alkoholických nápojů osoba-
mi mladšími osmnácti let.
Krom vyškovských diskoték,
restaurací a barů nevynechali
strážci zákona ani diskotéku
v Rousínově. I přes mrazivé
teploty vyrazila mládež, sice
v menším počtu než bývá
obvyklé, oslavit dny volna do
místních podniků. Výsledek
nebyl alarmující, nicméně jede-
náct mladistvých zvolilo jako
zahřívací prostředek alkohol.
Rekordmanem se stal sedmnác-
tiletý chlapec, kterému odborný
přístroj naměřil 1,12 promile.
Ani ženské osazenstvo se nevy-
hýbalo popíjení. U teprve pat-
náctileté dívky zjistili policisté
1,10 promile alkoholu v krvi.
V těchto případech policie
informuje rodiče a příslušný
orgán sociálně právní ochrany
dětí. Policisté rovněž řešili čtyři
přestupky u osob, které mladi-
stvému alkohol podaly.

Na jedné z vyškovských dis-
koték však byla půl hodinu
před půlnocí nutná i přítomnost
rychlé záchranné služby. Třia-
dvacetiletý mladík napadl po
slovní rozepři mladšího
návštěvníka akce úderem pivní
sklenicí rovnou do obličeje.
Střepy půllitru zanechaly na
tváři napadeného několik
řezných ran. Agresivnímu útoč-
níkovi hrozí za trestné činy
výtržnictví a ublížení na zdraví
až tříleté vězení. (pol)

Černá kronika

* Muzeum Vyškovska zve *

Do 26. února 2012 pokračuje
ve velkém výstavním sále
Muzea Vyškovska výstava Ara-
bela. Na výstavě Arabela si
můžete prohlédnout celkem 50
kostýmů jak z první 13dílné
série Arabela (1979–80), tak
z 26dílného pokračování Ara-
bela se vrací aneb Rumburak
králem Říše pohádek (1990–93).
Kromě kostýmů jsou k vidění
také rekvizity ze seriálu –
například jediný dodnes zacho-
vaný kouzelný prsten, křišťálo-
vá koule, cestovní plášť nebo
královská koruna a žezlo.
Výstava je doplněna historic-
kým nábytkem ze sbírek Muzea
Vyškovska. Několik kostýmů si
můžou návštěvníci i vyzkoušet.

Dále také pokračuje i výstava
Hieronymus Lorm – Muž, jenž
otevřel hluchoslepým svět – do
1. července 2012 v malém sále
galerie Orion. Výstava je
o mikulovském rodákovi (vl.
jménem Heinrich Landesmann,
1821–1902), jenž se proslavil
nejen jako hluchoslepý básník,
spisovatel, filozof a novinář, ale
také jako tvůrce prstové doty-
kové abecedy pro hluchoslepé,
která se nazývá po svém auto-
rovi – Lormova. Součástí výsta-
vy jsou též trojrozměrná výher-
ní díla hluchoslepých autorů,
která získala cenu Hieronyma
Lorma 2010.

Dne 28. 2. 2012 v 17.00 hodin
proběhne v malém sále galerie
Orion přednáška Mgr. Dany
Massowové Hieronymus Lorm,
která doplní právě probíhající
výstavu o této zajímavé osob-
nosti.

Podrobné informace o našem
muzeu, konaných výstavách
a dalších akcích naleznou
návštěvníci na našich nových
stránkách www.muzeum-
vyskovska.cz. Jsme také na
Facebooku a Twitteru!

NAPRAVTE SI TĚLO
Nové taneční hodiny PortDe-

Bras každou neděli na Orlovně
ve Vyškově od 17–18 hod. 
Lekce je složená ze cviků, které
napravují tělo dnešního stereo-
typu. Více informací na
www.zumbasmisou.wbs.cz

MODELACE POSTAVY
S MÍČEM

Fitness Trinity, Dobrovské-
ho 2, Vyškov (naproti restaurace
U piráta). Těší se na vás každé
úterý od 18 hodin LUCKA
a každý čtvrtek od 18.30 hodin
KAROLINA.

ZUMBA TONING
na ZŠ Nádražní 5 Vyškov

každý pátek od 19.30 hodin.
Více informací na www.zum-

basmisou.wbs.cz

KURZY BŘIŠNÍHO TANCE 
PRO ZAČÁTEČNÍKY

a středně pokročilé ve Vyš-
kově. Cena od 50 Kč/hod., mož-
nost výběru předplatného, dár-
ky, bonusy a další výhody. Více
informací na brisnitancevys-
kov@ seznam.cz, http://brisni-
tance-laia.webnode.cz. Orga-
nizátor: MC Radost, 728 881 956

ZUMBA V IVANOVICÍCH 
NA HANÉ

Opět hodiny zumby se Zuzkou

aDančou v Ivanovicích na Hané
od 10. 1. Každé úterý od
18.00–19.00 hod. a neděli od
19.00–20.00 hod. na Sokolovně
v Ivanovicích na Hané. Více
informací na zuzka.zum -
ba@email.cz nebo na
777 876 422.

Přijďte se pobavit tancem!

ZUMBA VE VYŠKOVĚ
Chtěla bych všechny přízniv-

ce Zumby pozvat na nově začí-
nající hodiny ve Vyškově a to
každé pondělí od 18.30–19.30
a čtvrtek od 19.00–20.00 na ZŠ
Nádražní 5. Více info na
www.zumba.hu.cz

ZUMBA V BOHDALICÍCH
Opět hodiny zumby se Zuz-

kou a Dančou v Bohdalicích.
Každou středu od 18.00–19.00
hod na ZŠ Bohdalice. Více
informací na zuzka.zum -
ba@email.cz nebo na
777 876 422.

Přijďte se pobavit tancem!

ZUMBA-ZUMBA TONING
S IVANOU SOTOLÁŘOVOU

Po – Dražovice – 18 hod. zum-
ba TONING

Po – Rousínov – 19.30 hod.
zumba

Út – Nesovice – 20 hod. zumba
St – Slavkov u Brna – 19 hod.

zumba

Čt – Vícemilice – 18.30 hod.
zumba

Pá – Slavkov u Brna – 19 hod.
zumba TONING. Nutná rezer-
vace na zumba Toning.

www.stepaerobic.websnad-
no.cz, mob.: 731 466 750

V NOVÉM ROCE DO KONDICE!
Po – 19.00–20.00 Step Aero-

bik
Čt 18.30–19.30 Aerobik.
Od února 2012 NOVINKA –

PORT DE BRAS.
Aktuální info na

www.squash-vyskov.cz
Těší se Martina Marková

KURZY BŘIŠNÍHO TANCE
Nové kurzy orientálního

břišního tance pro začátečníky
a mírně pokročilé, nenechte si
ujít! Orientální tanečnice Ali-
sea vás zve do nově vypsaných
kurzů orientálního tance ve
Vyškově.

Začátečníci: každé úterý
17.30–18.30 Squash centrum
Vyškov, každou středu
17.30–18.30 ZŠ Letní pole, Mír-
ně pokročilí: každé úterý
19.00–20.00 Besední dům, kaž-
dou středu 19.00–20.00 ZŠ Let-
ní pole. Zahajujeme již tento
týden!!! Informace a přihlášky:
tel. 720 549 954,

www.aliseaorient.wz.cz, ali-
seaorient@gmail.com

PŘIJĎTE SPÁLIT VÁNOČNÍ
KALORIE 

a zpevnit tělo v rytmu Zumby
na nově začínající hodiny
v Bučovicích a to každou středu
od 19.00–20.00 na Obchodní
akademii.Více info na
www.zumba.hu.cz

ZUMBA FITNESS
každé úterý od 18.30–19.30

na ZŠ Tyršova –Vyškov.

Parta motorkářů pořádá 
v obecním sále v Křenovicích u Slavkova 

III. KŘENOVICKÝ MOTOBÁL.
Akce se uskuteční dne 25. ÚNORA 2012, začátek v 19 hodin. 

Vystoupí kapely:
Requiem, Uran Rock, Burnout Syndrome. 

Bohatá tombola, soutěže, striptýz.

Občerstvení zajištěno, možnost noclehu přímo na místě,

spacáky s sebou, oblečení volný styl. 

Kdo přijde nebude vůbec litovat… 

V případě dotazů volejte na tel.: 777 727 846.


