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Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 3. srpna 2012 uplyne 10 let
od úmrtí pana Josefa Loukoty
a 14. srpna vzpomeneme
1. výročí od úmrtí paní Jarmily
Loukotové z Ivanovic na Hané.
S úctou a láskou na své drahé
rodiče vzpomínají syn Josef
a dcera Jana s rodinami.

Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky nám
zůstávají dál.
Dne 4. srpna 2012 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
mého tatínka, tchána, dědečka
pana Jiřího Šamana z Rostěnic.
Za tichou vzpomínku děkuje 
syn Jiří, snacha Jana, vnoučata Lenička
aVlastíček. 

V neděli, 5 srpna 2012,  vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí mého manžela a tatínka
pana Stanislava Drozda z Opatovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a syn.

Dne 6. srpna uplyne rok od úmrtí mého
manžela, našeho tatínka a dědečka
pana Josefa Crhonka
a 21. srpna vzpomeneme nedožité
80. narozeniny.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy
budeme mít.
Dne 6. srpna 2012 tomu bude 5 roků, co nás
navždy opustil pan Jindřich Spisar z Vyškova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují dcera Dana
s manželem Stanislavem a vnučkou Haničkou.

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy
nesmíří…
Dne 7. srpna to bude rok, co nás opustil
pan Oldřich Crlík z Rašovic.
S láskou vzpomíná
syn Zdeněk, syn Oldřich se Zojou, rodina
Fejfárkova a rodina Pavlíkova.

Vykvetlo poupátko,v růži se změnilo. O místo na
slunci chtělo se rvát. Osudnou vteřinu všechno
se změnilo a místo života musí jen spát.
Dne 7. srpna vzpomeneme nedožité
39. narozeniny naší milované dcery a sestry
Jaroslavy Sedláčkové.
S láskou stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkuje rodina Sedláčkova.

Dne 8. srpna vzpomínáme nedožité
100. narozeniny našeho drahého tatínka, 
dědečka a pradědečka
pana Jana Procházky z Bohdalic.
Současně vzpomeneme 22. listopadu 10. výročí
jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná
syn Jan s rodinou.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne

24. července přišli naposledy rozloučit s paní Kristou Navrátilovou.
Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti.

Truchlící rodina.

Dne 1. srpna 2012 oslavila 90. narozeniny naše
milá maminka, babička a prababička
paní Alena Adámková zVícemilic.
Hodně zdraví, pohody a spokojenosti do dalších
let přejí vděčné dcery
Alena, Květoslava a Miluše se svými rodinami.

Dneska bude velká sláva, pařit
budem až do rána. Dneska naši
oslavují, výročí si užívají.
Dne 4. srpna 2012 oslaví zlatou
svatbu
manželé Danuše aVladimír
Šmardovi.
Přejeme vám zdraví, štěstí moc,
lásku napřesrok. 

Krásné výročí, mamko, taťko, babi, dědo přejí
dcera a synové s rodinami, vnoučata a pravnučka Nelinka.

Dne 3. srpna se dožívá významného životního
jubilea, 70 roků, 
pan Ludvík Ryšánek ze Studnic.
Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti,
životního elánu a optimismu do dalších let ti ze
srdce přeje celá tvoje rodina.
Vnoučata Michal, Monika, Petra, Petr a Pavel
posílají dědečkovi velkou pusu.

Dnes, 2. srpna, oslaví své krásné životní
jubileum, 70 let,
pan Miroslav Slezák.
Náš milý tatínku, zestříbřely tobě vlásky,
v obličeji sem tam vrásky. Srdíčko však tvé je
široké a laskavé. Co bychom ti chtěli přát, když
je ti těch 70?
Samozřejmě hodně zdraví, život ať tě stále baví.

To vše ti z celého srdce přejí
manželka Jarmila, dcery Lenka, Jarmila, Miroslava a syn
Martin s rodinami a vnoučata, pravnoučata Sabinka, Zuzanka
a Lukášek posílají sladkou pusu.

Vojtěch  Navrátil (1947), Drysice † 24. 7.
Oldřich  Jelínek (1927), Vyškov † 25. 7.
Otakar Jurák (1947), Milešovice † 25. 7.
Miloslav Káňa (1936), Rostěnice † 25. 7.
Anna Krejčí (1919), Nížkovice † 25. 7.
Josef Procházka (1930), Křenovice † 25. 7.
Eva Žváčková (1950), Ivanovice na Hané † 26. 7.
Anna Preisová (1940), Dědice † 28. 7.
Marie Lautierová (1922), Vyškov † 28. 7.
Jana Zabloudilová (1946), Dědice † 28. 7.
Dagmar Franková (1946), Luleč † 29. 7.
Luboš Mlčoušek (1951), Vyškov † 29. 7.
Jaromíra Raušerová (1948), Slavkov u Brna † 29. 7.
Jiřina Bartáková (1913), Vyškov † 31. 7.

Opustili nás

BlahopřáníDopravní společnost se sídlem ve Vyškově

přijme

ŘIDIČE mezinárodní
kamionové dopravy.

Podmínky: ŘP CE, OPZ, zdravotní způsobilost.

Telefon: 602 295 230, 602 367 670

Poděkování
V období od 14. 7. 2012 do 21. 7. 2012 uspořádalo občanské
sdružení SK JUNIOR TUČAPY první ročník příves nického
tábora pod názvem LÉTO S JUNIOREM. Tábora se
zúčastnilo 23 dětí, ve věku od 3 do 15 let. Po celý týden byl
pro děti připraven bohatý a pestrý program, zakončený
plavbou na vlastnoručně vyrobených lodích a ve vlastnoručně
vyrobených kostýmech. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří nám pomohli tento tábor organizačně
a pořadatelsky zvládnout a prožít tak krásný týden, plný her,
výletů a dobrodružství.

Děkujeme. Členové SK JUNIOR TUČAPY o. s.

Zastavit policii nechtěli
Hned dvěma řidičům na Vyš-

kovsku se nechtělo v neděli 29.
července zastavovat policejním
hlídkám. Dobře totiž věděli, že pro
ně policejní kontrola nebude bez-
problémová. Nereagovali tedy na
pokyny policistů a snažili se hlíd-
kám ujet. Nakonec však neunikli
a oba se budou zřejmě ze svého
chování zodpovídat před soudem.

Prvního řidiče osobního auta
Kia Rio zastavovali kolem čtvrté
hodiny ranní policisté v Bučovi-
cích. Řidič  jim však nezastavil
a nereagoval ani na to, že policisté
za ním vyjeli autem se zapnu-
tým majákem a signálem „stop“.
Pak ale řidič dostal při odbočo-
vání smyk avyjel mimo silnici, kde
zastavil. Následně policisté zjis-
tili, že osmadvacetiletý řidič nesmí
od února do konce letošního roku
řídit. Navíc se ukázalo, že je pod
vlivem pervitinu. Muž je nyní po-
dezřelý ze spáchání trestného činu

maření výkonu úředního rozhod-
nutí.

Dalšího řidiče si všimla ve Vyš-
kově hlídka tamní městské poli-
cie. Osobní auto značky Peugeot
405 totiž jelo v neděli 29. července
kolem páté hodiny ranní v proti-
směru a jakmile si jeho řidič všiml
hlídky, zvýšil ještě rychlost a ujíž-
děl směrem do obce Hamiltony.
Tam auto zaparkoval a snažil se
utéct do domu, strážníci jej však
dostihli. Z dechu muže byl cítil al-
kohol, přesto nebo možná právě
proto odmítal dechovou zkoušku,
stejně jako lékařský odběr krve.
A to i poté, co na místo přijeli vyš-
kovští policisté. Nakonec byla
tedy řidiči uložena pořádková po-
kuta ve výši 15 tisíc korun, protože
bez závažného důvodu odmítl lé-
kařské vyšetření. Sedmačtyřiceti-
letý muž je nyní podezřelý ze
spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Iva Šebková

* VOLEJBAL – volejbalový oddíl
žen Vyškov vás srdečně zve na VO-
LEJBALOVÝ TURNAJ ve Vyškově,
který se koná v neděli 5. 8.od 8 hodin
v parku na antukových hřištích.
Přejeme příjemný sportovní zážitek.
* MALÁ KOPANÁ – v sobotu 4. 8. se
v prostorách bučovického gymnázia
(na dvou hřištích s umělým po-
vrchem) uskuteční 7. ročník turnaje
v malé kopané, Dynamo cup 2012.
Na kvalitní futsalovou podívanou
vás zvou pořadatelé, florbalisté So-
kola Bučovice. Bohaté občerstvení
a hudební produkce zajištěny po
celou dobu akce. Začátek v 8.30,
konec v pozd. odpoledních hodinách.
* NOHEJBAL – Přátelé račického
nohejbalu vás srdečně zvou na
II. ročník račického nohecu. Termín
konání: sobota 18. srpna 2012, místo:
víceúčelové hřiště v Pístovicích za

školou. Turnaj je určen pro tříčlenná
družstva neregistrovaných hráčů.
Startovné činí 300 Kč za družstvo.
Občerstvení zajištěno. Přihlášky
abližší info na tel.: 777 299 966 nebo
e-mail: elbundas@seznam.cz
* VOLEJBAL - Dovolujeme si vás
pozvat na tradiční volejbalový turnaj
mužů, který se koná 4. srpna 2012
v9.00 na čtyřech antukových kurtech
vareálu koupaliště ULibuše vLulči.
Věříme, že iv letošním již 46. ročníku,
se budeme všichni skvěle bavit při
sledování výborných volejbalových
výkonů.
* MALÁ KOPANÁ –Tradiční turnaj
v malé kopané „Manerov Cup“, se
uskuteční v sobotu 11. 8. 2012 od
8.30 hodin na hřišti v Mane-
rově. Přihlášky: Jiří Poledník, tel.:
728 467 972, informace: na
www.sapporo.realtrust.cz.

* Sportovní pozvánky *

Českobratrská církev evangelická
vás srdečně zve na slavnostní otevření
nově upravené modlitebny ve Vyškově,
Kašíkova ul. 13 (suterén) v neděli
16. 9. 2012 ve 14.30 hodin. Po děkov-
ných bohoslužbách promluví ThDr.
Ondřej Kolář na téma: Úkoly laiků
v církvi a společnosti.

Český zahrádkářský svaz základní
organizace  Drnovice pořádá v neděli
12. 8. 2012 od 8.30 do 17.00 hod. v kul-
turním domě POUŤOVOU VÝSTAVU
květin, ovoce a zeleniny. Zvou pořa-
datelé.

COUNTRY VEČER V ZELENÉ HOŘE
Obec Zelená Hora ve spolu-

práci s SDH Zelená Hora pořádá
v sobotu 4. srpna od 20 hodin za kul-
turním domem v Zelené Hoře
COUNTRY VEČER. 

K tanci a poslechu hraje skupina
TWO COUNTRY. Srdečně zvou pořa-
datelé. 

SKOTSKÁ WHISKY – ZNÁMÁ,
NEZNÁMÁ?

Když se řekne „whisky,“ většině lidí
pravděpodobně vyvstane v paměti
obrázek kráčející postavy Johnnie
Walkera nebo dvou roztomilých psíků
Black & White… Tak otěchto apodob-
ných známých značkách výstava nebu-
de, neboť v obou (amnoha dalších) pří-
padech jde o whisky míchanou  (tzv.
„blended“). Výstava „Skotská whisky
– známá, neznámá?“chce naopak při-
nést základní informace očisté sladové
whisky (tzv. single malt whisky) pálené
ve Skotsku, ooblastech pálení apalír-
nách samotných. Ke zhlédnutí budou
rovněž typické výrobky – originální
láhve whisky (včetně obsahu) a jejich
obaly, které jsou mnohdy malými umě-
leckými díly. Výstava je volně přístupná
v místnosti před pokladnou zámku
Slavkov–Austerlitz, a to od 19. červen-
ce 2012.

SLAVKOVSKÝ SKLEPMISTR 2012
Příjemně chladivé prostory zámec-

kého podzemí se v průběhu srpna
a září zaplní výstavou uměleckých
řemesel a umění. „Slavkovský sklep-
mistr“, jak je výstava nazvána, bude
k vidění od 2. srpna do 30. září 2012.

Na výstavě se vám představí před-
ní čeští umělci a tvůrci zabývající se
uměleckým řemeslem, mezi něž patří
Jan Bružeňák, Michal Plíhal, Radka
Kuželová, Petr Ševčík či Pavel Zou-
har. Budete si moci prohlédnout

Zábavy
VYŠKOV

DISCO PEKLO: 
Čtvrtek 2. 8. – DJ Radim Blažek.
Pátek 3. 8. – DJ Radim Blažek.
Sobota 4. 8. – DJ Radim Blažek.
Středa 8. 8. – DJ Corona
GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437

výrobky z keramiky, keramické plas-
tiky, keramiku raku, umělecké sklo,
uměleckou litinu, klasické obrazy
a další druhy exponátů. Výstava bude
prodejní, proto si budete moci domů
odnést příjemné doplňky vaší domác-
nosti, které budou nejen esteticky
vhodné, ale i užitečné.

Srdečně vás zveme také na vernisáž
výstavy, která se za přítomnosti vysta-
vujících umělců a hostů uskuteční na
nádvoří slavkovského zámku ve
čtvrtek 2. srpna 2012 v 17.00 hodin.
Jako doprovod zahrají azazpívají Kat-
ka a Dalibor Štruncovi, neboli kapela
Cimbal Classic. Můžete se těšit na další
doprovodný program včetně soutěže
o drobné ceny.

VÝSTAVA O KÁVĚ V BUČOVICKÉM MUZEU
Srdečně vás zveme do Muzea

Bučovice na další letošní výstavu:
Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka
4. 7.–2. 9. 2012. Výstava Káva aneb
Velké kouzlo malého zrnka návštěv-
níky seznámí s historií kávy a půvo-
dem rostliny kávovníku v dnešní
Etiopii a Jemenu. Vylíčí příběh cesty
kávovníků do různých koutů světa,
až do samotných Čech, kde se kávov-
ník, jako exotická rostlina, pěstoval
ve skleníku jezuitské koleje v Praze
roku 1689.Výstava přiblíží zpracová-
ní kávových bobů, pražení a snadnou
přípravu kávy, se zachováním všech
jejích aromat a chutí. Dovíte se zají-
mavosti o prvních kavárnách ve světě
i v Čechách. Dnes existuje bohatá
nabídka nejrůznějších odrůd kávy
pocházejících z mnoha oblastí světa
a připravujících se rozličnými způ-
soby, které vám na výstavě předsta-
víme. Nezůstaneme jen u lahodného
nápoje, nabídneme vám inspiraci
dalšího využití kávy, jako například
přípravu kávových likérů, sladkých
dortíků, kávových omáček a různých
pozoruhodných receptů. Těšíme se na
vaši návštěvu!
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Jubilejní 50. ročník letního výcvikového tábora
sportovní gymnastiky na Soboňkách skončil

Na břehu druhého rybníka na Soboňkách u Rohatce skončil o tomto
víkendu jubilejní 50. ročník letního výcvikového tábora sportovní gym-
nastiky. Tohoto největšího tábora sportovní gymnastiky pod širým nebem
se zúčastnil rekordní počet 304 (!) účastníků z 19 oddílů a 4 zemí!

Zúčastnily se oddíly z Prahy,
Hodonína, Bučovic, Ostrožské
Nové  Vsi,  Vnorov, Rosic, Napa-
jedel, Zlína, Chropyně, Šenkvic
(Slovensko), tým Vorarlbergu
(Rakousko), Schiltingheimu –
Strasbourg (Francie), Třince,
Kolína, Brna, Valašského Meziří-
čí, Opavy, Poruby aVítkovic.

První týden skvělé počasí, dru-
hý trochu deštivo. Skvělá strava,
podávaná výbornými kuchaři při-
spěla k plné spokojenosti účast-
níků. Trénovalo se dvoufázově
v nejkrásnější tělocvičně (v příro-
dě), spalo se ve stanech, vařilo na
polní vojenské kuchyni, doplněné
pečícími troubami, el. pánví apod.

Kromě tréninku soutěžili účast-
níci tábora také ve volejbalu, fot-
balu vybíjené a přehazované, hrál
se stolní tenis, šachy atd.

Byly vypsány různé dovednost-
ní soutěže, řešily se kvízy. Byly
uspořádány dva pěkné táboráky

se zajímavým kulturním  progra-
mem.

Letošním vrcholem byly oslavy
50. výročí tábora, na které se sjela
řada celebrit a bývalých i součas-
ných reprezentantů. Např. Skou-
mal, Koldovský,  Bočko, Fiřt,
Janeczko, Radovesnický, Šamša,
Vlk, Veselý, Matera atd.

Ředitel tábora Vilém Kocián
mohl být maximálně spokojen.
Tábor připravil dva zpěvníky,
spoustu upomínkových předmětů
atradičně představil již  pět kronik,
jejichž hodnota časem stoupá. Sou-
středění natáčela ČT Brno, kabelové
televize Bučovic, Vracova a Deníku
atd. Pozornosti se těšil bazén, zej-
ména v horkých dnech. Dospělí
sehráli dva napínavé turnaje
v nohejbale v Rohatci kolonii a fot-
balové utkání v Ratíškovicích – staří
– mladí s výsledkem 3:1 pro staré.

Třešničkou na dortu byl 26. roč-
ník Memoriálu Vladimíra Kejře

a Františka Novotného mužských
složek a 23. ročník Memoriálu
Miloše Bortela ženských složek.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Hoši – Miroslav Durák (Sokol

Bučovice), Martin Matúš (Sokol
Zlín), Paul Hagen (Vorarlberg –
Rakousko), Ondřej Janeczko (SG
Třinec) aJiří Veselý (Sokol Brno I).

Dívky – Kateřina Smilková
(Valašské Meziříčí), Věra Prokešo-
vá, Karolína Hajdinová, Karolína
Chmelová (všechny KSG Rosice),
Tamara Kalašová (Ostrožská Nová
Ves), Eliška Fiřtová (Bohemians
Praha), Veronika Šálková (Ostrož-
ská Nová Ves) a Samira Dudová
(GK Vítkovice).

Vedení tábora spolu s trenéry
atechnickými zaměstnanci vytvo-
řilo pro mladé gymnasty ty nej-
lepší podmínky. A tak se všichni
těší na již 51. ročník LVT SG
Soboňky v roce 2013.

(PeP)


