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Tomáš Steiner druhý a Petr Hének s Lenkou 
Hrabovskou třetí ve Vyškově na dvanáctce

Vyškov
Vyškovská dvanáctka, to jsou

závody pro všechny kategorie
atím pádem se objevily na startu
i některé naše děti.

Anežka Halasová vybojovala
čtvrté místo. Stejně tak si pro
čtvrtý flek doběhl Michal Hra-
bovský. Lucie Hrabovská ve
strhujícím tempu doběhla druhá
na dvoustovce. Do cíle se dostal
v pohodě také Matěj Halas.
Astejně tak závod zvládli ibratři
Adam a Honzík Řičánkovi.
A také si nebojácně vedla Julie
Steinerová, když doběhla čtvrtá.
Stela Tomanová pak v mladších
žákyních doběhla druhá na
osmistovce.

A dospělí se samozřejmě měli
předvést, podíváme se na muže

Parádně běžel Tomáš Steiner.
Bylo z toho druhé místo abso-
lutně. Skvělý výkon předvedl
také Petr Hének. Vybojoval třetí
místo. Výborně na tom je také
Tomáš Bohuslav. Zvítězil mezi
juniory. Stejně tak fantastické
výkony předvádí Milan Marek,
Opět vyhrál mezi šedesátníky.

Lukáš Koudelka si dobře zatré-
noval, když skončil sedmý v nej-
mladší kategorii mužů. Mezi čty-
řicátníky si vedl skvěle Martin
Skřivánek. Vyneslo mu to páté
místo. Také Patrik Pataki běžel
výborně, když skončil devátý
mezi muži nad 40 let. V této kate-
gorii se vedl velmi dobře také
Tomáš Müller. Doběhl dvanáctý.
Hned za ním třináctý doklusal
Petr Halas, kterého ovšem čekala
večer desítka na Slovensku.
Skvělé šesté místo vybojoval
mezi padesátníky Ivo Krátký.
Jaroslav Trávníček pak mezi
muži nad 50 let skončil v trénin-
kovém tempu devátý.

A neskutečné představení
i bez našich tří hlavních opor
předvedly ženy

Lenka Hrabovská celkově
doběhla na skvělém třetím místě
a svou kategorii ovládla.  Alena
Hénková pak po výborném
výkonu doběhla celkově čtvrtá,
v kategorii pak skončila druhá.
Za ní se cílem jako pátá žena
prohnala cílem Nina Bartoňková
a v kategorii pak samozřejmě

byla třetí. Parádně začala Silvie
Divišová. Potom sice trochu
zvolnila, ale i tak jí to vyneslo
šesté místo celkově adruhé v její
kategorii. Marie Hynštová pak
v ženách nad 55 let neměla kon-
kurenci a bezpečně bez velké
námahy vyhrála. AAnička Hala-
sová mezi dorostenkami doběhla
na výborném druhém místě. 

Hulín
Na triatlon do Hulína zamířila

Dana Hyláková. V neskutečně
nepříznivých podmínkách po -
dala parádní výkon amezi žena-
mi nad 40 let skončila šestá.

Měl nás jako obvykle ve Vyš-
kově stát na startu míň než na
závodech pořádaných AK Drno-
vice, když další pak bude násle-
dovat v sobotu. Ale opak byl
pravdou. Tolik se nás ještě letos
na závodech nesešlo.

Proto bych chtěl poděkovat
těm, co přijeli a reprezentovali
náš oddíl ina našich vlastně sko-
ro domácích závodech. Kéž by
nás startovalo tolik i v Nemoja-
nech.

Zdeněk Smutný

Hodně velké překvapení přichystali organizátoři všem závodníkům ve Vyškově. Čekala je nová trať,
zcela jiné místo startu a také zázemí sportovní akce bylo na orelském stadionku a ne na hlavním stadionu
Za parkem jako v předchozích mnoha letech.

Změna je život, tak jsme se tam také vypravili a čekali, co to přinese.

Běh kolem rybníka Chobot v Nemojanech

Tradiční opory, které vidíme
po celý rok na všech akcích,
nejen na těch našich, nezkla-
maly a přidali se i další borci
z našeho klubu a také nová
posila Anežka Langhamerová.

Skvěle si vedla opět Irena
Pospíšilová, která sice musela
bojovat s Lenkou Jančaříkovou,
ale přesto vyhrála mezi ženami
absolutně.

Třetí mezi ženami doběhla
překvapivě Simona Grulicho-
vá, když ve svá kategorii zvítě-
zila. 

Čtvrtá pak celkově skončila
Lenka Hrabovská, která v závě-
ru třetí místo neuhájila, ta
v kategorii doběhla druhá. 

Parádně si vedla nová posila
klubu Anežka Langhamerová.
Celkově doběhla pátá mezi
ženami a v kategorii pak třetí.

Výborně si vedla Marie Hyn-
štová v kategorii nad 50 let,
když porazila řadu svých pře-
možitelek z posledních závodů
a vybojovala druhé místo.

A také Anička Halasová se
pomalu po nemoci rozběhává.
V juniorkách doběhla třetí.

Opět se předvedl ve výbor-
ném světle Tomáš Bohuslav.
Celkově skončil druhý a kate-
gorii juniorů bezpečně ovládl.

Třetí v kategorii a sedmý cel-
kově doběhl Lukáš Koudelka.
Snad mu to pomůže.

Za ním pak jedenáctý mezi
muži a v kategorii čtyřicátníků
šestý skončil Martin Skřivánek.

Šesté místo v kategorii mužů
do 40 let a sedmnácté celkově
pak vybojoval Petr Hrabovský.

Ivo Krátký v kategorii nad
50 let skončil těsně pod stupni
vítězů na čtvrtém místě.

Čtrnáctý mezi čtyřicátníky,
což byla velmi nabitá kategorie,
doběhl Tomáš Müller. 

A pátý mezi padesátníky pak
cílem proběhl Jiří Bubeník.

Mám radost, že i takhle jed-
noduše a narychlo uspořádaný
závod měl smysl a rozhodně se
nemáme za co stydět, když jsme
tuto akci tak improvizovaně
připravili.

A dík patří všem, co pomáhali
s organizací a také těm, kteří se
přijeli proběhnout.

Mám z vás všech radost.
Zdeněk Smutný

Narychlo připravený závod Běh kolem rybníka Chobot měl dát
možnost všem, kteří chtějí bodovat ve Vyškovské běžecké tour, aby
si připsali nějaké ty plusové body, protože se dalo čekat, že někteří
z běžců z popředí v jednotlivých kategoriích, kteří mají dost závodů,
tuto akci vypustí. Taky jsem čekal, jak se k tomu postaví členové AK
Drnovice.

Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky
POZVÁNKY NA VÝSTAVY
DO ŠVÁBENIC

Každou neděli od 2. srpna do 1. listo-
padu jsou otevřeny výstavy: Vlastivědné

muzeum: NAŠE PIVOVARY aneb Dobré
pivo, ženy hezké, to jsou dary země čes-
ké… Zdokumentováno je 330 našich pivo-
varů klášterních, městských asoukromých.

Muzejní galerie betlémů– stálá výsta-
va 1 740 betlémů, Kostelní muzeum –
stálá expozice umění z 18. a 19. století
z pozůstalostí kostela a fary. Otevřeno je
od 13 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
HOLUBÍ POŠTA

Dovolujeme si vás pozvat do vyškov-
ského muzea na další novou výstavu
Holubí pošta, která je k vidění v Galerii
Orion od 3. 7. do 30. 8. 2020.

Holub je považován za jeden z nej-
starších živočišných druhů, které si člo-
věk ochočil. Během tisíciletí vzájemné-
ho soužití se naskytlo mnoho situací,
kvůli kterým se stal pro lidi nepostra-
datelným partnerem.  A právě vzájemný
vztah člověka a holuba je základním
mottem celé výstavy. Ve své první části
přibližuje fenomén holubí pošty, od
jejich počátků ve starověku přes zno-
vuobjevení ve středověku až po využití
v moderních válečných konfliktech

19. a 20. století. Poukazuje tak na vyspě-
lé civilizace starověku, které tyto pozo-
ruhodné opeřence oceňovaly pro jejich
rychlost, vytrvalost a výjimečný orien-
tační smysl. Další části výstavy přibli-
žují prostředí, ve kterých se různé druhy
holubů vyskytují. Malý opeřenec je na
výstavě připomenut nejen jako doru-
čovatel zpráv či „fotošpion“, ale i jako
součást náboženských systémů nebo
symbol mírového hnutí. Těšíme se na
vaši návštěvu!

Výstava nabídne také velkou dětskou
hernu o čtyřech herních zónách s kos-
tičkami Seva®, BLOK®, Mosaic Maxi,
Combi Car a Disco. Na pokladně zámku
si budou moci návštěvníci zakoupit
nové stavebnice a SEVA® dílky. Navíc
se všichni návštěvníci mohou zapojit
do soutěže o dvě Stavebnice Seva.
K tomu stačí jen vyplnit anketu, kterou
obdrží při vstupu na výstavu a která se
týká exponátů. Výherce losujeme
16. srpna. 

* Koupím historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Tel.:
608 773 933.
* Prodám auto Ford Fusion ve
velmi dobrém stavu. Cena
35 000 Kč. Zn. Dědictví. Tel.:
723 022 660.

* Jsem v důchodě a hledám bri-
gádu na 6–8 hodin ve Vyškově.
Jen manuální práci. Tel.:
739 961 850.

* Hledám kamarádku z Vyškova
na společné vyjížďky na horském
kole. Tel.: 720 535 545
* Jsem zdravotně postižený oby-
čejný kluk s vadou chůze, 46 let,
jenž stále nenašel ženu na celý
život. Děti nejsou překážkou.
Mám rád upřímnost a pravdu.
Budu rád za tvoje odpovědi, ať se
můžeme potkat. Tel.: 776 472 856,
e-mail: chlap.zvyskova@se-
znam.cz
* Rozvedený bez závazku 58/178
hledá štíhlou ženu pro krásné
chvíle, procházky přírodou ve
dvou. Tel.: 723 771 587.

* Hledám pár s dětmi, který by
chtěl sdílet zahradu na sídl.
Osvobození. Jsem tam 5x do
roka. Je tam chaloupka, posezení,
trávník, chem. WC. 544 Kč za půl
roku. Tel.: 732 319 912.
* Daruji rýmovníky. Tel.:
724 703 226.

* Koupím el.motor na pohon
mlátičky 6 kW, 380 V, 1 400 ot.
Tel.: 608 729 305.
* Koupím z pivovaru Vyškov
staré lahve, sklenice, cedule i svě-
telné, reklam. předměty, doku-
menty, fotky a další, vše pivovar
Vyškov. Tel.: 734 282 081.
* Koupím nábytek, obrazy, sklo,
hodinky, porcelán, šperky, po-
hlednice, apod. Seriozní jednání.
Tel.: 608 446 406.
* Koupím staré obrazy, hodiny,
hodinky, rámy, porcelán, mince,
pohledy, vojenské věci, nábytek
i celou pozůstalost, to vše do roku
1960. Tel. 607 399 913,
511 138 871.
* Koupím srovnávačku s prota-
hem KDR nebo ROJEK. Tel.:
603 165 320.

* Koupím odznaky, medaile, zá-
palkové nálepky, krabičky, mince
a bankovky. Tel.: 607 702 994.
* Koupím starý nábytek do
r. 1970: cokoliv z ohýbaného
dřeva z chromových trubek –
židle, křesla, stoly apod. Lustry,
lampy. Porcelán – sošky, hrníčky.
Kameninové nádoby. Staré me-
daile, vyznamenání a mince. Veš-
keré věci z obou světových
válek – uniformy, helmy, bodáky,
opasky, odznaky, vzduchovky,
šavle a nože. Všechny typy ná-
ramkových a kapesních hodinek.
Porcelán, keramiku, sklo - vázy,
hrníčky, sošky. Staré hračky –
auta, stavebnice, hry. Reklamní
plechové cedule, plechovky od
auto oleje. Vybavení starých
dílen, mince a bankovky. Obrazy,
pohlednice a staré knihy. Hu-
dební nástroje a veškeré další
věci z pozůstalostí a půd. Přijedu.
Seriozní jednání. Platba hotově.
Tel.: 777 032 904.
* Koupím mrazák, objem nejlépe
±100 l; 4 šuplíky. Na vzhledu ne-
záleží, klidně otřískaný, ale
funkční, rozhoduje cena. Tel.:
604 275 012.

* Prodám ječmen - 450 Kč/me-
trák. Tel.: 737 110 792.
* Prodám ořechy. Volat po
15. hod. Tel.: 776 482 824.
* Prodám koženou sed. soupravu
italské výroby, béžové barvy,
velmi zachovalou, nutno vidět.
PC 108 000 Kč, nyní za 9 500 Kč.
Tel.: 606 429 676.
* Prodám kamna Musgrave sta-
rož., kombinace kachle, litina,
šamot. Velmi výhřevná. 350kg,
55x78x108 cm. Na dřevo, brikety,
uhlí. 19 tis. Kč. Garážová/dílen-
ská vrata kovová dvoukřídlá,
špičková zámečnická práce, PC
35 000 Kč, nyní 15 000 Kč. Roz-
měr: š. 242 cm x v. 200 cm.Tel.
739 203 710, e-mail: m.dvora-
kova@tiscali.cz
* Prodám invalidní elektroskútr
SOLO TS 120x, málo jetý, v dob-
rém stavu, 2 baterie. Cena doho-
dou. Tel.: 604 334 803.
* Prodám duchny s ručně dra-
ným peřím 200x140 cm, 2 ks.
á 800 Kč/ks. Tel.: 778 144 502
(volat od soboty 18. 7.)
* Prodám dámské kolo Magic za
500 Kč a prodlužku 12 m 380 V za
500 Kč. Tel.: 605 757 949.
* Prodám krmnou pšenici 1 q
450 Kč. Tel.: 723 402 583.
* Prodám králíky na dokrmení.
Tel.: 730 644 961.
* Prodám konzumní brambory,
ručně vybírané, krmné bram-
bory, malé balíky slámy a kozí
mléko. Tel.: 774 306 178.
* Prodám velké terárium s pod-
stavcem. Cena 2 000 Kč. Tel.:
602 550 324.

Koupím byt ideálně 2+1/3+1, 
balkon výhodou. Vyškov anebo větší

město. Tel.: 736 154 528

Rádi bychom si koupili 
dům se zahrádkou na Vyškovsku.

Tel.: 739 703 909

Hledám chatu/chalupu k rekreaci.
Tel.: 604 959 361

Koupím byt 1+1/2+1 ve Slavkově
ev. Bučovicích. Tel: 601 321 660

Koupíme byt 3+1 a větší ve Slavkově.
RK nevolat. T: 721 500 609

Hledám RD/pozemek ve Slavkově,
Rousínově, Bučovicích ev. okolí.

Tel.: 606 022 012

Koupím Vaši nemovitost, platím
rychle a hotově. T: 736 624 307

Koupím chatu nebo chalupu 
do 50 km od Brna. RK nevolat!

Tel.: 725 002 155

Koupím garáž na ul. Puškinova ve Vyškově
do 250 000 Kč. Tel.: 732 750 608

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého dřeva

od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz

775 557 811 Pustiměř

AKR = STĚHOVACÍ, VYKLÍZECÍ
A DOPRAVNÍ SLUŽBY VYŠKOV

Tel.: 517 371 502, 
NONSTOP 602 737 087 p. Krejčí

www.akr-stehovani.cz

* Opravím a zašiji cokoliv na šitých a ple-
tených oděvech. Ušiji povlečení, ubrusy, pro-
stírání, tašky, polštáře apod. Rychle, levně,
kvalitně. Vyškov, tel.: 604 981 544.

Nabízím montáže
a opravy žaluzií, sítě proti

hmyzu, rolety, markýzy
atd. Tel.: 777 299 966

Pedikúra v pohodlí vašeho domova.
Kontakt: 721 162 639

Taxislužba ve Vyškově hledá řidiče zejména
na víkendové směny. Nadstandardní finanční

ohodnocení. Tel. 724 255 897 

Úklidová firma přijme ihned

šikovné ženy 
na úklidové práce.
Vhodné i pro OZP. Tel.: 602 431 166

Přijmeme řidiče skupiny C.
Tel.: 603 386 404

Slavkovský pivovar
hledá spolupracovníky

Přijmeme: 
víkendovou výpomoc

do kuchyně (DPP)

Informace na:
info@slavkovskypivovar.cz

tel.: 602 711 594

Slavkovský pivovar 
hledá spolupracovníky

Přijmeme:
brigádně číšníky/servírky (DPP)
brigádně výpomoc do kuchyně

(DPP)

Informace na:
info@slavkovskypivovar.cz

tel. 602 711 594

Zvířectvo
* Prodám králíky na chov, stáří
5 – 7 měsíců. Volat po 15. hod.
Tel.: 776 482 824.
* Prosím o pomoc při pátrání po
ztracené kočičce. 
Odměna nálezci 10 000 Kč.
Černobílá kočička ztracená za
Vyškovem u hotelu Allvet, smě-
rem na Brno. Jmenuje se Drobe-
ček (není to ale kocourek). 
Má celá černá záda a ocásek. Na
levé přední tlapce má zhruba
uprostřed černý flíček zepředu,
na pravé zezadu. 
Sám jsem tuto kočičku našel
pred třemi roky jako malou na
čerpací stanici a velmi mi na ní
záleží. 
Od chvíle ztráty (26. 6.) jsem si
vzal dovolenou a hledám na
místě a po okolí, ale teď už jsem
musel zpátky do práce.
Více informací a fotografií na
stránkách www.psidetektiv.cz,
hledejte podle jména "Drobeček";
nebo na mém čísle 605 880 717.
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