
Když umře maminka, slunéčko zajde, v srdci nám
zůstane smutek a chlad. V tom širém světě sotva
se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád.
Dne 21. června vzpomeneme 17. smutné výročí
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky
paní Ladislavy Lukeštíkové z Ivanovic na Hané.
S láskou vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Dne 22. června by se dožil 11 let náš milovaný 
Kubíček Jandl z Křenovic u Slavkova. 
Za vzpomínku děkují
maminka, tatínek aVerunka. 

Dne 22. června tomu bude 20 let, co mě navždy
opustil můj manžel 
pan Vladimír Dvořák z Vyškova.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, prosím věnujte mu také vzpo-
mínku.

Dne 23. června 2015 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Jana Losmana.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Dne 23. června uplynou 2 roky, co nás navždy opus-
til
pan Vladimír Zouhar.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Mockrát děkuji paní, která našla 3. června 2015 odpoledne

černou peněženku a odevzdala ji na TIC ve Vyškově.

Touto cestou děkujeme lékařům, 
zdravotnímu personálu oddělení LDN a chirurgie, 

sestřičkám z vyškovské Charity za péči o naši maminku
paní Antonii Šarounovou.

Velké poděkování všem, kteří ji doprovodili na její poslední
cestě, za květinové dary a slova útěchy.

Manžel a dcery.

Jen naše Mařenka, na světě jediná, všechny nás
miluje, jsme její rodina.
Ty naše Mařenko, jediná na světě, zdraví Ti
přejeme, že rádi máme Tě.
Lenka a spol.

Jiří Dvořák (1958), Drnovice † 9. 6.

MUDr. Otakar Říha (1953), Nemojany † 10. 6.

František Černý (1940), Letonice † 11. 6.

PhDr. Věra Urbánková (roz. Vaňková), (1931), Vyškov † 12. 6.

Marie Černá (1945), Rousínov † 12. 6.

Stanislav Konečný (1937), Ivanovice na Hané † 14. 6.

Josef Valášek (1935), Vyškov † 14. 6.

Opustili nás

Blahopřání

Družstvo mužů zabralo, skončilo třetí
V Uherském Hradišti pro-

běhlo třetí kolo soutěže druhé
národní ligy mužů a žen v atle-
tice. 

Zejména družstvo mužů
odjíždělo do Uherského Hra-
diště s tajným předsevzetím, že
konečně ukáže, že ta výkonnost
není až tak špatná, jak nasvěd-
čovala předchozí vystoupení.
Vedoucí družstva Luboš Stlou-
kal seskládal mančaft, který byl
tím pravým koktejlem – jak
se říká „snoubilo se mládí se
zkušeností“. Bylo hezké sledo-
vat, jak družstvo mužů své
předsevzetí naplnilo, jednoduše
řečeno: Hoši konečně zabrali!

Pořadí ve třetím kole - MUŽI:
1. AC Moravská Slavia Brno „B“ – 245 bodů
2. SK Přerov – 224
3. Atletický klub AHA Vyškov – 108
4. AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště – 105
5. AC Prostějov – 64
6. TJ Jiskra Otrokovice – 58,5
7. AC TRACK & FIELD Brno – 42
8. TJ Sokol Brno - Žabovřesky – 37,5
9. TJ Znojmo – 21

10. AC Čejkovice – 5
Umístění na prvních třech

místech v disciplíně:
1. místo Petr Ondroušek, 800 m - 2:06,66 min.
1. místo Ondřej Doležal, 110 m př. - 17,20 s.
2. místo Sebastian Hajzler, skok o tyči 2,85 m

3. místo Martin Sebera, 110 m př. - 17,60 s.
3. místo Jan Osolsobě, 800 m - 2:07,11 min.
3. místo Ondřej Doležal, 400 m př. - 61,20 s.
3. místo Martin Sebera, trojskok - 11,73 s.

Družstvo žen v Uherském
Hradišti nepřekročilo svůj stín,
aby toho nebylo málo, tak se
přidala zranění, nemoci či volba
startu mimo druholigové klání.
Takže ženy bojovaly především
o individuální výkony, vždyť již
příští týden začíná seriál repu-
blikových mistrovství.

Pořadí ve třetím kole - ŽENY:
1. AC Moravská Slavia Brno - 234 bodů
2. SK Přerov - 222
3. AC Čejkovice - 158,5
4. AK Kroměříž - 140
5. Atletický klub AHA Vyškov - 50,5
6. TJ Znojmo - 25

Umístění na prvních třech
místech v disciplíně:
3. místo Denisa Hubáčková, 400 m př. - 89,85 s.
3. místo Eva Šenková, skok vysoký - 1,55 m

Krásné počasí, atletika na
krásném stadionu, výkony, kte-
ré stály za vidění. Blahopřejeme
k dosaženým výsledkům
a družstvu mužů nutno složit
poděkování za nasazení
a odhodlání, které u něj v Uher-
ském Hradišti bylo k vidění. 

Kompletní výsledky najdete
na www.atletika.cz

Úspěch vyškovských plavců 
na mistrovství ČR

V sobotu 6. 6. a neděli 7. 6.
2015 se konalo mistrovství ČR
v plavání ročníků 2001, 2002
a 2003. Závody probíhaly
v Brně a ve Zlíně. V Brně KPS
Vyškov reprezentovali 4 plavci,
a to Jan Hoždora (2002), Adam
Olejník (2002), Matěj Golda
(2002) a Klára Zmrzlá (2001).
Ve Zlíně hájila barvy Vyškova
Tereza Urbanová (2003). Všich-
ni zúčastnění odjeli ráno z Vyš-
kova před sedmou hodinou ran-
ní pod vedením svých trenérů
Petra Jakubčíka, Milana Hrozy
a Antonína Olejníka. Své rato-
lesti na závody doprovázeli také
někteří rodiče.

Závody probíhaly ve třech
půldnech. Závodilo se v těchto
disciplínách: 50 m volný způsob
(VZ), 100 m VZ, 400 m VZ, 800 m
VZ, 1500 m VZ, 100 m prsa (P),
200 m P, 100 m motýlek (M),
200 m M, 100 m znak (Z), 200 m
Z, 200 m polohový závod (PZ)
a 400 m PZ.

Vyškovským plavcům se
dařilo, což dokazují dosažené
výsledky. Tereza Urbanová
obsadila 6. místo na 200 m M
v čase 3:00,52, 8. místo na 800 m
VZ v čase 10:39,28 (oddílový
rekord), 9. místo na 50 m VZ
v čase 0:30,96, 8. místo na 400 m
VZ v čase 5:05,39, 6. místo na
100 m M v čase 1:17,73
a 9. místo na 100 m VZ v čase
1:06,4 (oddílový rekord). Jan
Hoždora obsadil 14. místo na
200 m VZ v čase 2:22,53,
19. místo na 400 m VZ v čase
5:08,66, 10. místo na 50 m VZ

v čase 0:28,91, 9. místo na 100 m
Z v čase 1:13,01, 14. místo na
200 m Z v čase 2:39,94 a 5.místo
na 100 m VZ v čase 1:01,94.
Adam Olejník obsadil 17. místo
na 200 m M v čase 3:01,40,
20. místo na 400 m VZ v čase
5:09,02, 22. místo na 50 m VZ
v čase 0:30,14, 12. místo na
1500 m VZ v čase 19:59,45,
19. místo na 100 m M v čase
1:18,64 a 18. místo na 100 m VZ
v čase 1:06,15. Matěj Golda
obsadil 2. místo na 100 m P
v čase 1:17,74, 3. místo na 200 m
P v čase 2:55,19, 17. místo na
50 m VZ v čase 0:29,61, 4. místo
na 200 m PZ v čase 2:35,77,
a 14. místo na 100 m M v čase
1:17,31. Klára Zmrzlá obsadila
3. místo na 200 m M v čase
2:36,26, 3. místo na 100 m M
v čase 1:10,15, 12. místo na
800 m VZ v čase 10:27,83,
15. místo na 200 m PZ v čase
2:39,49, 11. místo na 400 m VZ
v čase 4:58,68 a 9. místo na
400 m PZ v čase 5:40,26. Celko-
vý počet medailí na mistrovství
ČR byl následující: plavci KPS
Vyškov získali 1 druhé místo a 3
třetí místa. Ostatní umístění
také nejsou špatná, jelikož se
našim závodníkům podařilo
15x umístit do 10. místa.

Tento výsledek dokazuje, že
úroveň vyškovského plavání je
stále na vysoké úrovni a že úsilí
zdejších trenérů nepřipadá vni-
več. Všem zúčastněným patří
velký dík a medailistům, Kláře
Zmrzlé a Matěji Goldovi, zvlášť.

Za KPS Vyškov Milan Hroza

Historický úspěch 
bučovických sportovních gymnastů
Nádherných výsledků do sáhli

mladí sportovní gymnasté TJ
Sokol Bučovice na mistrovství
České republiky v Brně. Hned
v úvodním závodě mladších
žáků se stali suverénními mistry
ČR chlapci ze Sokola Štern-
berk, František Marghold a Jan
Vachutka, posíleni o bučovic-
kého Miroslava Duráka (hosto-
vání). Převaha 10,00(!) bodů
hovoří za vše. Také v hodnocení
jednotlivců vítězný tým jasně
dominoval. 1. František Marg-
hold, 2. Jan Vachutka, 3. Miro-
slav Durák! Celek zacvičil bez-
chybně a na pěti nářadích ze
šesti byl výrazně lepší, stříbrný
skončil Sokol Zlín. Bronz patří
Sokolu Praha-Vršovice. Také
další borec bučovického Sokola
Jakub Stavělík se prezentoval
velmi solidním výkonem. Obsa-
dil 19. místo a výrazně jako
 hostující závodník pomohl KSG
Znojmo k 5. místu. Závod měl
velmi dobrou úroveň a také
divácká kulisa zásluhou „so -
kolského Brna“ byla  vynikající.

V kategorii nejmladších žáků
zaplatilo bučovické trio se vším
všudy nováčkovskou daň
a skončilo na 17. místě. Jednot-
livci: 66. Stavělík Matěj,
68. Grussmann Jaroslav,
76. Hurka Jiří. Mistry ČR se

 stali zaslouženě skvěle cvičící
chlapci SK Hradčany Praha.

Vysokou sportovní úroveň měl
závod žáků. V soutěži družstev
se stali mistry ČR gymnasté
Sokola Zlín. Skvělou stříbrnou
příčku vybojovali chlapci Soko-
la Bučovice v sestavě Štěpán
Vogl (hostující ze Sokola Kolín),
Pavel Rotrekl aLukáš Řezníček!
Teprve za bučovickými sokoly
skončili gymnasté družstev:
Brno, Šumperk a Poděbrady.
Klání jednotlivců přineslo
zasloužené prvenství Jonáši
Bémalovi ze Sokola Zlín. Bron-
zem korunoval svůj výborný
výkon za Sokol Bučovice hostu-
jící Štěpán Vogl ze Sokola Kolín.
Houževnatý vícebojař Pavel
Rotrekl se zařadil na lichotivou
10. příčku a Lukáš Řezníček
vyválčil solidní 20. pozici.

Jedno zlato, jedno stříbro
a dva bronzy, to je bilance snů
a odměna za tréninkovou dřinu.
Vedoucí trenér Josef Sedlák
a jeho kolegové tak mohli být
maximálně spokojeni. Gym-
nasté Sokola Bučovice se začí-
nají připravovat na již 53. roč-
ník(!) Letního výcvikového
tábora na Soboňkách, který je
ideální formou kompenzace
celoročního pobytu v zapráše-
ných tělocvičnách. (PeP)

Pomozte v pátrání
Vyškovští kriminalisté se

zabývají případem výtržnictví,
ke kterému došlo koncem květ-
na a počátkem června ve
vyškovském parku ve Smeta-
nových sadech. V denní dobu
zde obtěžoval ženy dosud ne -
známý muž, který se v někte-
rých případech i obnažoval.
Muž nebyl agresivní. 

Podle popisu svědků jde
o bělocha ve věku 20–25 let,
vysokého asi 180 cm, hubené
neforemné postavy s nápadně
širokou pánví. Nosí dioptrické
brýle s nenápadnou obroučkou
a silnějšími skly. Na sobě měl
modré triko s krátkými rukávy,
úpletem ke krku a tištěným
motivem na hrudi, riflové kal-
hoty modré barvy klasického
střihu s měděným knoflíkem
v místě zapínání poklopce
a sportovní tenisky. Na uších
měl černá sluchátka (tzv. pecky)
s vedením rovněž černé barvy
směřujícím do kapsy riflových

kalhot. Pokud znáte tohoto
muže nebo víte o informaci, kte-
rá by mohla vést k jeho identi-
fikaci, kontaktujte prosím poli-
cii na čísle 974 639 455 nebo na
tísňové lince 158.

Vyškovští policisté ve spolu-
práci s kriminalisty se zabývají
případem, který se stal v pondě-
lí 8. června ráno na rousínov-
ském náměstí. Sedmačtyřiceti-
letý muž na chodníku
v blízkosti parkoviště před
budovou České pošty onanoval.
Měl na sobě pracovní oblečení
a oranžovou reflexní vestu.
Žádáme svědky, kteří se kolem
půl osmé ráno v tomto okolí
pohybovali a muže si při této
činnosti všimli, aby kontakto-
vali policii na telefonním čísle
974 639 455 nebo na bezplatné
tísňové lince 158. Muž je podez-
řelý z trestného činu výtržnic-
tví.

por. Mgr. Alice Musilová

Dne 3. června to bylo 30 let, co
zemřel
pan Jan Králík
a dne 3. září vzpomeneme 23. výro-
čí úmrtí
pana MVDr. Ladislava Králíka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Maminka, manželka, sestry a bra-
tr s rodinami.

Dne 11. června uplynulo 8 let od tragického úmr-
tí
Petra Novotného.
Stále vzpomíná
rodina Pinkavova a Petra Michalíková.

Vše zmizelo, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.
Již uplynuly 2 roky, kdy nás
dne 16. června 2013 opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Eduard Putko.
S láskou vzpomínají
manželka Eliška a dcery s rodinami.

Dne 16. června to bylo 10 let, co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Bohuslav Tomášek.
S láskou vzpomíná
manželka a synové s rodinami.

Dne 18. června vzpomeneme nedožitých 65 let
pana Ing. Radoslava Prachaře.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

….a zůstaly jen vzpomínky.
Dne 18. června to bude rok, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Vladimír Juřík.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 19. června by se dožil 70 let
pan Jaroslav Tesáček z Bučovic.
S úctou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 19. června uplyne 9 let od úmrtí, co nás navždy
opustil
pan Jaroslav Škarydka.
S láskou vzpomíná
syn Jiří s rodinou.

Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života.
Dne 19. června 2015 to bude 5 roků, kdy nás navždy
opustila naše milovaná dcera
paní Ivanka Švábenská, roz. Mrázová z Čechyně.
S láskou vzpomínají
rodiče a rodina.
Za milou vzpomínku všem, kdo jste ji znali, děku-
jeme.

Dne 19. června by se dožil 83 let náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček

pan Vojtěch Pištol.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají
manželka se synem, dcerami a jejich rodinami.

Dne 19. 6. 2015 by oslavil 40. narozeniny manžel
a tatínek
pan Roman Tuma.
Stále a moc vzpomínáme.
Manželka, děti Romana a Martin

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 21. června 2015 by se dožila 100 let naše
maminka
paní Aloisie Kudličková z Křižanovic uVyškova.
Dne 2. února 2015 uplynulo 10 roků, kdy opustila
tento svět ve věku 90 roků. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.
Děkuje dcera Miroslava a syn Oldřich s rodinami.

Vzpomínky


