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Díky za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 14. července 2012 to byl rok, co dotlouklo
srdíčko našeho milovaného tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Jana Rosnera z Němčan.
Odešel nám všem na poslední cestu ve věku 
92 a půl roku.
S láskou vzpomínáme a máme Tě stále v paměti.
Za celou rodinu
dcera Jana s rodinou, syn Lubomír s rodinou.
Nikdy nezapomeneme. Prosíme, kdo znal našeho
tatínka, o tichou vzpomínku.

Dne 17. července jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí
naší milované maminky,
paní Emilie Bugnerové z Moravských Prus. 
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Ve středu, 18. července 2012, uplynul 1 rok od
chvíle, kdy nás navždy opustil můj manžel,
pan Karel Večeřa.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi…
Manželka Drahoslava s rodinou.

Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky nám
zůstávají dál.
Dne 20. července 2012 vzpomeneme 25. výročí
úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Stanislava Koubka z Vyškova-Dědic.
Za tichou vzpomínku děkují, s láskou a úctou
vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Jedno srdce na světě jsme měli, jež dokázalo
milovat. Krásného člověka, kterého jsme ctili,
hlas neozve se vícekrát.
Dne 20. července 2012 tomu bude již 11 let, co
nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička, prababička, švagrová a teta,
paní Jarmila Procházková z Ivanovic na Hané.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 22. července vzpomeneme 13. výročí úmrtí
pana Josefa Klíče z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Klíčova a Mynaříkova.

Dne 23. července to budou 4 roky, co nás navždy
opustila milovaná manželka, maminka, babička,
paní Zdeňka Počová.
S úctou a láskou vzpomínají
manžel Josef a synové Vladimír, Petr a Ivo
s rodinou.

Zavřel jsi modré oči, dotlouklo Tvé srdce, utichl
Tvůj hlas a tak rádi bychom Tě objali a slyšeli
Tvůj hlas. Doma je prázdno, smutno a v srdci jen
bol a žal.
Dne 24. července uplyne dlouhý třetí rok, 
kdy nás opustil beze slova rozloučení můj 
syn Filip Kolder.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene a vzpomene
s námi. Mamka, Jindra a sestra Karolína. 

Dne 25. července tomu bude 5 let, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Velecký, plk. v. v.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Vzpomínky

Dne 11. července oslavila narozeniny
paní Hanka Kremličková.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let přejí
přátelé.

Dne 20. července se dožívá významného
životního jubilea, 65 roků, 
pan Jan Bouda z Moravských Málkovic.
Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let Ti ze
srdce přeje
celá Tvoje rodina.
Barborka s Adámkem posílají dědečkovi velkou
pusu.

Marie Čamková (1926), Vyškov † 10. 7.
Helena Kubíčková (1944), Drnovice † 11. 7.
Jaroslav Kubát (1947), Vyškov † 11. 7.
Zdeněk Fila (1955), Šaratice † 12. 7.
Marie Adámková (1937), Vážany † 12. 7.
Julie Vodičková (1924), Brno † 12. 7.
Josef Kovařík (1929), Bučovice † 13. 7.
Milan Ambroz (1939), Pustiměř † 13. 7.
Anna Dvořáčková (1936), Královopolské Vážany † 16. 7.
Ludmila Hladká (1942), Dědice † 16. 7.
Radmila Beyerová (1921), Bučovice † 16. 7.
František Pelikán (1931), Habrovany † 17. 7.

Opustili nás

Blahopřání
Již 22. ročník Běhu kolem Vyš-

kova, který uspořádala Liga
rekreačních sportů Vyškov ve
spolupráci s AK AHA Vyškov se
uskutečnil 14. 7. 2012. Na start
se postavilo 36 dětí, 61 dospělých
a asi 40 účastníků + 1 pes v lido-
vém běhu. Dokončili všichni.

Nejmladší účastnicí v běhu
na 100 metrů byla Anežka
Halasová z Orla Drnovice, která
se narodila 26. 1. 2011. Naopak
nejstarší byla Dana Ellingerová
z LRS Vyškov. Ta letos oslavila
v plné síle již 74. narozeniny
a trať 7,7 km zvládla za neuvě-
řitelných 44:38.

Hlavní závod na 12 km vyhrál
domácí z Vyškova Tomáš Stei-
ner, který běhá za VSK UNI

Brno za 42:34. Zlato v ženách
putovalo do Viničných Šumic
zásluhou Věry Novákové, která
7,7 km uběhla za 30:33.

Přesto, že bylo letos celkem
pro běžce počasí příznivé snad
až na ten vítr a chladno, tak loň-
ské rychlé časy překonány
nebyly, i když se každý snažil
o co nejlepší výsledek.

Před vyhlášením a oceněním
všech účastníků proběhla
běžec ká tombola, do které při-
spěli jak sponzoři, tak i samotní
běžci. Podařilo se zajistit tolik
cen, že skoro všichni něco
vyhráli.

Bylo to velice příjemné spor-
tovní dopoledne.

Josef Kunc

22. ročník Běhu kolem Vyškova

Benjamínci dívky
1. Nováková Martina
2. Trojancová Monika
3. Halasová Anežka

Benjamínci hoši
1.Vychron Filip
2.Přecechtěl Hynek
3.Novák David

Předškoláci dívky
1. Hlaváčová Monika
2. Přecechtělová Anna
3. Miková Julie

Předškoláci hoši
1. Matouš Filip
2. Halas Vojtěch 

Přípravka dívky
1. Halasová Anna
2. Trojancová Iveta

Přípravka hoši
1. Vychron Martin
2. Kománek Daniel
3. Hajzler Mario

Nejmladší žákyně
1. Jelínková Adéla
2. Miková Dominika
3. Matalová Adéla

Nejmladší žáci 
1. Hajzler Sebastian
2. Chaloupka Milan
3. Bičan Richard

Mladší žákyně
1. Jelínková Karolína
2. Soldánová Jana
3. Kuncová Monika

Mladší žáci
1. Zeman Filip
2. Vincze Alexander

Starší žákyně
1. Strnadová Karolína
2. Dvořáková  Dagmar
3. Švestková Sabina

Dorostence a junioři
1. Matula Jakub

Ženy A do 34 let
1. Nováková Věra
2. Hrabovská Lenka
3. Šitková Terezie

Ženy B 35–44 let
1. Matulová Martina
2. Hajzlerová Magda
3. Hlaváčová Jaromíra

Ženy C 45–54 let
1. Hořínková Jana

Ženy D 55 let a více
1. Kašová Hana
2. Cupalová Eva
3. Hrozová Milena

Muži A do 39 let
1. Steiner Tomáš
2. Adamec Milan
3. Netopil Vladislav

Muži B 40–49 let
1. Sadílek Martin
2. Grün Gustav
3. Hajzler Jiří

Muži C 50–59 let
1. Vévoda Ivan
2. Kudlička Svatopluk
3. Kaše Jaroslav

Muži D 60–69 let
1. Frank Pavel
2. Štrajt Jiří

Muži E 70 let a více
1. Holý Josef
2. Tomíšek Jindřich
3. Brandýs Vlastimil

OV SPCCH Vyškov se sídlem Pustiměř 175
vám nabízí

OZDRAVNÝ POBYT
PRO SENIORY A DALŠÍ ZÁJEMCE
Místo pobytu: Penzion Koliba Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem,
termín: 22. 9.–29. 9. 2012, účastnický poplatek: 2 700 Kč
Závazné přihlášky je nutné dát předsedovi nebo zaslat na výše
uvedenou adresu do 31. 7. 2012 společně s dokladem o zaplacení
účastnického poplatku. V ceně je zahrnuto ubytování, plná
penze, pojištění účastníků a doprava autobusem.
Odjezd v sobotu 22. 9. 2012 v 8 hodin –Vyškov, vlakové nádraží,
návrat v sobotu 29. 9. 2012 v 11.30 hodin –Vyškov.
Bližší informace: Jaroslava Klevetová, vedoucí léčebného
pobytu, Pustiměř 175, tel.: 517 356 336, mobil: 733 271 250

Concentus Moraviae v Bučovicích
V neděli 10. června večer se

rozezněl bučovický zámek
renesanční hudbou. Proběhl
zde skvělý koncert v rámci fes-
tivalu Concentus Moraviae.
Marais Consort – německý
komorní soubor viol da gamb
a cembala zde přednesl skvost -
nou sérii 14 drobných rene -
sančních děl na téma Hra čísel.

Odborný komentář k tomuto
nádhernému koncertu před -
nesla osobně dramaturgyně
letošního cyklu Concentus
Moraviae paní profesorka Bar-
bara Maria Willi, skvělá instru-
mentalistka a učitelka staré
hudby na JAMU v Brně. Paní
Willi na začátku koncertu
uvedla, že soubor Marais Con-
sort nejlépe splnil její drama-
turgické zadání – totiž ukázat
matematická pravidla staré
hudby. Všichni, kteří si tento
koncert vyposlechli mohli
dosvědčit, že tento princip
německé kvinteto opravdu beze
zbytku naplnilo. Podstatou
matematické tvorby hudby,
v renesanci byla hudba vedle
aritmetiky a geometrie jednou
z kapitol matematiky, je vzá-
jemné vyvažování silných
a slabších tónů při hudební

kompozici, které může vést až
k „souboji“ jednotlivých ná -
strojů v souboru, který ovšem
vždy končí smírnou harmonií
všech zvuků. Toto také vyznívá
jako poselství renesanční hud-
by pro současnost.

Německé kvinteto Marais
Consort k nám dorazilo až
z Hamburku, kde mají domácí
scénu.

Představili nám čtyři violy da
gamba, renesanční předchůdce
dnešních violoncell, laděné do
tří tónin: Altové, tenorové
a basové. Umělecký vedoucí
a zakladatel souboru Hans-
-Georg Kramer představil cem-
balistku Ingelore Schubert, kte-
rá v Bučovicích rozezněla tóny
úplně nového krásného cemba-
la, které z našeho zámku popu-
tuje rovnou na bratislavské
arcibiskupství, jež si nástroj
objednalo v dílně Mistra Víta
Bébara z Bílovic n. Svitavou.
Ten také na místě sklidil
pochvalu posluchačů i samot-
ného uměleckého vedoucího
Marais Consort za skvělý zvuk
svého nástroje.

Tento koncert prokázal, že
spojení renesanční hudby
s akustickými vlastnostmi

Dlouhého sálu bučovického
zámku je schopné vytvořit
okouzlující dojem. A to i přesto,
že sál byl plný doslova k prask-
nutí (přišlo sem 176 hudbychti-
vých diváků), pořadatelé měli
obavu z přílišného útlumu zvu-
ku, i přesto byl výsledný záži-
tek z koncertu překvapivě
impozantní. Diváci několikrát
bě hem koncertu nadšeně
aplau dovali a dali najevo, že
matematické komponování je
v rukou mistrovských interpre-
tů provedené na skvělých
nástrojích zážitek povznášející
a vpravdě nesrovnatelný s uhla-
zenou elegancí prostých čísel.

Sluší se tedy na závěr podě-
kovat všem, bez kterých by kon-
cert neměl takový úspěch: Pořa-
datelé festivalu Concentus
Moraviae, IKS Bučovice,
Dr. Miloslav Klement, Pegas
non wovens, Květinářství
u kašny a ZUŠ Bučovice –
výtvarné oddělení pod vedením
paní učitelky Miroslavy Kem-
zové, která navrhla a vytvořila
krásnou výzdobu sálu.

Za sebe mohu říct, že bych si
přál, aby Bučovice v spolupo-
řádání Concentus Moraviae
pokračovaly. Josef Brychta

* KUŽELKY – Na kuželně KK
Vyškov je v přípravách již
42. ročník odborářských her na
60 HS. Zájemci se mohou při-
hlásit do 23. 7. 2012 na tel.: 
721 533 660.

* MALÁ KOPANÁ – Tradiční
turnaj v malé kopané „Manerov
Cup“, se uskuteční v sobotu
11. 8. 2012 od 8.30 hodin na hřiš-
ti v Manerově. Přihlášky: Jiří
Poledník, tel.: 728 467 972,
informace: na
www.sapporo.realtrust.cz.

* Sportovní pozvánky * VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Pátek 20. 7. – DJ Corona
Sobota 21. 7. DJ Radim Bla-

žek

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

COUNTRY VEČER V ZELENÉ HOŘE
Obec Zelená Hora ve

spolupráci s SDH Zelená Hora pořádá
v sobotu 4. srpna od 20 hodin za kul-
turním domem v Zelené Hoře COUNT-
RY VEČER. K tanci a poslechu hraje
skupina TWO COUNTRY. Srdečně zvou
pořadatelé. 

PILOXING
Novinka ve Vyškově, každé úterý

a čtvrtek od 18.30–19.30 hod. na ven-
kovním hřišti Orlovny a ZUMBA kaž-
dou středu a pátek od 18.30–19.30 hod.
Více informací na 
www.zumbavyskov.cz.

POZVÁNKY DO MUZEA VYŠKOVSKA
– v galerii Ve věži je i nadále k vidění

výstava obrazů Svatopluk Souček –
malíř, kreslíř, muzejník, která přibli-
žuje osobnost malíře, který se aktivně
mnoha činnostmi podílel na kultur-
ním rozvoji Vyškova

– po celý červenec pokračuje v nově
otevřeném výstavním sále Zámecká
komora výstava Čokoládové mámení,
která návštěvníky seznámí s historií
čokolády, její výrobou, tvary a chu-
těmi. Část výstavy je věnována his-
torii cukrárny Janský ve Vyškově.

– až do 9. 9. 2012 bude probíhat ve vel-
kém výstavním sále výstava Zkame-
něliny archiv života. Výstava podá
návštěvníkům ucelené informace
o rozmanitosti životních forem
v různých obdobích geologické his-
torie Země.

– v malém sále galerie Orion bude  od
5. 7. 2012 otevřena výstava FOTO-
GRAFIE HO LÍ ČEK, na které foto-
graf Jindřich Holíček představí foto-
grafie Vyškova v proměnách času.
Výstava potrvá do 2. 9. 2012.

– opět máme pro malé i velké návštěv-
níky připraveny Prázdninové muzej-
ní dílničky pro šikovné ručičky zamě-
řené na výrobu „pravěkých“

předmětů a na jejich znovu objevo-
vání ve vytvořeném nalezišti. Můžete
si vyzkoušet výrobu drátěných ozdob,
keramických korálků a plastik, usou-
kat svou vlastní nit z ovčí vlny nebo
vyzkoušet vrtání střepů. Pro mladé
badatele je připraveno pískoviště
v zámeckém sklepení s archeologic-
kými nálezy a papírové puzzle. Díl-
ničky budou probíhat každé úterý
v červenci a srpnu (mimo úterý 10. 7.
2012) vždy v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00
hodin. Vstupné je 30 Kč (v ceně volná
prohlídka stálých expozic a aktuál-
ních výstav), doprovod zdarma. 

– na středu 25. července 2012 od 14.30
do 16.30 hodin máme ve spolupráci
s Ateliérem Létající šnek připravenu
Letní výtvarnou dílničku ke stálé
expozici Vyškovská lidová keramika
Od 1. 7. 2012 je otevírací doba Muzea

Vyškovska v sobotu a neděli rozšířena
od 13.00 do 17.00 hodin. 

Podrobné informace o všech výsta-
vách a stálých expozicích našeho Muzea
Vyškovska na leznete na 
www.muzeum-vyskovska.cz.

VÝSTAVA O KÁVĚ V BUČOVICKÉM MUZEU
Srdečně vás zveme do Muzea Bučo-

vice na další letošní výstavu: Káva aneb
Velké kouzlo malého zrnka 4. 7.–2. 9.
2012. Výstava Káva aneb Velké kouzlo
malého zrnka návštěvníky seznámí
s historií kávy a původem rostliny
kávovníku v dnešní Etiopii a Jemenu.
Vylíčí příběh cesty kávovníků do
různých koutů světa, až do samotných
Čech, kde se kávovník, jako exotická
rostlina, pěstoval ve skleníku jezuitské
koleje v Praze roku 1689.Výstava při-
blíží zpracování kávových bobů, pra-
žení a snadnou přípravu kávy, se zacho-
váním všech jejích aromat a chutí.
Dovíte se zajímavosti o prvních kavár-
nách ve světě i v Čechách. Dnes existuje
bohatá nabídka nejrůznějších odrůd
kávy pocházejících z mnoha oblastí svě-
ta a připravujících se rozličnými způ-
soby, které vám na výstavě představíme.
Nezůstaneme jen u lahodného nápoje,
nabídneme vám inspiraci dalšího
využití kávy, jako například přípravu
kávových likérů, sladkých dortíků,
kávových omáček a různých pozoru-
hodných receptů. Těšíme se na vaši
návštěvu!

Otevírací doba Muzea Bučovice od
30. 6. do 2. 9. 2012: Po – zavřeno, Út–Pá
8.00–12.00, 13.00–16.30, So, Ne
13.00–17.00 hodin.


