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Buď sbohem, drahá maminko a babičko, odešla
jsi nám v dál, však budeme Tě míti ve
vzpomínkách a v srdci stále.
Dne 23. června jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí
paní Jarmily Hanákové.
S láskou vzpomíná
syn František s celou rodinou.

Jen máma ví, jak to bolí, když své dítě už nikdy
neprobudí…
Dne 25. června jsou to 3 roky, co nám chybí náš
milovaný 
Standa Bětík.
S láskou 
mamka, sestra Vlaďka, bratr Tom a děda Raušer
z Kučerova.

Dne 27. června by se dožil manžel, tatínek, bratr a strýc
pan Ing. František Plhal z Nových Hvězdlic 70 let.

Za vzpomínku děkuje 
rodina.

Dne 27. června uplyne 9 roků, co
nás opustil ve věku 87 let 
pan Josef Menoušek
a dne 20. října uplyne rovněž 
9 let, co nás opustila ve věku 83 let
paní Božena Menoušková, oba
z Vyškova.
Vzpomíná 
syn Josef a dcera Eva s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 28. června uplynou 2 smutné roky, kdy nás
navždy opustil
pan Jaroslav Nacházel.
S láskou a úctou za celou rodinu, příbuzné
a přátele vzpomíná
manželka Marie.

Navěky žije ten, koho nosíme ve svém srdci.
Dne 28. června 2015 uplyne 15 let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička
paní Lea Čunderlová z Bučovic.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují
dcery a synové s rodinami.

Dne 28. června 2015 uplyne 10 let od úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky
paní Anežky Zabloudilové z Dědic.
S láskou vzpomínají
synové Dorek a Jirka s rodinami.

Dne 29. června by se dožila 90 roků naše
maminka
paní Pavla Slezáčková
a 16. srpna zároveň vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 29. června to bude 6 roků, co nás navždy
opustil můj manžel
pan Jan Indrych.
S láskou vzpomínají
manželka, vnoučata a syn s rodinou.

Jak těžké je hledat slova, by
vyjádřila smutek náš. Vzpomínky
vracejí se znova a bolest
v srdcích nezhojí ani čas. Odešli
jste, jak vánek, když zajde z polí,
jen stopy v srdcích zůstaly.
Dne 30. června to bude pro nás
nejsmutnější den, kdy již 14 roků
nás dělí od toho, kdy tragicky

zahynuli vinou nesvědomitého řidiče snoubenci
Jaroslava Sedláčková z Topolan a Tomáš Vysloužil z Chvalkovic
na Hané.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
rodina Sedláčkova aVysloužilova.
Prosíme přátele a známé, vzpomeňte s námi a děkujeme všem,
kdo s námi cítí.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem za účast a květinové dary při posledním rozloučení

s panem Josefem Valáškem.
Manželka a synové s rodinami.

Děkuji lékařům a sestrám JIP vyškovské nemocnice za záchranu
mého života v únoru t. r. Zároveň děkujeme primáři Žákovi

a MUDr. Hanzliánové za krásný lidský přístup během následného
léčení na ODN. Poděkování patří sestřičkám a ošetřovatelům, 
kteří měli vždy dobré slovo, tolik potřebné k mému uzdravení.

Jarmila Švehlová, dcera Dobromila a syn Richard.

Zdeněk Beránek (1944), Vyškov † 16. 6.
Oldřich Varha (1930), Heršpice † 18. 6.
Jan Fojtík (1946), Slavkov u Brna † 19. 6.
Mgr. Bohumil Slanina (1946), Slavkov u Brna † 19. 6.
Jaromír Gryc (1934), Vyškov † 20. 6.
Jan Jaroš (1947), Nemojany † 20. 6.
Petra Pačandová (1980), Vyškov † 20. 6.
Antonín Šebesta (1932), Letonice † 21. 6.
František Müller (1933), Manerov † 21. 6.
Milena Hozová (1942), Vyškov † 22. 6.
František Šimeček (1957), Nové Hvězdlice † 22. 6.
Květoslav  Vítek (1952), Topolany † 23. 6.

Opustili nás

SVĚT LOUTEK A ANIMOVANÝCH FILMŮ JANA
KARPAŠE

Pohádková výstava „Svět
loutek a animovaných filmů“ je
věnovaná výtvarníkovi, animá-
torovi a režisérovi Janu Karpa-
šovi, který od roku 1947 působil
v týmu Studia kresleného filmu
nazvaného Bratři v triku a byl
jedním z nejbližších spolupra-
covníků Jiřího Trnky. 

Na výstavě je představena
volná knižní ilustrace Jana
Karpaše, několik dochovaných
kreseb k diapohádkám (Kašpá-
rek a hastrman, Sněhurka
a sedm trpaslíků, Dlouhý Širo-
ký a Bystrozraký), knižní ilu-
strace básní Ze starého kočáru,
didaktické pomůcky, leporela
dětských pohádek (O koblížku,
O Budulínkovi, Červená kar-
kulka, O třech kůzlátkách).

Uvidíte improvizovaný pra-
covní stůl pana Karpaše se vše-
mi pracovními pomůckami.
Domácí loutkové divadlo, tech-
nické návrhy loutek, scénickou
výpravu ochotnických divadel
(návrhy dekorací a kostýmů),
technické návrhy loutek, loutky
z divadélka a také rodinný šitý
betlém. 

Vstoupíte do improvizované-
ho filmového ateliéru s kame-
rou a s projekcí tří loutkových
filmů: FIKMIK, VEZLA DÁMA
ZAVAZADLA – tuto pohádku
namluvila Jiřina Bohdalová
a třetí animovaná loutková
pohádka TŘI KUMPÁNI –
pohádka o Mrazíku, Větrovci
a Ohnivci. Stojí tu také skříň
na rekvizity. Jsou zde ukázky
scénářů a práce v ateliéru, foto-
grafie loutek z filmů Tři kum-
páni aVezla dáma zavazadla.

Děti se určitě rádi postaví za
kameru a stanou se tak na chvíli
malými kameramany. Nebo si
mohou v dětské dílničce vyma-
lovat některou z ilustrací pana
Karpaše.

Můžete si koupit pohádky na
DVD ze studia kresleného filmu:
Bratři v triku: (Krtek akalhotky,
Pohádky z mechu a kapradí, Tip
aTap, Ferda Mravenec, Povídání

o pejskovi a kočičce, Příběhy
cvrčka a štěňátka, Kubula
a Kuba Kubikula a další).

Výstava je přístupná do
30. srpna 2015 souběžně s pro-
vozem zámku.

PRODEJNÍ  VÝSTAVA  ŠPERKŮ 
IRENY LOCHMANOVÉ 
A FOTOGRAFIÍ  VĚRY KOHOUTKOVÉ

Společnou výstavu šperků
Ireny Lochmanové a fotografií
Věry Kohoutkové s názvem
Krása kolem nás můžete spatřit
zdarma v místnosti před kavár-
nou zámku. Nádherné výrobky
potěší nejen oči žen, ale je mož-
né si je i zakoupit. V nabídce
jsou rozličné šperky a ozdoby,
korálky šité nebo na lanku,
kolorované kovové přívěšky
nebo organzové květiny, ale
také nádherné fotografie z pří-
rody, které autorka pořídila
povětšinou ze Slavkova a okolí
a z jejího rodiště - Pálavy. 

Výstava potrvá do 30. srpna
2015 a je volně přístupná sou-
běžně s provozem zámku.

VÝSTAVA PANENEK V HÁČKOVANÝCH ŠATECH
Vernisáž výstavy se uskuteční

ve čtvrtek 18. června 2015 výji-
mečně už v 16.30 hodin
v Rubensově sále slavkovského
zámku. 

Tato výstava není určena jen
pro děti, ale i pro všechny
milovníky ručních prací a his-
torie. Její autorky Simona
Mecerodová a Kateřina Citová
mají zálibu v háčkování a inspi-
raci často čerpají v knihách,
v historických filmech nebo
podle vlastní fantazie. Autor ky
starým a poškozeným panen-
kám pomáhají díky háčkování
oprášit jejich duši, vynést je ze
stínu zapomnění a navrátit jim
jejich urozenost, lesk a slávu.
Na výstavě uvidíte ukázky
módy od antiky až po součas-
nost nejen na panenkách, ale
také na doplňcích a nábytku.

Výstava bude veřejnosti pří -
stupná souběžně s provozem
zámku Slavkov – Austerlitz do
6. září 2015.

Výstavy ve Slavkově

ANDĚLSKÝ TROJBOJ
Nejdřív se naučíš chodit, potom

běhat. Pak přijdou překážky. V běhu
i životě. Pojďte je překonávat! Tak jako
Ondra.

AO Orlík Vyškov ve spolupráci s VZP
ČR pořádá pro děti, které rády sportují,
ale i pomáhají, charitativní atletický
závod ANDĚLSKÝ TROJBOJ.

Sobota 27. června 2015,   sportovní
areál Jednoty Orel Vyškov, ulice Hřbi-
tovní 6. Disciplíny: chůze, běh, překáž-
ky, chůze pro zdraví. Informace: AO
Orlík Vyškov, Anna Málková, tel.:
773 995 663

OLD TIMER FESTIVAL VE SLAVKOVĚ
Poslední červnová sobota bude na

zámku Slavkov-Austerlitz tradičně
patřit Oldtimer festivalu. 27. června
2015 se do areálu zámeckého parku sje-
dou milovníci a především majitelé
krásných historických automobilů
a motocyklů a to na v pořadí již 22. roč-
ník tohoto výjimečného festivalového
setkání.

Zámek Slavkov-Austerlitz a jeho
okolí se během dne promění v prvore-
publikové městečko s čilým ruchem.
Stovky krásných vozidel, ženy oblečené
v dobových kostýmech pózující u naleš-
těných strojů a během módní přehlídky
burza náhradních dílů, stánky s občer-
stvením a mnohé další slibují jistě neza-
pomenutelný zážitek. Současně je pro
návštěvníky připraven bohatý dopro-
vodný program, který je koncipován
nejen pro milovníky historie, ale pro
celou rodinu a jistě uspokojí i toho nej-
náročnějšího návštěvníka. 

S vysokou návštěvností jsou každo-
ročně spjata i určitá dopravní omezení,
stanovení mimořádných parkovišť
a přechodného dopravního značení.
Aktuální informace o dopravní situaci
naleznete na zámeckých webových

stránkách a Facebooku. Oficiální zahá-
jení akce je naplánováno na 9.00 hodinu
a všichni jste srdečně zváni. 

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH HRAČEK
Srdečně vás zveme na novou výstavu

do Muzea Bučovice Velký svět malé
železnice, která bude zahájena verni-
sáží v pátek 26. 6. 2015 v 17.00 hodin. 

Výstava železničních hraček z let
1890–1960. Výstava Velký svět malé
železnice v bučovickém muzeu ukazuje
návštěvníkům historické modely ple-
chových vláčků z let 1890–1960 ze sbír-
ky Muzea technických hraček. Cílem
autorů výstavy je seznámit návštěvníky
se základními typy modelů parních,
elektrických i motorových lokomotiv,
se kterými si hrály děti a často i jejich
tatínkové už téměř před 100 lety. Vysta-
veny jsou lokomotivy a vláčky proslu-
lých světových výrobců jako byly
německé hračkářské firmy MÄRKLIN
a BING Norimberk, ale také železniční
hračky československých firem
HUSCH z Horního Litvínova, MER-
KUR z Police nad Metují, TIOKA (IKA-
RIA) z Brna, LASTRA z Trhových Svin
a dalších. Železniční exponáty doplňují
dobové letáky a reklamy výrobců hra-
ček, nabídkové katalogy obchodních
domů, fotografie i technické výkresy
pro výrobu vláčků. Součástí výstavy je
elektrifikované kolejiště s historickými
vláčky s elektromagnetickými návěs-
tidly, nádražími s osvětlenými nástu-
pišti, a řadou dalších železničních sta-
veb. Pro sběratele i modeláře je jistě
zajímavý dokonalý systém osvětlení
kolejiště dobovými lampičkami z tři-
cátých let 20. století.

Nejmenší návštěvníci mají možnost
vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně,
kde si mohou sestavit modely vláčků,
jeřábů, mostů a jiných železničních sta-
veb z kovové stavebnice Merkur podle

historických návodů. Dětské návštěv-
níky jistě zaujme dětská železniční
dopravní kancelář a ty nejmenší z nich
potěší oblíbená obrázková tiskárnička
s železniční tématikou.

DO KŘIŽANOVIC NA ROCK I DECHOVKU
V pátek 10.7.2015 se na fotbalovém

hřišti v Křižanovicích u Bučovic usku-
teční koncert skupiny ARGEMA. Začá-
tek akce ve 21 hod.

V neděli 12.7.2015 se na místním fot-
balové hřišti uskuteční 3 .ročník pose-
zení s dechovkou.

Tentokrát zahraje vítěz zlaté kříd-
lovky a mistr dechových hudeb kapela
LEGRÚTI.

Začátek akce ve 14 hodin.

LETNÍ NOC – ČECHYNĚ 27. 6. 2015
V sobotu 27. 6. 2015 od 20.00 h se

koná v Čechyni na fotbalovém hřišti
taneční zábava se skupinou DELTA
MORAVY. Zveme všechny příznivce
dobré hudby.

OSLAVY IVANOVICKÉHO FOTBALU
Fotbalový oddíl Slovan Ivanovice

pořádá pod záštitou města Ivanovice
na Hané oslavy 90 let ivanovického fot-
balu. Akce proběhne v sobotu  27. červ-
na a na programu je od 11.30 hod. turnaj
přípravek, od 14.30 hod. přátelský
zápas s německým družebním celkem
SV Gaußig a v 16.30 hod. utkání Iva-
novice A – XI. bývalých hráčů I.A  třídy.

Srdečně zvou pořadatelé, během
odpoledne doprovodný program.

SIT ON TOP CUP 2015
Pojďte s námi tvořit dějiny asoučasně

netradičně zahájit prázdniny! Zúčastně-
te se čtvrtého závodu historicky prvního
ročníku soutěže na sit on topech v ČR.
Vyzkoušejte zcela nový a moderní trend
vyžití na vodě pro všechny bez rozdílu
věku i pohlaví. Akce se koná v sobotu
27. 6.2015na rybníku v Pístovicích. Pre-
zentace od 9 do 10 hod. u restaurace Pís-
tovický mlýn. S sebou oděv a obuv na
vodu, vše ostatní půjčíme. Sit on top má
všestranné  využití (umožňuje jízdu na
rybníku, na řece i na moři), minimální
nároky na dovednost. Více informací na:
sitontop.webnode.cz nebo na tel.:
720 627 177 

BĚH KOLEM VYŠKOVA
TJ Liga rekreačních sportů Vyškov

ve spolupráci s AK AHA Vyškov pořá-
dají 25. ročník Běhu kolem Vyškova
VYŠKOVSKÁ 12. Akce se koná v sobo-
tu 11. července 2015 na atletickém sta-
dionu za parkem ve Vyškově. Start:
 dětské kategorie průběžně, přibližně
od 9.05 hodin, Lidový běh asi v 10.20
hodin.

MC RADOST ZVE
MC Radost zve na akci Hurá prázd-

niny aneb cesta kolem světa 27. června
v 15.30 Smetanovy sady, v případě špat-
ného počasí v MC. Více na mcradost.cz

MC Radost pořádá letní příměstský
tábor – Cesta kolem světa za 5 dní aneb
Co den, to jiný světadíl. Pro děti od 3 do
5 let 17.–21. 8. 2015. Každý den od 9.00
do 12.00 hod. navštívíme jeden světadíl,
seznámíme se s jeho tradicemi, vyrobí-
me si předměty pro něj typické, zahra-
jeme si různé hry, zazpíváme si, zatan-
cujeme, prostě si pořádně ZAŘÁDÍME!

V pátek se vydáme na celodenní výlet
„Po stopách Yettiho“ Na cestování svě-
tem budeme potřebovat přezůvky, věci
na převlečení, svačinu, dobrodružnou
a tvořivou náladu.

Cena: 800 Kč (v ceně je zahrnut pitný
režim, pedagogický dozor, sportovní
a výtvarný materiál – v případě zajmu
za doplatek zařídíme svačinky i oběd)
pozn. děti můžete vodit od 8 hod, vyzve-
dávat do 13 hod. (v pátek do 16.00 na
hřišti MC Radost ve Smetanových
sadech) Těší se na vás Natálka a Ivča.
Přihlášení dětí je možné na e-mail:
natalija.f@seznam.cz do 30.června, na
který můžete rovněž psát pro další
informace. Počet míst omezen. 

POZVÁNKA NA HODY DO HLUBOČAN
Sbor dobrovolných hasičů Hluboča-

ny vás zve na tradiční hody v sobotu
27.6. 2015 od 13 hodin na návsi u požár-
ní nádrže na 31. ročník soutěže o pohár
starosty SDH v požárním útoku mužů
a žen, večer od 20 hodin hodová zábava
v kulturním domě, hraje K-BAND.
odpoledne i večer bohatá tombola.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Výstava o kouzelném světě žen a jeho

proměnách v průběhu času Státní
zámek Bučovice. Od 16. 6. do 30. 9. 2015.
Postavení žen prošlo během historic-
kého vývoje velkou proměnou. Žena
neměla vždy takové postavení, jak je
tomu v dnešní době. Velmi dlouhou
dobu byla žena podřízena svému muži
a neměla téměř žádná práva, ale jen
povinnosti a její schopnosti byly velmi
podceňovány. Postupem doby a zejména
díky tomu, že byl ženám umožněn pří -
stup ke vzdělání, začaly získávat důs-
tojnější postavení a pronikat do oblastí,
které jim byly v minulosti zcela nedo -
stupné. Proměnou prošly i typicky žen-
ské role – milenky, manželky, matky
a hospodyňky. 

CVIČENÍ VENKU NA ORLOVNĚ!!!
(V případě špatného počasí v tělo-

cvičně). PILOXING WORK OUT – kaž-
dé pondělí 18.00–18.45

ZUMBA CARDIO STEP – každé
pondělí od 19.00–20.00 a čtvrtek
18.00–19.00

PILOXING – každé úterý a čtvrtek
od 19 hod.

Více informací a rezervace na
www.danceafitness.cz

POZVÁNKY DO KNIHOVNY
26. 6. od 16.00 Knižní novinky v Lite-

rární kavárně. Prezentace nových knih,
které si můžete ihned vypůjčit.

VÝSTAVA VÁHY A MĚŘIDLA
Srdečně vás zveme na výstavu uni-

kátní sbírky Ing. Jana Mynáře Váhy
a měřidla v Zámecké komoře Muzea
Vyškovska.

Potřeba něco změřit či zvážit provází
člověka od nepaměti. Jaké přístroje
a pomůcky k tomu používali lidé
v minulých časech, představuje unikát-
ní sbírka sběratele Ing. Jana Mynáře.
Mezi více než 160 kusy vah se nacházejí
unikáty, jakým je například váha peně-
zoměnců ze 17. století, kde jsou na záva-
žích vyryty zkratky tehdejších evrop-
ských měn, například tolarů nebo
louisdorů. Výstava bude u nás k vidění
do 12. 7. 2015.

Černá kronika
KRADE, CO SE DÁ

Minulý týden oznámila žena
z Vyškova na místní městskou
policii, že se jí ztratilo jízdní
kolo. To nechala volně odstave-
né před jednou z vyškovských
restaurací. Když se za pár
minut vrátila, bicykl byl pryč.
Strážníci zjistili, že ho ukradl
muž, který na něm odjel. Toho
ještě týž den vypátrala hlídka
vyškovské městské policie,
neboť zloděj na kole projížděl
Vyškovem. Z bicyklu stihl
odstranit přední blatník i nosič,
zpeněžit jej za zlomek jeho
hodnoty již však naštěstí nesti-
hl. Dámské kolo v hodnotě pře-
sahující šest tisíc korun puto-
valo k majitelce, zatímco
nenechavec do policejní cely.
Tam totiž muže umístili již
vyškovští policisté, kteří si celý
případ převzali poté, co muže
zadrželi. Také se ukázalo, že
šedesátiletý výtečník krade
nejen jízdní kola. Stejně tak ho
zaujal minulý měsíc i okrasný
sloupek poblíž vyškovského
náměstí. Asi metrový litinový
sloupek u něj našli vyškovští
strážníci. Ani ten nestihl zpe-
něžit a mohl být tedy navrácen
na původní místo. V nejbližších
dnech bude muž obviněn z tre-
stného činu krádež. Škoda, kte-
rou způsobil, přesahuje jede-
náct tisíc korun. U soudu mu
hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.

SPLETL SI POLICEJNÍ VOZIDLO
S TAXI SLUŽBOU

V sobotu v noci si výjezd poli-
cistů vyžádala situace v obci
Snovídky. Opilý muž zde poško-
dil zaparkované vozidlo tím, že
ukopl zpětné zrcátko. Ještě než
hlídka bučovických policistů
dorazila na místo, kontaktoval
ji zjevně nepříliš střízlivý muž,
který kráčel uprostřed cesty.
Zřejmě si policejní vozidlo
spletl s taxi službou, neboť chtěl
za peníze odvézt domů. Na
osvětlení situace, že policejní
vůz není taxík, však muž rea-
goval agresivitou. Začal pěstí
tlouct do automobilu a poté se
dal na útěk. Policistům stačila
chvíle, aby jej dostihli. Muže za
použití zákonných donucova-
cích prostředků zajistili a nako-
nec se do služebního vozidla
přece jen dostal. Vzhledem
k hodnotě dechové zkoušky
téměř tři promile alkoholu však
putoval na protialkoholní
záchytnou stanici. Na zrcátku
vozidla v obci Snovídky způso-
bil předběžnou škodu čtyři tisí-
ce korun. Navíc však poškodil
i dveře na záchytce. Zatím je
pětatřicetiletý výtečník podez-
řelý z přestupku. Není však
vyloučeno, že jeho agresivita
bude vzhledem ke konečné výši
způsobené škody překvalifiko-
vána na trestný čin poškození
cizí věci.

por. Mgr. Alice Musilová


