Vzpomínky
Tichou vzpomínku na nejlepšího
pana profesora Pátíka
věnují žáci jeho céčka.
Dne 5. prosince uplynulo 25 roků od chvíle, kdy
nás navždy opustila
paní Ludmila Leznarová ze Slavíkovic.
Vzpomínají
zeť a vnuci s rodinami.

Vzpomínka v srdci neumírá…
Dne 14. prosince uplynulo 10 let, co nás navždy
opustil náš tatínek a dědeček
pan RNDr. Bohumil Zástěra.
Za všechny pozůstalé
dcera Eva s rodinou.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 14. prosince by oslavil
74. narozeniny
pan František Jelínek
z Opatovic
a dne 29. prosince uplynulo 7 let
od jeho úmrtí.
Dne 21. prosince uplynul rok, co nás navždy opustila jeho
manželka paní Marta Jelínková.
S láskou vzpomínají dcery a vnuk Toník.
Že čas rány hojí je jen pouhé zdání, v srdci
zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 21. prosince uplynulo 16 dlouhých let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček
pan Josef Jakubík z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera, vnučka a pravnučka s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 22. prosince uplynulo 8 let od úmrtí naší
milované maminky a babičky
paní Ludmily Jelínkové z Rychtářova.
Dne 5. ledna jsme si připomněli její
100. narozeniny.
Za vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.
Dne 22. prosince by se dožila 85 roků
paní Růžena Čtvrtníčková z Drnovic.
Dne 12. ledna tomu bude 25 let od jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Tebe, krásné
vzpomínky zůstávají. Utichly kroky i Tvůj
veselý hlas, ale Tvá veselá tvář zůstává v nás.
Každičká vzpomínka, smutný je vzdech, na
vždy však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 23. prosince jsme vzpomněli 14. výročí úmrtí
paní Zdeňky Zouharové.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Alena s rodinou.
Ve vzpomínkách zůstáváš stále s námi.
Dne 25. prosince to byly 2 roky, co nás opustil
pan Miroslav Gibala.
S láskou vzpomíná
manželka Eva.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 25. prosince by se dožila 80 roků naše
milovaná maminka, babička, sestra a švagrová
paní Olga Kadlčíková.
S láskou stále vzpomínají
dcera Hanka s manželem, vnučky Petruška
a Vendulka, sourozenci, rodiny Zabloudilova
a Kadlčíkova.
Čas plyne, nevrací, co vzal, vzpomínky však
zůstávají dál.
Dne 25. prosince uplynulo 5 roků, co nás opustil
pan Vladimír Antl.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.

Čas plyne a bolest v srdci zůstává.
Dne 26. prosince jsme vzpomněli 13. výročí
úmrtí
pana Ladislava Gregora.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 28. prosince by oslavil 90. narozeniny náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Jiří Bauer.
S láskou vzpomínáme…

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat....
Dne 28. prosince by oslavila své 90. narozeniny
a dne 10. ledna vzpomeneme 19. smutné výročí,
kdy nás bez slůvka rozloučení opustila naše
maminka, babička a prababička
paní Františka Holubová z Rousínova.
Stále vzpomínají
dcera Věra, vnučky Lucie a Hana s rodinami.

Vzpomínky
Dne 28. prosince tomu byly
4 roky, co nás navždy opustila
naše maminka, babička
a prababička
paní Zita Vykoukalová
a 19. března tomu bude 19 let,
co nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček
pan Miloš Vykoukal.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera Alena a vnučka Gabriela s rodinou.
Jen svíci hořící, jen krásnou kytici na hrob
položíme. Tiše se zastavíme, tichounce
pomodlíme, na Tebe zavzpomínáme.
Dne 3. ledna by se dožil 75 let náš milovaný
bratr,
pan Ing. Jiří Ježek z Vyškova, rodák z Kučerova.
S láskou a úctou stále vzpomínají
sestry Marie, Zita, Františka a bratr Ladislav
s rodinami.
Bojoval jsi o život, tolik se Ti chtělo žít, zlý
osud Tě předešel a Ty jsi musel odejít. Jen
stromy u Tvého hrobu tiše šumí, jen ten, kdo Tě
miloval a měl rád, těm stromům porozumí.
Dne 4. ledna jsme vzpomněli nedožité 48. výročí
narození našeho milého syna
pana Tomáše Vysloužila z Chvalkovic na Hané,
který zemřel vinou cizích lidí.
S láskou a úctou stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkuje zarmoucená rodina.
Dne 4. ledna by se dožil 70 let
pan Vladimír Haumer z Křečkovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají
manželka, synové Vladimír, Petr, dcera Ivona
a vnoučata.

Dne 4. ledna uplynulo 20 let, co nás navždy
opustil náš manžel a tatínek
pan Antonín Viktorin.
S láskou stále vzpomínají
manželka a syn s rodinou.

Dne 5. ledna by se dožil 90 let
pan Jaroslav Křupka z Vyškova.
Stále vzpomínají
synové Stanislav a Jaroslav s rodinou.

Dne 6. ledna uplynulo 16 let, kdy nás navždy
opustila milovaná maminka a babička paní
Jindřiška Vondrysková.
Dne 17. března by se dožila 90 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou
dcera Iva a vnuk Martin.
Přešla doba vánoční, svátky to
šťastných lidí, je však mnoho
domovů, kde někdo drahý
chybí.
Dne 6. ledna uplynulo
10 smutných let, co nás opustili
naši milovaní
Míša Pospíšilová z Letonic
a Vojta Hromek z Němčan.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují
rodiče, sourozenci s rodinami a babička.
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 7. ledna jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí
paní Vlasty Šádkové z Vážan.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel Milan, dcera Kateřina a syn David.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Jen kytičku na hrob Ti dáme a tiše s láskou na
Tebe vzpomínáme.
Dne 7. ledna uplynuly 2 roky, co nás navždy
opustil
pan Stanislav Muselík ze Slavíkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jarmila s rodinou.
Dne 7. ledna by náš syn
Petr Duraja
oslavil 38. narozeniny. Ale osud tomu chtěl
jinak! Tragicky nám odešel.
Dne 12. března tomu bude rok.
S láskou vzpomínají
rodiče, bratr Honza a Zdeněk s rodinou.
Dne 8. ledna by oslavila 90. narozeniny naše
milovaná maminka a babička
paní Jarmila Machařová.
Dne 5. ledna to byl rok, co nás navždy opustila.
S láskou stále vzpomíná
dcera Dagmar s rodinou.

Před 6 roky dne 8. ledna 2015
nás opustil náš milovaný syn a bratr
Jakoubek JANDL z Křenovic u Slavkova.
S láskou stále vzpomínají
maminka, tatínek a Verunka.

Vzpomínky
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý jen nám čas.
Jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale
ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane na Tebe
nikdy vzpomínat.
Dne 9. ledna tomu bude 6 let, co nás navždy
opustila
paní Jiřina Kubánková z Bučovic.
S láskou, úctou a vděčností stále vzpomínají
manžel Zdeněk a vnuci s rodinami.
Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na Toho, kdo už s námi není.
Dne 9. ledna by se dožil 70 let
pan Jan Večerka z Vyškova
a 27. ledna tomu bude 6 let, co nás navždy
opustil.
S láskou a úctou vzpomínají
maminka Kamila, bratři Otakar a Rudolf
s rodinami a družka Marie s rodinou.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky zůstávají v srdcích dál.
Dne 13. ledna to bude 30 let, co nás navždy
opustil manžel a tatínek
pan Josef Verosta z Bučovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Čas plyne, vzpomínky zůstávají ….
Dne 14. ledna by se dožil 100 let
pan Antonín Steiner ze Zelené Hory.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná
syn Zdeněk s rodinou.

Jan Kohut podruhé vítězem,
Natalie Mrázková se raduje
z vítězství ve Vyškově poprvé
Pořadatelský tým i běžci samotní byli vystaveni všem nástrahám,
které doba vládních omezení s sebou nese. Téměř celodenní program
16. ročníku Vyškovského Mikulášského běhu – Memoriálu Milana
Dvořáka byl tímto poznamenán především pořadatelsky (bez šaten,
omezený přístup na stadion atd.), to však nevzalo chuť běžcům,
kteří předvedli nadšené výkony. Vždyť většina z nich atmosféru
závodu dlouho postrádala.
Počasí přálo, což bylo všemi
kladně kvitováno a odměnou
souboje, které opět strhly omezený počet přihlížejících. Snad
spokojenost účastníků převažovala nad všemi problémy,
které pořadatelský tým, chtíc
akci uspořádat, musel absolvovat. Dokonce byl v akci i tým
Mikuláše, čerta a anděla, což
nebylo původně v plánu.
VítězovéVyškovského Mikulášského běhu – Memoriálu
Milana Dvořáka:
Atletická minipřípravka
„C“, dívky – Ronja Mia MILFAIT (neregistrovaná), 49 s.
Atletická minipřípravka
„C“, hoši – Matěj HONEL
(Atletický klub AHA Vyškov,
z. s.), 45 s.
Atletická minipřípravka
„B“, dívky – Anna Eli MILFAIT (TJ Dukla Praha), 57 s.
Atletická minipřípravka
„B“, hoši – Jakub ŠTÉBL
(Atletický klub AHA Vyškov,
z. s.), 57 s,
Atletická minipřípravka
„A“, dívky – Veronika BUČOVÁ (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.), 79 s.
Atletická minipřípravka
„A“, hoši – Kryštof KREJČÍK
(Atletický klub AHA Vyškov,
z. s.), 76 s.
Atletická přípravka, dívky –
Nikol PROCHÁZKOVÁ (AK
Olymp Brno, spolek)
Atletická přípravka, chlapci – Šimon BUČO (Atletický
klub AHA Vyškov, z. s.),
3:09 min.
Mladší žákyně – Monika
ŽELENÍKOVÁ (AC Slovácká
Slavia Uherské Hradiště),
2:54 min.
Mladší žáci – Martin ŠÍR
(BYAC Brno)
Žákyně – Pavla ČAMLÍKOVÁ (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.), 9:05 min.
Žáci – Matyáš CHARVÁT
(Elite sport Boskovice z. s.),
9:50 min.
Dorostenky – Ivana KOBYLKOVÁ (OrelVyškov), 10:54 min.
Dorostenci – Mario HAJZLER (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.), 9:49 min.
Juniorky – Sabina FIANTOVÁ (Atletický klub AHA Vyškov, z. s.), 10:30 min.
Junioři – Jakub BÁREK
(Atletický klub AHA Vyškov,
z. s.), 8:22 min.

Obhájce loňského prvenství
v kategorii mužů junior Jakub
Bárek slavil tedy vítězství
v kategorii juniorů. Kvalitním
výkonem zdolal svého blanenského soka. Tím uvolnil pole
pro další favority na vítězství
v hlavní kategorii mužů. Na
startu se objevil držitel traťového rekordu z roku 2014, Jan
Kohut z Blanska. Ten patří
k české vytrvalecké elitě, dvě
„bramborové“ medaile (MČR
na 10 000 m a MČR v půlmaratonu) jsou tomu jasným
důkazem. Na vítězství v tomto
ročníku si věřil již před startem. Zdatným soupeřem mu
byla domácí naděje, stříbrný
mílař z MČR do 22 let Marek
Kalous, čehož si traťový
rekordman byl velice dobře
vědom. Zkušenost nakonec
slavila vítězství. „Marek
Kalous mne přinutil běžet
svižně“, komentoval Jan Kohut
průběh závodu. Ano, stupňované tempo na mladšího soupeře platilo a tak se Jan Kohut
stal dvojnásobným vítězem
tohoto závodu. Traťový rekord
však těsně odolal. V kategorii
žen domácí juniorky marně
naháněly svoji vítěznou soupeřku Natálii Mrázkovou. Ta
zvítězila ve Vyškově poprvé.
Vítězka kategorie žen –
Natálie MRÁZKOVÁ (AK
Olymp
Brno,
spolek),
19:37 min.
Vítězka kategorie žen „B“ –
Gabriela UHŘÍKOVÁ (neregistrovaná), 24:29 min.
Vítěz kategorie mužů – Jan
KOHUT (Fenix sport Blansko),
15:25 min.
Vítěz kategorie mužů „B“ –
Milan VRÁNA (neregistrovaný), 19:34 min.
Velkou radost udělalo domácímu pořadatelskému týmu
a domácím trenérům vystoupení atletů AHA Vyškov. Kvalitní konkurence prověřila síly
všech atletů, dokonce pro
některé to byla generálka na
MČR v krosu příští týden
v Běchovicích (Marek Kalous,
mob. 777 561 454).
Závod se vydařil a byl vítaným zpestřením mnohdy
monotónní přípravy posledních týdnů.
Kompletní výsledky viz:
https://online.atletika.cz/vysle
dky/46999/0/2
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