
V tichu hřbitova stromy lkají, Vaše děti a děti
Vašich dětí na Vás vzpomínají.
Dne 27. února jsme vzpomněli 12 let, co nás
navždy opustila naše milá maminka, babička,
prababička a praprababička,
paní Marie Chaloupková z Ivanovic na Hané.
S láskou za všechny vzpomíná
dcera Laďka s rodinou.

Tolik miloval lesy, život a nás, chtěl jsi žít, přišla
zlá nemoc a Tys musel odejít.
Dne 28. února uplynul rok od úmrtí mého milého
manžela, bratra, strýce a dědečka,
pana Františka Kummera.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a sestra s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 28. února uplynulo 30 roků, 

co nás opustila maminka a babička,
paní Jaroslava Leznarová z Rousínova-Slavíkovic.

S láskou a úctou vzpomíná
dcera Jaroslava s rodinou.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínka na Tebe stále stejně bolí. 
Dne 28.února uplynulo 10 roků od úmrtí mého
manžela, našeho tatínka a dědečka,
pana Bohumila Zbořila.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád
nezapomene. 
Dnes, 1. března, je to 10 let, co nás navždy opustil
pan Vojtěch Malík z Rousínova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s celou rodinou.

Dne 2. března 2012 by se dožil 100 let
pan Bohumil Šmerek, učitel v. v. z Vyškova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a synové s rodinami.

Ruku jí už nepodáme, jen kytičku na hrob dáme. 
Dne 2. března to bylo již 16 let, co zemřela naše
přítelkyně, 
paní Jiřina Kolejková z Nížkovic.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Jordovi.

Dne 2. března by se dožil 60 roků
pan Karel Rosmarin.
Za vzpomínku děkuje 
manželka, synové a sourozenci s rodinami.

Kdo v srdcích žije, ten neumřel…
Dne 3. března 2012 by se dožila 100 roků
naše milá maminka, babička a prababička,
paní Milada Synková z Rousínova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Dcery Milada a Jarmila s rodinami, vnučka
Vladimíra s rodinou.

Čas plyne, jen bolest v srdcích zůstává.
Dne 4. března 2012 vzpomeneme druhé smutné
výročí úmrtí
pana Ing. Zdeňka Vežníka z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami.

Těžko se sTebou loučilo, těžké je bez Tebe žít, láska
však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy budeme mít.
Dne 4. března to budou 3 roky, co nás navždy opus-
tila naše milovaná maminka a babička,
paní Blažena Počová zVyškova.
Stále vzpomínají
dcera Maja a syn Bořivoj s rodinami.
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Vzpomínky

Ludmila Závodná (1928), Křižanovice u Buč. † 22. 2.
Věra Stuchlíková (1923), Bučovice † 22. 2.
Josef Vaněk (1934), Bučovice † 23. 2.
František Hrnčiřík (1926), Vyškov † 23. 2.
Ludmila Pecinová (1925), Kozlany † 23. 2.
Libuše Raušová (1913), Slavkov u Brna † 24. 2.
Dagmar Kučerňáková (1933), Dětkovice † 24. 2.
Štěpán Rybnikář (1934), Slavkov u Brna † 25. 2.
Anna Ripplová (1936), Uhřice † 25. 2.
Libuše Jedličková (1928), Šaratice † 25. 2.
Marie Doleželová (1916), Vyškov † 26. 2.
František Jelínek (1920), Opatovice † 26. 2.
Božena Kalábová (1931), Vyškov † 27. 2.
Zdeněk Voráč (1958), Bošovice † 27. 2.
Anna Franková (1924), Holubice † 28. 2.
Jiřina Vodáková (1927), Manerov † 28. 2.
Karel Janský (1943), Moravské Málkovice † 28. 2.

Opustili nás

Blahopřání

VYŠKOV
DISCO PEKLO:
Pátek 2. 3. – MAGICKEJ

MIX HITRÁDIA MAGIC –
Jirka Flaisig + Mirek Šafránek

Sobota 3. 3. – DJ Radim Bla-
žek

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA –

každý pátek a sobotu hraje DJ
Edit a hosté.

***
CLUB B-29:
Pátek 2. 3. – ROCKOVÝ VE-

ČÍREK – Víkend s Božkovem –
Námořní bitva = trička, čepice,
hrnky jak v pátek, tak v sobotu,
takže 2x

Sobota 3. 3. – LIVE: RAN-
KYEN, PES PILKA, METRO-
POLICE – Víkend
s Božkovem – Námořní bitva =
čepice, hrnky atd.

Středa 7. 3. – VIDEOROC-
KOTÉKA – večer plný klipů –
akce: Zelená za 15 kaček.

PŘIPRAVUJEME: sobota
17. 3. – LIVE: DEBUSTROL,
ASGARD, BETHRAYER.

***
U PRCKA:
Pátek 2. 3. – VODA PARTY

s džusem za 25 Kč – DJ Mario
Sobota 3. 3. – VODKA

PARTY – DJ Zilvar

Vyškovští atleti přivezli
domů 3 medaile a další pěkné
výkony. Nejvíce se dařilo Fili-
povi Navrátilovi, který zvítězil
ve skoku dalekém v novém
osobním rekordu 6.58 m a ještě
vybojoval krásnou stříbrnou
medaili ve skoku vysokém vý-
konem 1.77 m. 

Vítězně z rozběhu na 60 m
postoupil do finále Jacob Gryc,
který nakonec ve velmi vyrov-
naném závodu o setinu zaostal
za vítězem a ve vyrovnaném
osobním rekordu 7.46 obsadil
stříbrnou příčku. Ve skoku da-
lekém si vytvořil nový osobní
rekord 5.18 m a zařadil se tak
na 10. příčku. 

Další závodníci bojovali také

odvážně, i když ne všem se za-
dařilo podle jejich představ.

Václav Schýbal zaběhl solid-
ně 60 m překážek a bojoval i ve
skoku vysokém, Karolína
Strnadová, Lucie Macháňová
startovaly na 60 m stejně jako
Jakub Wachtel. V dálkařském
sektoru poté holky také bojo-
valy. Ve výšce se představila
i Adéla Fialková, tentokrát
výkonem 1.35 m.

Všem závodnicím a závodní-
kům blahopřejeme, děkujeme
za vzornou reprezentaci klubu
a těšíme se na jejich výkony při
nadcházejícím halovém M ČR
o tomto víkendu v Jablonci nad
Nisou.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadelní soubor Krásenští

divadelní ochotníci hrají diva-
delní komedii Antonína Pro-
cházky PŘES PŘÍSNÝ
ZÁKAZ DOTÝKÁ SE
SNĚHU. Režie Renata Škro-
bová. Vstupné 55 Kč. Bučovice,
Katolický dům, sobota
17. března 2012 v 19 hodin.
Představení není vhodné pro
děti do 12 let!

***
POZVÁNKA NA KONCERT
Petra Vlková a band – 2. 3.

2012 v 19 hodin, Besední dům,
Vyškov.

***
POZVÁNKA NA PŘED-

NÁŠKU
Český zahrádkářský svaz –

ZO Soukromníci Vyškov vás
zve na přednášku PĚSTU-
JEME BRAMBORY. Chcete se
dozvědět informace o nových
kvalitních odrůdách, o pěsto-
vání a ošetřování raných a po-
loraných brambor? Přednášet
bude špičkový odborník a pěs-
titel Miroslav Muška v sobotu
10. března 2012 v 9.30 hodin ve
Střední zemědělské a obchodní
akademii, ve Vyškově, Komen-
ského 7. Zahrádkáři, přijďte se
poučit – přiveďte své přátele
a známé!

***
RYCHTÁŘOVSKÝ KOŠT
Moped Team Rychtářov vás

zve na 1. ročník Rychtářov-
ského koštu domácí slivovice
a kyselého zelí. „Tož přijď se
pochlubit tó svojó…“ dne 3. 3.
v sále v Rychtářově.
15–17 hod. – degustace vzorků,
17–18 hod. finále a vyhlášení,
18–23 hod. cimbálová muzika.
Vstupné na degustaci 99 Kč
(v ceně degustace a občer-
stvení), startovné pro soutěž
Zelí: 1x 0,7 l sklenice zelí, star-
tovné pro soutěž Slivovice:
soutěžní vzorek 0,5 l + 150 Kč

Pravidla jsou k dispozici na:
www.rychtarov.sweb.cz, popř.
Smíšené zboží Rychtářov nebo
klub Moped Team Rychtářov.

***
MC RADOST ZVE NA KAR-

NEVAL
Mateřské centrum RA-

DOST, o. s. vás srdečně zve na
karneval 3. března v 15.00 hod
v Besedním domě. Přihlášky na
mcradost@seznam.cz, cena:
dítě 50 Kč dospělí 20 Kč. Tom-
bola, soutěže, klauni. Více na
www.mcradost.cz

***
ŠMOULÍ KARNEVAL

V LULČI
DDM Vyškov a Sbor dobro-

volných hasičů Luleč pořádají
ŠMOULÍ KARNEVAL v so-
botu 3. března 2012 od 14.30 do
16.30 hodin v sále sokolovny
Luleč. Program: promenáda
masek, diskotéka, soutěže
a hry. Vstupné: dospělí 50 Kč,
děti 30 Kč.

***
KARNEVAL PRO DOSPĚ-

LÁKY V LULČI
SDH Luleč a DDM Vyškov

zvou všechny na REJ MASEK
aneb KARNEVAL PRO DO-
SPĚLÁKY. Sobota 3. března
2012 od 20 hodin v sále soko-
lovny Luleč. Vstupné 100 Kč,
maska panáka zdarma. Tom-
bola, zábava, zpěv, tanec, ob-
čerstvení.

***
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Srdečně vás zveme na oslavu

MDŽ v pátek 9. 3. 2012
v 16 hodin v Besedním domě ve
Vyškově. Je připraven program
s hudbou, taneční zábavou, ob-
čerstvením. Vystoupí mažo-
retky a taneční kroužky. Od 16
do 17 hod. vystoupí zpěvák
Josef Bouda s písněmi Karla
Gotta. Prodej místenek v ceně
60 Kč na OV KSČM, Hrnčíř-
ská 7 (Středa od 14 do 16 hodin)

***
SETKÁNÍ S BIOTRONI-

KEM
Biotronik Tomáš Pfeiffer vás

zve na přednášku, kde bude od-
povídat na písemné i ústní do-
tazy. Témata přednášek určují
návštěvníci sami. Jsou to
otázky života, osudu, celoži-
votní zákonitosti. Vzájemné
sdílení nemusí být jen slovo.
Více se dozvíte na přednáškách
Univerzity Bytí, která posky-
tuje tuto možnost již více než
16 let. Vstupné dobrovolné.Vyš-
kov, Besední dům, Jana Šou-
pala 4, sobota 10. 3. začátek ve
13 hodin.

***
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Od 1. 2. je prostorách

Knihovny Karla Dvořáčka
k vidění výstava obrazů Ladi-
slava Rolného.Výstava s ná-
zvem Cesty bude probíhat do
25. 4. 2012.Tvorba Ladislava
Rolného, člena Sdružení
umělců Moravy a Slezska za-
chycuje především krajinu Mo-
ravského krasu.

***
CO PŘIPRAVUJE ZOO

PARK VYŠKOV
Cestovatelské přednášky

z cyklu CESTOVÁNÍ S LI-
VINGSTONE

každý čtvrtek v podzemním
sále Hanáckého statku od
18.00 hodin

***
1. 3. RUDOLF ŠVAŘÍČEK,

Livingstone: KONGO,
RWANDA, BURUNDI

Průnik do srdce nejopravdo-
vější Afriky. Unikátní setkání
s gorilami horskými i nížin-
nými. Okapi, největší záhada
nitra černého kontinentu –
napůl žirafa, napůl zebra…
Mrazivé setkání vyráží dech.
Sopka se žhavou lávou. Kuri-
ózní primáti včetně šimpanzů
v panenském pralese. Plavba
po jezerech Kivu a Tanganika.
Trpaslíci džungle Pygmejové
a lov do sítí. Visuté lávky v ko-
runách velikánů pralesa. Ča-
jové a kávovníkové plantáže.
Slavné místo legendárního se-
tkání Livingstone – Stanley.

***
8. 3. TOMÁŠ ŠAMIL RADĚJ,

Livingstone: BAGDÁD Ame-
rické okupace

Bagdád - život v Bagdádu
během americké okupace
a iráckého povstání. Uvidíme
zajímavé snímky, dokumentu-
jící chaos a zmar v zemi, která
je přitom fascinující kolébkou
starých civilizací. Povíme si
také zajímavosti o taktice irác-
kých povstalců v boji proti
americké armádě.

***
MEDITAČNÍ SAHADŽA

JÓGA
Přijďte si vyzkoušet jedno-

duchou meditaci. Zbavíte se
stresu a dosáhnete stavu vnitř-
ního klidu. Každý čtvrtek od 18
do 19 hodin v DDM Vyškov,
Brněnská 7. Vstup zdarma.
www.nirmala.cz

TENIS – Výbor TK Vyškov
zve  dne 9. 3. 2012 své členy
a příznivce na valnou hro-
madu. Místo konání: restau-
race U Prcka, zahájení
v 17 hodin.

Tradičně se závodilo ve vol-
ném trojboji (prostná, bradla,
hrazda). Zcela zaplněná tělo-
cvična aplaudovala zejména
těm nejmladším,  kteří pří-
kladně bojovali o první letošní
body. Tento závod bývá testem
výkonnosti po náročné zimní
přípravě a částečně naznačí,
jak na tom hoši jsou před dal-
šími důležitými závody.

Mladí gymnasté Sokola Bu-
čovice se předvedli ve výbor-
ném světle a byli příjemným
překvapením závodu. Tato sku-
tečnost určitě potěšila trenér-
ský kolektiv, který má na jejich
výkonnostním růstu určitě
velký podíl!

Kategorii nejmladších žáků
vyhrál suverénně František
Marghold ze Sokola Šternberk
před Matějem Nemcovičem
z ŠK Šenkvice. Vynikající
výkon odvedl Miroslav Durák
ze Sokola Bučovice, který
v kvalitní konkurenci vybojo-
val krásné 3. místo, které je tou
největší odměnou za tréninko-
vou píli. Také další gymnasté
bučovického Sokola zacvičili
velmi dobře. Lukáš Řezníček
byl 10. a Jan Mlčoušek 14.

Soutěži mladších žáků kra-
loval Sebastián Smetana ze

Sokola Kolín, který těsně před-
čil výtečně cvičícího Pavla
Marka ze Sokola Bučovice,
který potvrdil, že jeho zařazení
do širšího reprezentačního
kádru je oprávněné. Na prost-
ných dosáhl Pavel Marek do-
konce nejvyššího ocenění
11,90 bodu! Parádní debut
mezi mladšími žáky se vydařil
dalšímu z bučovických talentů
Pavlu Rotreklovi. Jeho 7. místo
je velmi cenné. 

Závod starších žáků patřil
podle očekávání favoritovi zá-
vodu Danielovi Ponížilovi
z TJ Prostějov, který zejména
na prostných a na bradlech
předvedl parádní výkony. Bu-
čovický gymnasta Tomáš Při-
chystal obsadil 18. místo.

Start do letošní sezony se
tedy gymnastům Sokola Bučo-
vice opravdu povedl! (PeP)

Dne 5. března oslaví kulaté narozeniny 
naše milá maminka a babička,

paní  Miloslava Reichová.
Vše nejlepší, hlavně zdraví a spokojenosti 

do dalšího života přejí
manžel Vladimír, syn Petr s rodinou a syn Vladimír s rodinou.

S kytičkou v ruce jdeme Ti přát, za lásku
a vychování Tobě poděkovat.
Dne 6. března oslaví 80. narozeniny
paní Libuše Válková z Bučovic.
Do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a dobré
pohody přeje
manžel Eduard, dcera Bohunka s rodinou
a pravnoučaty a syn Eduard s rodinou
a pravnoučaty.

Bučovičtí gymnasté dvakrát na bedně
Vynikajících výsledků dosáhli mladí sportovní gymnasté Sokola

Bučovice na brněnském kole Memoriálu MUDr. Dražila na Mo-
ravské slávii v Brně. Úvodní závod sezony se vyznačoval nečekaně
dobrou úrovní, což příjemně překvapilo. Kvalitně obsazený závod
absolvovalo 67 borců z 12 oddílů Čech, Moravy i Slovenska!

Jiří Němeček mezi domácí elitou osmý
Urputné souboje o domácí tituly byly k vidění po dva dny

v Praze. Na startě byli k vidění taktéž reprezentanti mající splněné
limity na nadcházející mistrovství světa v tureckém Istanbulu.
A bylo se nač dívat! Je potěšující, že vyškovské barvy hájili dva
závodníci.

Jiří Němeček zažil životní
úspěch, když v sobotním roz-
běhu na 800 m podal bojovný
výkon a časem 1:58,99 min. se
nominoval do elitní osmičky
domácích půlkařů. V nedělním
finálovém běhu se děly tak-
tické manévry, závěrečné
zrychlení bylo drtivé. Umístění
na 8. místě v čase 2:01,68 min.
je odměnou za vydařené vy-
stoupení na republikovém
šampionátu.

Lenka Suráková měla před
sebou náročnou kombinaci -
rozběh na 800 m a 20 minut
poté rozběh na 400 m. Bojo-

vala! Časem 2:23,49 min. obsa-
dila v rozběhu 5., celkově
10. místo. Rozběh na 400 m byl
více zkouškou vůle a odhod-
lání, Lenka na start nastou-
pila (!), po první dvoustovce
přišla únava – výsledný čas
64,85 s. byl maximem, které šlo
v naprosté únavě zaběhnout.

Mistrovské klání v hale
O. Jandery skončilo. Nyní jsou
již všichni atleti a jejich reali-
zační týmy zvědavi, jak že se
vlastně ve Vyškově zhostí let-
ního Mistrovství ČR, které tak
už opravdu klepe na dveře.

Filip Navrátil mistrem Moravy a Slezska
Seriál mistrovských závodů Moravy a Slezska pokračoval v at-

letickém tunelu ve Vítkovicích.


