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Dne 28. května to bylo 12 let, co nás opustila
paní Marie Grycová z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a synové s rodinami.

Dne 30. května jsme vzpomněli nedožité 
60. narozeniny
pana Stanislava Drozda z Opatovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná
manželka, syn a celá rodina.

Ve vzpomínkách jsi stále s námi…
Dne 1. června uplyne 5 let, kdy nás opustil 
pan Ing.Vlastimil Marada z Bučovic.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují
manželka a synové s rodinami.

Ruku už Ti nemůžeme dát, abychom Ti
k narozeninám mohli blahopřát. Jen kytičku
květů na hrob Ti dáme a tiše zavzpomínáme.
Dne 3. června 2012 by se dožila 67 let naše milá
maminka a babička,
paní Danuše Spisarová, roz. Kroupová.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Dana
s manželem Stanislavem a vnučkou Haničkou.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává.
Dne 3. června uplynou 3 roky, 
co nás náhle opustil
pan František Štěpánek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou, úctou a bolestí stále vzpomíná
manželka s rodinou.

Jak smutno bývá bez Tebe, jaký dlouhý čas, rádi
bychom Tě spatřili, slyšeli Tvůj hlas. Odešels
tiše, jako když hvězda padá, zůstala bolest,
která neuvadá.
Dne 5. června vzpomeneme 5. výročí, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
syn, bratr, vnuk, švagr a strýc,
pan Marek Brzobohatý z Bučovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
manželka Markéta s dcerou Janičkou, rodiče,
sestra s rodinou, bratr a ostatní příbuzenstvo.

Jen jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo
nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit je
chtěli, neozve se vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo
už spát. Co vděkem za lásku a péči Ti maminko
milá můžeme dát? Jen kytici krásných květů na
hrob, tiše postát, pomodlit se a jen vzpomínat.
Jak ten čas utíká, jak ten čas letí, 
vždyť 5. června tomu bude už dlouhých 23 let,
co nás opustila naše maminka,
paní Helena Rybnikářová z Rašovic.
Kdo ji znal a měl ji rád, vzpomene s námi.
Syn Ladislav, dcery Helena a Zdeňka s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování

Dne 28. května 2012 oslavila 70. narozeniny
naše maminka a babička,
paní Vilemína Ulmanová.
Do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a životní pohody jí přejí
dcery Jana aVilma s rodinami.

Dne 3. června se dožívá významného životního
jubilea, 80 let, 
pan Jaroslav Pokorný.
Hodně zdraví do dalších let přeje
dcera Jana a syn Jaroslav s rodinami.

Josef Košťál (1928), Rousínov † 22. 5.
Marie Plhalová (1923), Dědice † 24. 5.
Věra Bohuslavová (1929), Krásensko † 24. 5.
Marie Jeřábková (1926), Nížkovice † 24. 5.
Jaroslav Trávníček (1940), Dědice † 25. 5.
František Špičák (1936), Vyškov † 25. 5.
Drahomíra Strachoňová (1929), Slavkov u Brna † 25. 5.
Přemysl Kovařík (1976), Milešovice † 25. 5.
Anna Koubková (1924), Dědice † 27. 5.
Bohumil Bednář (1957), Rychtářov † 27. 5.
Zdeněk Kadlec (1930), Švábenice † 28. 5.
Marie Kuncová (1913), Olšany † 28. 5.
František Vaněk (1932), Rousínov † 28. 5.
Marie Robešová (1919), Šaratice † 28. 5.
Karel Mostovský (1937), Vyškov † 29. 5.
Josef Gažovič (1957), Letonice † 29. 5.

Opustili nás

Blahopřání

Mistrovství buší na dveře. I s Gunčíkovou.
Pořadatelé potvrdili doslova lidové vstupné

Naprosto výjimečné atletické akci přísluší stejně výjimečné hudební
aranžmá. Také tuhle stránku pomyslné knihy s názvem Mistrovství
České republiky v atletice jednotlivců ve Vyškově 2012 organizátoři
důkladně promysleli. A pro hvězdný víkend královny sportu vybrali
i v tomto ohledu to nejlepší. A jak sami oficiálně potvrdili, bude to
zážitek přístupný opravdu pro každého. Výše vstupného je totiž 
příznivá.

PŘEDVEČER ŠAMPIONÁTU
OKOŘENÍ SUPERSTAR
GUNČÍKOVÁ

Vysoká blondýna s dech berou-
cím hlasem. Důkaz, že i andělská
krása a tvrdý rockový hlas můžou
fungovat hezky pospolu. 

To je energická a sympatická
Gabriela Gunčíková. Nejlepší
žena a superfinalistka posledního
ročníku Česko-Slovenské Super-
star. Právě ji ulovili pořadatelé
vyškovského mistrovství republi-
ky jako hlavní hudební hvězdu
pátečního galaprogramu na
vyškovském náměstí. „Původně
jsme oslovili Ewu Farnu, ovšem
nakonec nás musela odmítnout
kvůli studijním povinnostem. Je

všechny, kteří se na přípravě šam-
pionátu podíleli,“ řekl ředitel
závodu Luboš Stloukal. 

Takže vězte! Jednodenní vstu-
penka bude k mání za 100 Kč, na
hlavní tribunu se usadíte za
150 Kč, a to přímo na Vaše dané
číslované místo. Děti mohou své
idoly pozorovat z obvodových valů
už za 50Kč. „Předprodej byl zahá-
jen už měsíc dopředu v městském
Turistickém informačním centru.
Kdo si bude chtít zajistit pohodlné
místo na tribuně, má tuhle mož-
nost atím i jistotu, že bude mít nej-
lepší místa. Lístek bude možno
koupit i den před mistrovstvím na
náměstí, kde bude probíhat Atle-
tika pro děti a další kulturní pro-
gram. A pochopitelně přímo na
stadionu na pokladnách,“ vyjme-
noval Stloukal. 

HYMNA ZAZNÍ 
V PODÁNÍ RE-CANTO

Těžko byste hledali Čecha, kte-
rý nezná její text. Když zní její
tóny, každého vlastence mrazí
v zádech. Správně, řeč je o české
hymně. Ta samozřejmě při vrcho-
lu české atletické sezony nesmí
na stadionu Za Parkem chybět.

Čest zazpívat si ji bude mít
domácí Studentský pěvecký sbor
RE-CANTO. Jedenadvacetihlavá
skvěle ladící formace pod umě-
leckým vedením Aleše Musila
a organizačním vedením Václava
Tršo oplývá velkými zkušenostmi
i uměním. Průměrný věk členů
sboru se pohybuje kolem osmnác-
ti let, převažuje něžné pohlaví.
„Jsou to vítězi několika prestiž-
ních cen, mají úspěch nejen na

okrese a hymnu mají už teď doko-
nale nacvičenou. Bude to stát za
to,“ slíbil ředitel Městského kul-
turního střediska Vyškov Luboš
Kadlec. 

Vyškovským epicentrem králov-
ny sportu se nejkrásnější česká pís-
nička ponese v sobotu 16. června
před pátou odpolední v rámci slav-
nostního zahájení šampionátu.

PÁTEČNÍ DOPOLEDNE
ZAZPÍVAJÍ „MALÍ OLYMPICI“

Ne, není to novinářský šotek.
Na úvod velkolepého víkendu na
vyškovském náměstí nepůjde
o pěvecký rozsah samotných atle-
tů nebo jejich mladších talento-
vaných kolegů. Základ slova
z titulku nemá nic společného se
září pěti propletených kruhů, ale
s jednou z nejznámějších českých
hudebních skupin historie.
Správně, party Janda a spol. Prá-
vě písně Olympicu totiž jsou
v repertoáru dětské kapely Kaš-
tánek.

Šestičlenný soubor je zvládá
naprosto dokonale, stejně jako
zlidovělé skladby Lucky Bílé,
populární dvojice Svěrák-Uhlíř
nebo Katapultu. A kde vystoupí,
tam se okamžitě šíří dobrá nála-
da. Aby ne, doslova dětská rozto-
milost s brilantním zvládnutím
hitů i o několik generací starších
ikon české popmusic nemůže evo-
kovat nic jiného. Kaštánci
vystoupí v pátek 15. června na
náměstí od devíti ráno a skončí
v pravé poledne.

Info – web: www.mcr2012.cz,
FCB: Mcr2012vyskov

Mgr. David Mach

Stadion Za Parkem
16.–17. června 2012

v maturitním ročníku. Tak jsme
hledali jakousi náhradu, ale
Gabriela je daleko víc než náhra-
da,“ uvedl šéf vyškovského klubu
Jiří Hajzler. 

Přilákat osobnost takového
formátu se AHA povedlo za
pomoci Městského kulturního
střediska v čele s jeho ředitelem
Lubošem Kadlecem. „Je to slavná
zpěvačka, má úspěšně za sebou
kromě zmíněné televizní soutěže
třeba i hlavní roli v muzikálu
Kleopatra. Jde v popularitě
a branži jasně nahoru, máme
radost, že tu vystoupí,“ řekl.

LIDOVÉ VSTUPNÉ, 
SÓLO PRO KAŽDÝ DEN

Přemrštěná cena lístku v řádu
několika set? No nic, půjdeme jen
na jeden den a stačilo, nebudeme
tolik utrácet, říkáte si? 

Tak tyhle myšlenky můžete
hodit za hlavu. Čeká se nezapo-
menutelný zážitek, zápis do
vyškovské sportovní historie, špič-
kové výkony největších českých
hvězd královny sportu. A pořada-
telé to nemíní kazit vysokým
vstupným. „Ve Vyškově sportovní
akce takového významu nemá
obdoby, takže chceme, aby si ho
všichni příznivci atletiky a sportu
obecně pořádně užili. Plný stadion
by byl tou nejhezčí odměnou pro

Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Bohunice-Vyškov (so)
Krajský přebor
Rousínov-Rájec/Jestřebí (so)
I. A třída
Dobšice-Slavkov u Brna
Čebín-Šaratice
Velké Popovice-Dražovice
Břeclav B-Bučovice (10.30)
I. B třída
Bohdalice-Ivanovice na Hané (so)
Lipovec-Švábenice
FKD-Rousínov B (10.15)
Starý Podvorov-Křenovice
Okresní přebor
Velešovice-Radslavice (so)
Letonice-Lysovice (16.00)
Nesovice-Vážany nad Litavou
Otnice-Křižanovice
Vícemilice-Pačlavice (10.00)
Dědice-Mouřínov (so)
Pustiměř-Brankovice
III. třída skupina A
Habrovany-Moravské Málkovice
Bohdalice B-Kučerov
Račice-Vyškov B
Hoštice/Heroltice-FKD B
Rychtářov-Dražovice B
Chvalkovice na Hané-Komořany
Pustiměř B-Opatovice (14.00)
III. třída skupina B
Nížkovice-Křenovice B
Letonice B-Bošovice (10.00)
Hodějice-Vážany nad Litavou B
Kroužek-Heršpice (14.30)
Slavíkovice-Kobeřice
Slavkov u Brna B-Němčany (so)
Zbýšov-Lovčičky

IV. třída skupina A
Bohdalice C-Ivanovice na Hané B
(14.00, hř. Milonice)
Kroužek B-Švábenice B
Hoštice/Heroltice B-Chvalkovice
u Bučovic (10.00)
Dědice B-Milonice/Uhřice (so
10.00)
Opatovice B-Brankovice B
IV. třída skupina B
Vícemilice B-Křenovice C
Nesovice B-Bošovice B (10.00)
Nížkovice B-Rašovice (10.30)
Otnice B-Křižanovice B (10.00)
Slavíkovice B-Kobeřice B (14.15)
Velešovice B-Šaratice B (10.00)
Zbýšov B-Lovčičky B (13.30)
Dorost
SCM-MSDL U19
Kroměříž-Vyškov (so 10.15)
SCM U17
Karviná-Vyškov (čt. 31. 5. 16.15)
SCM U16
Karviná-Vyškov (čt. 31. 5. 14.30)
Krajský přebor
Bučovice-Boskovice (so 14.15 star-
ší, 16.30 mladší)
I. třída
Medlánky-Slavkov u Brna (so
14.00)
Letonice-MCV Brno (so)
Rousínov-Šlapanice (so 13.30) 
Okresní přebor 
Velešovice-Moravské Málkovice
(so 14.15)
Bohdalice-Křenovice (14.15)
Hodějice-Křižanovice (14.15)
Otnice-Dražovice (so 15.00)
Hoštice/Heroltice-Šaratice (so)
Pustiměř-Brankovice

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
3. 6. 2012 v 16.30 hodin.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, kamarádům a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit
s panem Jaroslavem Seltnerem.

Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina.

VYŠKOV

DISCO PEKLO:
Pátek 1. 6. – DJ JOKER
Sobota 2. 6. – DJ CORONA

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

POZVÁNKA DO BUČOVICKÉHO MUZEA
Zveme Vás na novou výstavu s názvem

„Hudební tradice Bučovicka a 150 let
Hvězdy“, která probíhá od 30. 5. do 24. 6.
2012 v Muzeu Bučovice. Vernisáž výstavy
se uskuteční 29. května 2012 v 16.00
hodin.

V letošním roce si Bučovice připomí-
nají významná hudební výročí – 150. výro-
čí 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. Při-
pomínáme si také 100. výročí od narození
klavíristy světového jména Rudolfa Fir-
kušného, který byl v určitém období života
také s Bučovicemi spojen. Bučovické
muzeum tato výročí, stejně jako další
významné osobnosti hudebního života
spojené s Bučovicemi, jakými byli např.
dirigent lipského Gewandhausu Artur
Nikisch, muzikolog univerzitní profesor
Jan Racek a další, připomíná výstavou
Hudební tradice Bučovicka a 150 let
Hvězdy. 

VYCHÁZKA K PRAMENŮM SVITAVY
KČT odbor Vyškov zve příznivce turis-

tiky na vycházku K pramenům Svitavy...
16 km. Akce se koná 2. 6. 2012.

Svitavy-prameny Svitavy-Kukle-Na
Stráni-Svatá Trojice-Svitavy. Odjezd vla-
kem v 8.01 hod přes Brno, návrat vlakem
ve 21.38 hod.

Dr. Pavlíková, tel.: 604 734 714

POZVÁNKA DO VYŠKOVSKÉHO MUZEA
Srdečně Vás zveme na společnou ver-

nisáž dvou výstav Čokoládové mámení
a Svatopluk Souček – malíř, kreslíř,
muzejník, která proběhne v úterý 5. června
2012 v 16.30 hodin ve výstavním sále
Zámecká komora. 

Výstava Čokoládové mámení provede
návštěvníky prvopočátky čokolády, před-
staví historii čokolády v českých zemích,
první továrny a cukrárny, kde se čokoláda
vyráběla a prodávala. Část výstavy bude
věnována historii cukrárny Janský ve Vyš-
kově. 

Druhá výstava Svatopluk Souček –
malíř, kreslíř, muzejník přiblíží v galerii
Ve věži osobnost malíře, který se aktivně
mnoha činnostmi podílel na kulturním
rozvoji Vyškova. Na výstavě budou pre-
zentovány obrazy a kresby ze sbírky naše-
ho muzea.

První z uvedených výstav proběhne
v novém výstavním sále Zámecká komora,
který bude u této příležitosti slavnostně
otevřen. Těšíme se na Vaši návštěvu!

DDM VYŠKOV ZVE
2. 6. 2012 POHÁDKOVÝ LES – STRA-

ŠIDÝLKA Z MALINÉ – zábavné odpo-
ledne pro děti na TZ Maliná v Ruprechto-
vě – cesta lesem s pohádkovými bytostmi,
soutěže, atrakce, malování na obličej, ská-
kací boty a táborák, začátek 14.30 hod.

9. 6. 2012 VYRÁŽÍME ZA DOBRO-
DRUŽSTVÍM – mimořádné sportování
v Brně – zábavní park BONGO a LESER
GAME (adrenalinová střílečka); sraz 9.45
hod. na vlakovém nádr. Vyškov.

NOC KOSTELŮ V KŘESŤANSKÉM CENTRU
Srdečně vás zveme 1. 6. 2012 na pro-

gram v rámci celonárodní Noci kostelů
v Křesťanském centru, Lípová 2, Vyškov.
Vstup je volný. Kontakt www.ac.vys.cz,
mob. 739 600 007. Návštěvníci mohou při-
spět na sbírku ve prospěch dětí v Severní
Koreji – projekt pekárna.

16.00 Rodinné odpoledne na hřišti
Lípová. Rodiče i děti přijďte se pobavit
s námi při společných hrách. Pořádáno ve
spolupráci s Royal Rangers. 18.00 Pro-
hlídka Křesťanské centra. Ukázka prostor
spojená s posezením u kávy a občerstvení.
Možnost prohlídky bude také po dobu
celého večera. 19.00 Beseda o Bibli. S pas-
torem Ing. Viktorem Balážem si budete
moci popovídat o Bibli a víře. Součástí
bude ukázka různých výtisků Bible. 20.00
Koncert „Darovat naději“.

Skrze hudbu mohou křesťané vyjadřo-
vat svoji radost z víry v Boha. Součástí
koncertu krátká prezentace o situaci
v Severní Koreji a možnost příspěvku na
podporu dětí v této zemi, kterým chceme
darovat naději v jejich nelehké situaci.
Součástí koncertu budou také přímluvné
modlitby za město Vyškov. 22.00 Video-
projekce trochu jinak

Hudební klipy, videa o křesťanství,
zajímavosti. 23.00 Noční bdění

...někdy ve shonu života potřebujeme
čas ztišení a hledání 

DEN DĚTÍ S ROYAL RANGERS:
Srdečně Vás zveme na odpoledne plné

her a soutěží pro rodiče i děti na hřišti
Lípová dne 1. 6. 2012 od 16 hodin. Vstup
volný. Bližší informace na www.rr.vys.cz
nebo na telefonu 739 600 007.

POCHOD Z CHVALKOVIC U BUČOVIC 
DO CHVALKOVIC NA HANÉ

Klub českých turistů pořádá dálkový
a turistický pochod z Chvalkovic u Bučo-
vic do Chvalkovic na Hané. Sobota 9. červ-
na 2012. Prezentace pěší trasy: od 6 do 10
hodin za kulturním domem ve Chvalko-
vicích u Bučovic, prezentace cyklotrasy:
od 7.30 do 10 hodin na hřišti TJ Sokol ve
Chvalkovicích na Hané, prezentace koň-
ské 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 Schovan-
ky z Prahy, na country bále skupina
Měcháči ze Strážnice. Večer beseda ces-
tovatele Martina Stillera s promítáním
z jeho cest po Americe.

SETKÁNÍ DĚTÍ 
A JEJICH ZVÍŘECÍCH MAZLÍČKŮ

Chovatelé zVyškova zvou děti a jejich
zvířecí mazlíčky na III. setkání do parku
u nádraží ČD ve Vyškově dne 9. června
2012 ve 14 hodin za doprovodu alespoň
jednoho z rodičů. Z mazlíčků musíme
vyloučit pejsky a kočičky kvůli bezpeč-
nosti ostatních zvířátek. Co vás čeká? Sou-
těž o nejoblíbenější zvířátko, řada soutěží,
vyhodnocení a odměny, opékání špekáčků,
a to vše zadarmo. Přijďte se pochlubit,
zasoutěžit a strávit pěkné odpoledne
s přáteli stejných zájmů. Srdečně zvou
organizátoři.

FOLK A COUNTRY NA ZÁMKU
Zveme vás na festival Folk a country

na zámku ve Slavkově u Brna.
Přehlídku pořádá Město Slavkov

u Brna v rámci Dnů Slavkova 2012.
Proběhne 1. 6. 2012 na nádvoří slav-

kovského zámku na Palackého náměstí
ve Slavkově u Brna od 19.00 hodin a bude
se konat za každého počasí.

Účinkují: Folk team, Poutníci, Devítka
a legenda české country hudby skupina
Rangers z Prahy.

Pořadem bude provázet a něco málo
písní také zazpívá folkový zpěvák Pepa
Štross. 

Předprodej lístků probíhá v prodejně
KNIHY DÁRKY na Palackého náměstí ve
Slavkově u Brna tel. 544 221 603.

Cena vstupenky na místě je 180 Kč
v předprodeji 150 Kč.

VÝSTAVA VÝKLENKOVÉ PLASTIKY
V ZOOPARKU VYŠKOV

ZOOPARK Vyškov zve na prodejní
výstavu Jaromíra Kotisy a Karla Ševčíka
VÝKLENKOVÉ PLASTIKY aneb svatí

patroni a ochránci. Vernisáž – 1. 6. 2012
v 16.00 hodin na Hanáckém statku.

Hlavním bodem odpoledne bude slav-
nostní odhalení keramické plastiky pat-
rona zvířat sv. Františka zAssisi děkanem
vyškovské farnosti Františkem Cincialou
před vchodem do Hanáckého statku. 

Dílo pochází z dílny Jaroslava Kotisy.
Výstava potrvá do konce července.
Současně se můžete podívat na vysta-

vené fotografie Jindřicha Holíčka.


