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Zámek Slavkov - Austerlitz láká na letní festivaly

V sobotu 16. června se
v zámeckém parku předvede
muzikálové představení Kolo-
čava v podání Městského divad-
la z Brna. Po loňských úspěších
muzikálů Jesus Christ Super-
star nebo Bídníci očekáváme
opět velký zájem ze strany
veřejnosti a doufáme, že letos
bude i krásné počasí.

Také na koncert s názvem
Concentus Moraviae, s podtitu-
lem festival 13 měst, se můžete
přijít odreagovat k nám na
zámek. Na zámku totiž pro -
běhnou koncerty ve dvou termí-
nech, a to 14. a 26. června. Na
prvním z nich, ve čtvrtek
14. červ na v 19.30 hodin, se
v Historickém sále slavkovského
zámku představí špičkový zpě-
vák Marco Beasley za instru -
mentálního doprovodu Guida
Moriniho, navíc posíleni o pro-
slulý ansámbl Accordone.

Druhým koncertem se Histo-
rický sál slavkovského zámku
rozezní dne 26. června rovněž
v 19.30 hodin. Tentokrát usly-
šíme soubor Wroclaw Baroque
Orchestra, který je zcela uni-
kátní v tom, že se jedná o sou-
bor, jehož členové hrají na
autentické staré nástroje.

Tradičně proběhne poslední
sobotu v měsíci červnu, tj. 30.6.
2012 Oldtimer festival, který
vnese do zámeckého parku
kouzlo historických vozidel.
Jejich majitelé se převléknou do
prvorepublikových kostýmů. 

V první polovině července,
o prodlouženém víkendu 6.–7.
července, se návštěvníci mohou
těšit na dvoudenní hudební fes-
tival Slavkov 2012, kde hřebem
tohoto festivalu bude celosvěto-
vě uznávaný projekt „Symphony
in Rock“ dirigenta Friedmana
Riehle abritského dirigenta Ale-
xandra Lee, kteří povedou Fil-
harmonii Brno. Zaměří se na
legendární hity skupiny QEEN
a Freddie Mercuryho. Sólisty
budou finalisté Hlasu Českoslo-
venska, např. Markéta Poulíčko-
vá, Nicoleta Spalasová, Kristina
Zakuciová, Tereza Hálová (člen-
ka kapely Leaders), a Kamil
Střihavka. Další známé kapely
a jména jako oblíbený Čecho-
mor, Petr Bende, Mňága aŽďorp,
Sto zvířat, Popcorn Drama,
AC/DC revival, Petr Kutheil &
Rockstars, Markéta Poulíčková.
Celou akci moderuje Yvetta Bla-
narovičová. Začátek je vždy od
14.00 h a brány zámeckého par-

ku se uzavřou cca kolem půlnoci.
Program festivalu je pestrý
akaždý návštěvník si určitě při-
jde na své. Vstupenky už nyní
seženete v obvyklých předpro-
dejích na Ticketstream a Tic-
ketPro.

Dlouho vás nenecháme
vydechnout ana konci července,
29.7. 2012, vystoupí v zámeckém
parku největší pecka této sezóny,
a to kapela Blackmore s Night,
jejíž hudba prokazuje renesanč-
ní vlivy. V jejím čele stojí legen-
dární kytarista Ritchie Black-
more (bývalý člen Deep Purple
aRainbow) adržitelka několika
hudebních ocenění Candice
Night. Zbytek skupiny tvoří
sestava šesti vynikajících
hudebníků z různých konců svě-
ta. Skupina Blackmore’s Night
získala mnoho zlatých desek
a proslavila se po celém světě.

Vstupenky na koncert ve Slav-
kově jsou kdispozici v obvyklých
předprodejích av sítiTicketpor-
tal od 16. 4. 2012. 

Od 23. 5. 2012 jsou vstupenky
také k dispozici na pokladně
Zámku Slavkov - Austerlitz.

Na koncert platí také vstupen-
ky z neuskutečněného koncertu
Blackmore’s Night na Švihově
dne 14. 8. 2011. Jejich držitelé se
jimi prokáží přímo u vstupu,
platné jsou originální vstupenky
i e-tickets s unikátním čárovým
kódem. Upozorňujeme držitele
vstupenek z14.8. 2011, že každá
vstupenka opravňuje ke vstupu
pro jednu osobu.

Také v srpnu Vás zveme na
čtvrtý ročník multižánrového
festivalu HRADOLOGIE. Tento
festival, který probíhá na hra-
dech a zámcích po celé ČR, se
uzavírá právě na Zámku Slav-
kov - Austerlitz, a to ve dnech
24.–25. srpna. Jako ochutnáv-
ku z vystupujících: zpěvačka
Anna K., Petr Bende s kapelou,
Kamil Střihavka s Leaders, Fle-
ret, Folk team, Pozdní sběr, Peter
Cmorik & Blues Band, Good Fel-
las, David Dragoun Band, Pro-
gres 2, Abraxas, Metropolitní
symfonický orchestr & Jiří
Zonyga a spousta dalších inter-
pretů.

Sezóna na Zámku Slavkov – Austerlitz je v plném proudu. Do
této doby jste mohli navštívit několik tématických výstav, koncerty
vážné hudby, prezentaci o Relikviáři sv. Maura, tématické kostý-
mované prohlídky zámku, den otevřených dveří pro svatebčany
atp. Také zámecký park se pro své návštěvníky předvede v plné
kráse po revitalizaci stromů. 

Zámek a zámecký park se tedy může začít těšit na letní měsíce,
které s sebou přináší lákavý program festivalů.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Oblastní spolek Vyškov-Lípová 2, 682 01 VYŠKOV tel./fax: 517 348 606, mobil: 606 512 820

e-mail: vyskov@cervenykriz.eu

Vám nabízí

REKONDIČNÍ POBYT PRO SENIORY další ZÁJEMCE a PŘÍZNIVCE
Místo: „Penzion Geppert“ Ostružná 126, 788 25 Branná. Penzion se nachází v obci Ostružná v údolí
pod horou Šerák, asi deset km od města Jeseník. Tel.: 776 091 499, www.penziongeppert.cz, e-mail:
rudolf@penziongeppert.cz
Termín: 23.–30. června 2012. Účastnický poplatek: 3 600 Kč.
Závazné přihlášky je nutné zaslat na výše uvedenou adresu do 10. června 2012 společně s potvrze-
ním lékaře a zaplacením účastnického poplatku hotově nebo na účet u KB číslo 1430731/0100, 
var. symbol – datum narození.
V ceně je zahrnuto: ubytování, polopenze, pojištění účastníků, zdrav. služba, doprava 
Doprava: autobusem – odjezd v sobotu 23. června 2012
v 9.15 hod. – Bučovice, v 9.30 hod – Vyškov, vlakové nádraží, v 9.45 hod. – Ivanovice na Hané. 
Návrat v sobotu 30. června 2012 v odpoledních hodinách.
Podmínky pro účastníky rekondičního pobytu:
– Penzion má bezbarierový přístup, pokoje jsou 3–6lůžkové (1x 8lůžkový) s vlastním sociálním zaří-

zením, televizí. Jídelna = společenská místnost vybavena televizí se satelitem, DVD přehrávač,
bar s nabídkou nápojů, vč. piva, atd. 

– Účastník pobytu je povinen se zúčastnit všech akcí rekondičního a léčebného programu (rozsah
lze upravit dle zdravotního stavu).

– Strava je zajištěna 2x denně, event. další potřebné lze na místě dohodnout.
– Rekondiční pobyt se bude řídit léčebným a relaxačním režimem dne.
– Dočasné opuštění penzionu je třeba dohodnout předem.
– V programu RP a dle zájmu zajištěny výlety – Šternberk, Karlova Studánka, Lázně Jeseník a Lipová,

jeskyně Na Pomezí, poutní místo Maria Hilfe ve Zlatých Horách.
– Každý účastník rekondice si zajistí a VEZME S SEBOU LÉKY na celý pobyt! Dále občanský průkaz,

průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz ZTP, cvičební úbor a obuv (sportovní a pohodlnou na vycházky),
plavky a koupací čepici, toaletní potřeby, teplé oblečení – v případě chladného počasí (mikina
nebo nepromokavá bunda se unesou). „Snad nám bude dopřáno i slunečné počasí.“

Také prosím nezapomeňte přibalit dobrou náladu a pohodu na duši!
Drobné dárky do tomboly budou vítány.

S pozdravem
Adamcová Danuše, ředitelka Úřadu OS, vedoucí pobytu

Program KKD Vyškov na červen 2012
www.kkdvyskov.cz

Pořady
7. 6. v 16.30 Pojďme si zazpívat… s několika členy Vyškovského

 smíšeného pěveckého sboru a za hudebního doprovodu
Ing. Jana Holzera.

11. 6. v 16.30 Česká společnost za heydrichiády. Přednáška význam-
ného českého historika prof. PhDr. Roberta Kvačka,
CSc.,k 70. výročí atentátu na zastupitele říšského protektora
Reinharda Heydricha. Moderuje Dr. Ivan Pokorný.

12. 6. ve 14.00 Bezpečné nákupy. Přednáška Gerty Mazalové o tom, jak
se bránit nepoctivým prodejcům, jak postupovat v případě
reklamace, na co si dát pozor v obchodě, ochrana práv
zákazníka a jiná témata. Pořádá Senior Point Vyškov ve
spolupráci s SOS Jihomoravského kraje. Vstup zdarma.

14. 6. v 9.00 Obrana spotřebitelů. Seminář Akademie 3. věku – vzdě-
lávání pro seniory vede Gerta Mazalová, předsedkyně
Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje a člen-
ka Úřadu vlády pro regiony a neziskový sektor.Vstup na
permanentku, nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

18. 6. v 16.00 Směřovat výš. O životních hodnotách a cílech přednáší
Ing. Aleš Doleček.V rámci přednášky bude představen
životní příběh Bena Carsona, renomovaného neurochi-
rurga, vedoucího operačního týmu, který jako první úspěš-
ně oddělil siamská dvojčata spojená temenem hlavy. Ve
spolupráci s občanským sdružením Život a zdraví.

19. 6. v 16.00 Mozkový jogging pro celou rodinu. Trénování paměti
v rámci akce Knihovna pro celou rodinu. Přihlášky a infor-
mace na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz. Vstup zdarma.

28. 6. v 10.00 Slavnostní ukončení sedmého ročníku Akademie 
3. věku – vzdělávání pro seniory. Hosté programu budou
umělci z brněnských divadel. Vstup na permanentku, nebo
jednorázové vstupné 50 Kč.

Výstavy
7. 6.–20. 7. Neznámý Balkán. Výstava zajímavé kolekce kvalitních

barevných snímků, které dávají nahlédnout do duše Bal-
kánu.

Srdečně zveme!

Letní tábory * Letní tábory
PRÁZDNINY S TARZANEM

Občanské sdružení Rodinná
pohoda ve Vyškově pořádá letní
tábor pro děti s názvem
PRÁZDNINY S TARZANEM.
Termín: 16.–22. 7. 2012, re -
kreač ní středisko Baldovec,
cena 3460 Kč. Ubytování: chaty
a apartmány, jídlo: plná penze
(5x denně).

Program: sportovní vyžití,
muzikoterapie, dramaterapie,
arteterapie, zooterapie, výlet do
okolí.

Doprava: vlastní (po domluvě
můžeme odvoz dítěte zajistit).

Přihlášky: na webu
www.rodinnapohoda.wgz.cz,
telefonicky: 605 473 698, e-mai-
lem: ucetnipohoda@centrum.cz

Rekreační středisko Baldo-
vec se nachází na území Morav-
ského krasu, pár km od propasti
Macocha, v malebném údolí
Bílé vody, které je obklopeno
krásnými lesy.

SOKOLSKÝ TÁBOR ŠMOULOVÉ
Župa Dr.Bukovského Vyškov,

Tyršova 2 oznamuje, že se usku-
teční již 20. ročník župního sta-
nového tábora veVřesovicích.
Téma: ŠMOULOVÉ

Termín: 14.–28. 7. 2012, cena:
3250 Kč.

Věk: 8–15 let. Strava: 5x den-
ně.

Prostředí: Chřibské lesy, mezi
rybníkem a přehradou.

Na všechny se těší zkušení
vedoucí. Přihlášky na tel.: 
603 961 258.

LETNÍ TÁBOR IVANOVICKÝCH HASIČŮ
SDH Ivanovice na Hané po -

řádá LETNÍ TÁBOR 28. 7. až
4. 8. 2012, Vřesovice u Kyjova,
děti od 7 do 13 let, předběžná
cena 1200 Kč. Informace: 

e-mail: kristyna.sekaninova@
seznam.cz, tel.: 774 363 024 (sl.
Sekaninová)

OS ZŠ Tyršova 4 pořádá
opět letní tábor. Tentokrát
navštívíme „RÁJ  ŠMOULŮ“.

Ubytování: chatky, zděná
budova. Termín: 19.–27. 8. 2012
(9 dní). Cena: 2980 Kč

Strava 6x denně.
Informace a přihlášky: M.Pi -

vodová, tel.: 604 511 970.

SDH Ivanovice na Hané po -
řádá LETNÍ TÁBOR. Kdy:
28. 7.–4. 8. 2012. Kde: Vřesovice
u Kyjova, věk dětí: děti od 7 do
13 let.

Předběžná cena 1200 Kč.
Informace: e-mail: kristina.se -
kaninova@seznam.cz

Tel.: 774 363 024 (sl. Sekani-
nová)

VYŠKOV

DISCO PEKLO:
Pátek 8. 6. – DJ Corona
Sobota 9. 6. – DJ Radim Bla-

žek.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MUZEA
VYŠKOVSKA

Úterý 12. června 2012
9.00–17.00 hodin.
– po celý den volný vstup do všech
stálých expozic muzea
– volný vstup také na právě pro-
bíhající výstavy – Čokoládové
mámení (v nově otevřeném sále
Zámecká komora!), Svatopluk
Souček – malíř, kreslíř, muzejník,
Hieronymus Lorm – muž, jenž ote-
vřel hluchoslepým svět
– otevřeno zámecké sklepení
– v každou celou hodinu ko -
mentovaná prohlídka zámku
a sklepení (sraz u pokladny)
– celý den se Vám budou vě novat
odborní pracovníci mu zea
– ukázky práce muzejního kon-
zervátora

Těšíme se na Vaši návštěvu!

KONCERT V ROUSÍNOVĚ
Smíšený pěvecký sbor Sušil

města Rusínova zve všechny na
SBOROVÝ KONCERT, který
pořádá spolu s dětským pěveckým
sborem ZUŠ Fr. Sušila, a to
v sobotu 9. června v 18 hodin ve
velkém sále záložny v Rusínově.

POZVÁNKA DO BUČOVICKÉHO MUZEA
Zveme Vás na novou výstavu

s názvem „Hudební tradice Bučo-
vicka a 150 let Hvězdy“, která
probíhá od 30. 5. do 24. 6. 2012
vMuzeu Bučovice. V letošním roce
si Bučovice připomínají význam-
ná hudební výročí – 150. výročí
vzniku pěveckého spolku Hvězda,
který více než jedno století hrál
klíčovou úlohu nejen v hudebním
životě města, 130. výročí ženského
vzdělávacího spolku Osvěta, který
byl pod vedením paní Anny Šper-
kové na tomto poli partnerem
Hvězdy. Připomínáme si také 100.
výročí od narození klavíristy svě-
tového jména Rudolfa Firkušné-
ho, který byl v určitém období
života také s Bučovicemi spojen.
Bučovické muzeum tato výročí,
stejně jako další významné osob-
nosti hudebního života spojené
s Bučovicemi, jakými byli např.
dirigent lipského Gewandhausu
Artur Nikisch, muzikolog univer-
zitní profesor Jan Racek a další,
připomíná výstavou Hudební tra-
dice Bučovicka a 150 let Hvězdy. 

MUZEUM VYŠKOVSKO ZVE NA PŘEDNÁŠKU
Rádi bychom Vás pozvali na

další díl z našeho letošního cyklu
přednášek:

Jedná se o přednášku Davida
Švejnohy: Život v Africe v úterý
12. 6. 2012 v 17.00 hodin v malém
sále galerie Orion Muzea Vyškov-
ska.

Přednáška bude o životních
podmínkách nejchudších lidí
v Africe. Zkušenosti z JAR, Keni
a Zambie. Poskytne pohled do
života obyvatel největších slumů
Afriky. Problematika šíření AIDS,
malárie a dalších nemocí typic-
kých pro rozvojový svět. Chvíle
strávené v prostředí dětských
gangů ačichačů lepidla v periferii
Nairobi. Postavení žen anepocho-
pitelná ženská obřízka.

Vstup na přednášku je zdarma.

OSLAVY 670 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI
STUDNICE

Zastupitelstvo obce Studnice
ve spolupráci s místními organi-
zacemi a podnikateli si vás dovo-
lují pozvat na oslavy 670 let od
první zmínky o obci Studnice,
spojené se sjezdem rodáků. Oslavy
se budou konat v sobotu 23. červ-
na 2012, zahájení ve 13 hodin
v areálu za hasičskou zbrojnicí.
Z programu vybíráme: vystoupení
dětí MŠ, mažoretky, barmanská
show, položení květin k pomníku
padlých hrdinů. Den otevřených
dveří: obecní knihovna, hasičská
zbrojnice, MŠ, obecní úřad, pro-
cházka stezkou za pověstmi Dra-
hanské vrchoviny. Skákací hrad.
V 15 hodin utkání v kopané, od 17
hodin hraje dechová hudba Olšo-
věnka, ve 20 hodin Duo song –
hudba k tanci a poslechu – areál
za hasičskou zbrojnicí.V neděli
24. června 2012 v 10.30 hodin
bude slavnostní mše za studnické
rodáky aobčany v kostele Sv. Jiljí
ve Studnicích.

POZVÁNKA DO VYŠKOVSKÉHO MUZEA
Srdečně Vás zveme na dvě

výstavy Čokoládové mámení
aSvatopluk Souček – malíř, kres-
líř, muzejník.Výstava Čokoládové
mámení provede návštěvníky
prvopočátky čokolády, představí
historii čokolády v českých
zemích, první továrny acukrárny,
kde se čokoláda vyráběla a pro-
dávala. Část výstavy bude věno-
vána historii cukrárny Janský ve
Vyškově. 

Druhá výstava Svatopluk Sou-
ček – malíř, kreslíř, muzejník při-
blíží v galerii Ve věži osobnost
malíře, který se aktivně mnoha
činnostmi podílel na kulturním
rozvoji Vyškova. Na výstavě budou
prezentovány obrazy a kresby ze
sbírky našeho muzea.

První z uvedených výstav pro-
běhne v novém výstavním sále
Zámecká komora. Těšíme se na
Vaši návštěvu!

DDM VYŠKOV ZVE
9. 6. 2012 VYRÁŽÍME ZA

DOBRODRUŽSTVÍM – mimo-
řádné sportování vBrně –zábavní
park BONGO a LESER GAME
(adrenalinová střílečka); sraz 9.45
hod. na vlakovém nádr. Vyškov.

12. 6. 2012 AKADEMIE DDM
VYŠKOV – prezentace a vystou-
pení zájmových kroužků DDM
Vyškov; v Besedním domě,
15.30–18.00 hod.

POCHOD Z CHVALKOVIC U BUČOVIC DO
CHVALKOVIC NA HANÉ

Klub českých turistů pořádá
dálkový a turistický pochod
z Chvalkovic uBučovic do Chval-
kovic na Hané. Sobota 9. června
2012. Prezentace pěší trasy: od 6
do 10 hodin za kulturním domem
ve Chvalkovicích u Bučovic, pre-
zentace cyklotrasy: od 7.30 do 10
hodin na hřišti TJ Sokol ve Chval-
kovicích na Hané, prezentace
koňské trasy: od 7.30 do 10.00 na
hřišti TJ Sokol ve Chvalkovicích
na Hané. 

Pěší trasy: 50, 33, 26, 25, 21,
16 km, cyklotrasy: 100, 70, 50 km.

Pro účastníky pochodu hrají
Schovanky z Prahy, na country
bále skupina Měcháči ze Strážni-
ce. Večer beseda cestovatele Mar-
tina Stillera s promítáním z jeho
cest po Americe.

SETKÁNÍ DĚTÍ 
A JEJICH ZVÍŘECÍCH MAZLÍČKŮ

Chovatelé z Vyškova zvou děti
a jejich zvířecí mazlíčky na 
III. setkání do parku unádraží ČD
ve Vyškově dne 9. června 2012 ve
14 hodin za doprovodu alespoň
jednoho z rodičů. Z mazlíčků
musíme vyloučit pejsky akočičky
kvůli bezpečnosti ostatních zví-

řátek. Co vás čeká? Soutěž o nej-
oblíbenější zvířátko, řada soutěží,
vyhodnocení a odměny, opékání
špekáčků, a to vše zadarmo. Při-
jďte se pochlubit, zasoutěžit si
astrávit pěkné odpoledne s přáteli
stejných zájmů. Srdečně zvou
organizátoři.

VÝSTAVA VÝKLENKOVÉ PLASTIKY
V ZOOPARKU VYŠKOV

ZOOPARK Vyškov zve na pro-
dejní výstavu Jaromíra Kotisy
a Karla Ševčíka VÝKLENKOVÉ
PLASTIKY aneb svatí patroni
a ochránci.

Výstava potrvá do konce čer-
vence. Současně se můžete podí-
vat na vystavené fotografie Jin-
dřicha Holíčka.

DĚTSKÝ DEN VE ŠVÁBENICÍCH
ZO ČSCH pořádá dne8. 6. 2012

DĚTSKÝ DEN ve Švábenicích.
V chovatelském areálu budou
vystavena zvířata, mazlíčci dětí
ze Švábenic. Výstava bude doplně-
na zvířaty našich členů. Otevřeno
bude od 9 do 15 hodin. Vstup zdar-
ma.

MEDITAČNÍ SAHADŽA JÓGA
Přijďte si vyzkoušet jednodu-

chou meditaci. Zbavíte se stresu

adosáhnete stavu vnitřního klidu.
Každý čtvrtek od 18 do 19 hodin
v DDM Vyškov, Brněnská 7. Vstup
zdarma. www.nirmala.cz

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Biotronik Tomáš Pfeiffer vás

zve na přednášku, kde bude odpo-
vídat na písemné i ústní dotazy.
Témata přednášek určují návštěv-
níci sami. Jsou to otázky života,
osudu, celoživotní zákonitosti.
Vzájemné sdílení nemusí být jen
slovo. Více se dozvíte na přednáš-
kách Univerzity Bytí, která
poskytuje tuto možnost již více
než 16 let. Vstupné dobro vol né.

Vyškov, Besední dům, Jana Šou-
pala 4, sobota 16. 6. začátek ve 13
hodin.

VÝSTAVA VE ŠVÁBENICKÉM MUZEU
Každou neděli do 1. července je

ve vlastivědném muzeu ve Švábe-
nicích otevřena nová přírodověd-
ná výstava s názvem: ZVĚŘ
A PTACTVO našich lesů, luk
apolí.Milovníci přírody na výsta-
vě uvidí 2 000 barevných doku-
mentů z říše zvířat a ptactva
v České republice. Otevřeno je
vždy v neděli odpoledne od 14 do
17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Základní umělecká škola
Vyškov vyhlašuje TALEN-
TOVÉ ZKOUŠKY ve dnech
11. a 13. června 2012 v budově
školy. Hudební a výtvarný
obor 13.00–17.00, taneční
a dramatický obor
14.00–17.00.


