
Pozvánky * Pozvánky * Pozvánky

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří dne 3. března doprovodili

našeho drahého
pana Jaromíra Brunclíka z Dědic, na jeho poslední cestě. 

Děkujeme též za květinové dary a slova soustrasti a útěchy. 
Manželka Maria a děti s rodinami.

Dne 5. března oslaví
paní Miloslava Reichová narozeniny.

Do dalších let hlavně zdraví, štěstí a vše nejlepší přejí
manžel a synové s rodinami.

Významného životního jubilea se 
dne 6. března dožívá
paní Eva Mazalová z Vyškova.
Přejeme jí do dalších let hodně štěstí, protože je
krásné, hodně zdraví, protože je vzácné a hodně
lásky, protože jí je stále málo.
Manžel Vladimír, synové a dcery s rodinami.
Vnoučata a pravnoučata posílají babičce velkou
pusu.

Blahopřání

Ruku jí už nepodáme, jen kytičku květů na hrob
dáme.
Dne 2. března to bylo 19 let, co zemřela naše
přítelkyně
paní Jiřina Kolejková z Nížkovic.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Jordovi.

Dne 3. března jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
paní Milady Luskové, roz. Bubeníčkové
z Vyškova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Jaroslav a František s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě navždy
budeme mít.
Dne 4. března to bylo 7 roků, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička
paní Blažena Počová z Vyškova.
Stále vzpomíná
dcera Maja a syn Bořivoj s rodinami.

Dne 4. března 2015 jsme si
připomněli 100 let od narození
drahého a nezapomenutelného
tatínka
pana Karla Lejska z Boškůvek,
který zemřel v květnu 1986.
Dne 15. února 2015 tomu bylo
již 17 roků, kdy nás opustila
starostlivá a obětavá maminka

paní Drahoslava Lejsková, která se dožila 78 roků.
Svým plodným životem se oba zasloužili, abychom na ně nikdy
nezapomněli.
Za vzpomínku vám všem, kteří jste je znali, děkuji!
Za rodinu: Drahoslava Hledíková, dcera.

Dne 5. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky
paní Marie Duškové z Vyškova.
Vzpomíná s láskou
dcera  a syn s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá….
Dne 6. března by se dožila 83 let manželka,
maminka, babička a prababička
paní Libuše Válková.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Eduard a čtyři děti s rodinami.

Utichl navždy Tvůj hlas, jen vzpomínka zůstala
v nás.
Dne 7. března by se dožila 69 let
paní Ludmila Dvořáková z Bučovic.
Dne 11. listopadu vzpomeneme 1. výročí jejího
úmrtí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel Zdeněk, dcera Zdeňka,
syn Miroslav s manželkou Věrou a vnoučata
Terezka, Kateřina a Lucie.

Kdo Tě znal, vzpomene…
Dne 8. března 2015 uplynou 3 roky, co zemřel
můj manžel
pan Vladimír Beneš.
Stále vzpomíná
manželka.

Na dobrého člověka nelze nikdy zapomenout.
Dne 8. března uplyne již 7 let od chvíle, kdy
jsme se naposledy rozloučili s našim milým
manželem, tatínkem a dědečkem
panem Jindřichem Sedlářem z Bučovic.
S láskou a úctou na něj vzpomíná
manželka, syn a dcera s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává.
Dne 8. března by se dožila 73 let
paní Marie Pernicová.
S láskou a úctou stále vzpomíná
celá rodina.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě měl
rád, vzpomíná dál. 
Dne 8. března to bude 12 smutných roků,
co od nás odešel manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Král z Vyškova.
Stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínky

Dne 9. března 2015 to bude 35 let, co od nás
náhle odešel
pan Milan Novák z Manerova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Blaža, děti Ivo, Jana a Lenka
s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 10. března to budou 2 roky, co nás navždy
opustil
pan Zdeněk Šustek z Vyškova.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 11. března 2015 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí 
paní Karly Švecové.
S láskou a úctou vzpomíná 
celá rodina.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínky

Ludmila Nezdařilová (1929), Nesovice-Letošov † 17. 2.
Miroslav Doupovec (1927), Nesovice-Letošov † 22. 2.
Antonín Čepka (1929), Vyškov † 25. 2.
Miroslava Myšková (1943), Vyškov † 25. 2.
Marie Nechvátalová (1921), Medlovice † 25. 2.
Iveta Kadlecová (1966), Bučovice † 26. 2.
Jan Kulkus (1948), Švábenice † 26. 2.
Josef Pavlík (1940), Křižanovice (Brno) † 27. 2.
Helena Blaháková (1925), Slavkov u Brna † 27. 2.
Karel Kubíček (1968), Slavkov u Brna † 27. 2.
Věra Kratochvílová (1943), Ivanovice na Hané † 28. 2.
Zdenka Šírková (1930), Lysovice † 28. 2.
Kristina Zbořilová (1929), Ruprechtov † 1. 3.
Anežka Macourková (1934), Ivanovice na Hané † 1. 3.
Vlastimila Bébarová (1932), Vyškov † 2. 3.
Ladislav Čaš (1944), Komořany † 2. 3.
Anna Hrazdírová (1935), Slavkov u Brna † 2. 3.
Hynek Tesák (1918), Slavkov u Brna † 3. 3.

Opustili nás

Vyhlašování ankety probíha-
lo již tradičně ve dvou katego-
riích: Nejoblíbenější sportovec
Vyškova 2014, o které na zákla-
dě loňských výkonů a úspěchů
jednotlivců a kolektivů rozho-
dovaly hlasy sportovní veřej-
nosti, a Sportovec Vyškova
2014, kde pořadí nejlepších jed-
notlivců a kolektivů určovala
odborná komise. Nechybělo ani
tradiční vyhlášení zvláštních
ocenění, kterými jsou trenér
roku a sportovní osobnost Vyš-
kova.

Veřejnost, sportovní oddíly
a odborná porota do ankety
nominovaly celkem 45 sportov-
ců a 17 sportovních kolektivů.
Nominováni mohli být pouze
sportovci vyškovských sportov-
ních klubů nebo sportovci
s trvalým bydlištěm ve Vyškově.
Do veřejného hlasování bylo
celkem započítáno 1 783 plat-
ných hlasovacích lístků, což je
o 697 více než v loňské anketě.  

Vítězem kategorie Nejoblí-
benější sportovec Vyškova
2014 se stal atlet Jiří
Němeček z klubu AHA Vyškov.
Vítěz kategorie jednotlivců
obsadil sedmé místo na
Mistrovství ČR v běhu na 1 500
metrů, vybojoval první místo na
Mistrovství Moravy a Slezska
na 800 metrů a za sebou má
také úspěšné starty na meziná-
rodních závodech. Je to kapitán
a opora družstva I. NL v kate-
gorii mužů.

Na druhém místě se umístila
plavkyně Klára Zmrzlá, členka
Klubu plaveckých sportů Vyš-
kov a reprezentantka ČR
v kategorii mladších juniorek.
Třetí místo obsadila moderní
gymnastka z SK Trasko Vyškov
Kristýna Šťastná.

V kategorii kolektivů si vítěz-
ství mezi nejoblíbenějšími
sportovci odnesli mladší žáci
Atletického klubu AHA Vyškov.
Jsou to mistři Jihomoravského
kraje, kteří za sebou nechali
všechna družstva z atletických
bašt Jihomoravského kraje.
Následně na Mistrovství Mora-
vy a Slezska obsadili tito mladí
atleti v konkurenci mistrů
a vicemistrů dalších krajů
Moravy a Slezska výbornou
pátou příčku. Družstvo tvoří
dvacet atletů, kteří tak završili
svoji dlouhodobou výbornou
výkonnost a odměnili se i celé-
mu týmu trenérů atletického
klubu, kteří s nimi pracují již
od přípravek.

Druhou příčku obsadili
dorostenci Klubu biatlonu Vyš-
kov, bronz patří juniorkám
A z klubu Volejbal Vyškov.

V hlavní kategorii Sportovec
Vyškova, kterou hodnotí odbor-
ná komise, si nejvyšší ocenění
za jednotlivce odnesl znovu
atlet Jiří Němeček. Kapitán
a vítěz Grand Prix prvoligové-
ho družstva mužů úspěšně
reprezentoval Vyškov na mezi-
národních akcích Praha Indoor,
Memoriál Josefa Odložila
a Mítink IAAF – Zlatá tretra
Ostrava. Mistr Moravy a Slez-
ska v hale na 800 metrů svoji
životní sezonu korunoval
7. místem na MČR ve Vítkovi-
cích v běhu na 1 500 metrů.

Rozhodnutím odborné poro-
ty se na druhém místě v kate-
gorii Sportovec Vyškova 2014
umístila plavkyně Klára
Zmrzlá. Třetí místo patří nohej-
balistovi Martinu Müllerovi
z TJ Sokol SDS EXMOST
Modřice.

Nejvýše oceněným týmem se
stal stejně jako vloni Městský
fotbalový klub Vyškov – muži
„A“. Ti si po vítězství v divizi
zajistili postup do MSFL. Po
podzimní části soutěže jsou na
6. místě. 

Druhé místo patří „A“ muž-
stvu JIMI Rugby Clubu Vyškov,
které si zajistilo prvenství
v Poháru České rugbyové unie
(ČSRU) a patří mu šesté místo
v extralize KB a třetí místo po
podzimní části soutěže.  Ve svém
kádru má celkem osm repre-
zentantů ČR. Na třetím místě
se umístily juniorky A z klubu
Volejbal Vyškov.

Také letos mohly kluby
a oddíly navíc nominovat své
adepty na zisk titulu Sportovní

osobnost Vyškova, který se udě-
luje za mimořádný přínos
vyškovskému sportu, a Trenér
roku 2014. 

Ocenění Sportovní osob-
nost patří Luďku Höferovi, a to
za jeho celoživotní sportovní
a trenérskou činnost. Tento
pětinásobný mistr ČSSR ve
sportovní gymnastice ve dva-
náctiboji z let 1985-1989 byl za
svou sportovní kariéru účastní-
kem celkem čtyř mistrovství
světa a dvou mistrovství Evro-
py. Po politickém bojkotu Let-
ních olympijských her 1984
v Los Angeles ze strany výcho-
doevropských států se zúčastnil
náhradních olympijských her
konaných v témže roce v Olo-
mouci, kde ve finále 36 nejlep-
ších obsadil celkové 18. místo.
V roce 1987 mu byl udělen titul
Mistr sportu. Od začátku 90. let
působil také jako trenér
v zahraničí u oddílu Eintracht
Frankfurt.

Titul Trenér roku 2014 patří
Miloslavu Machálkovi z Měst-
ského fotbalového klubu Vyš-
kov, Anně Málkové z Orel jed-
noty Vyškov a dále Pavlu Palovi
a Martinu Hudákovi z JIMI
Rugby Club Vyškov. 

Miloslav Machálek je trenér
„A“ mužstva mužů, který doká-
zal s mužstvem vyhrát divizi
a historicky postoupit do MSFL
(třetí nejvyšší soutěž v repub-
lice), kde s mužstvem po pod-
zimní části figuruje na pěkném
6. místě. Ve Vyškově se nikdy
nehrála ve fotbale tak vysoká
soutěž. Jeho trenérský rukopis
je znát především ve skloubení
zkušeností starších hráčů s dra-
vostí mladých vyškovských
odchovanců.

Anna Málková – trenérka
atletiky po založení mládežnic-
kého atletického oddílu „Orlík“
v rámci jednoty pracuje velmi
dobře převážně s nejmenšími
dětmi a mládeží. S oddílem
dosáhla v loňském roce na
celostátní orelské běžecké lize
na velmi dobré 2. místo ze 62
jednot. Mladí atleti zvítězili ve
třetí části soutěže „Atletíme
k Halovému Mistrovství Evro-
py“, za což byli odměněni
návštěvou reprezentanta ve
vrhu koulí Ladislava Plášila
i dalších činovníků Českého
atletického svazu.

Pavel Pala a Martin Hudák
– oba jsou hlavními trenéry
extraligového družstva „A“
mužů. Pod jejich vedením se po
delší době postupně zlepšuje
sportovní výkonnost dospělých
a podařilo se jim v loňském roce
dosáhnout řady velmi dobrých
výsledků a úspěchů. V sezoně
2013/2014 se mužstvo umístilo
na velmi pěkném 6. místě
v extralize ragby, v sezoně
2014/2015 po odehrané pod-
zimní části se mužstvo umístilo
pouze na pomocné body na
vynikajícím 3. místě extraligy,
takže v letošním roce by mohla
být velká šance hrát republiko-
vé finále. Družstvo „A“ mužů
také zvítězilo v Poháru ČSRU
2013/2014.

Vyhodnoceným sportovcům
předali představitelé města Vyš-
kova diplomy a věcné ceny. Pět
účastníků ankety z řad sportov-
ní veřejnosti získalo ve sloso-
vání hlasovacích lístků perma-
nentku pro výhodný vstup do
Aquaparku ve Vyškově. Jsou
jimi Lenka Kasperová, Kateři-
na Suchánová, Svatava Nová-
ková, Markéta Kavková a Fran-
tišek Bartoník.

Výsledky tradiční městské ankety Sportovec Vyškova 2014 byly
vyhlášeny v pondělí 2. března 2015 na slavnostním galavečeru
v Besedním domě. Organizátorem 13. ročníku ankety Sportovec Vyš-
kova je Komise pro sport a tělovýchovu Rady města Vyškova, která
jej uspořádala ve spolupráci se společností Sport Action s. r. o.

Jména loňských nejúspěšnějších
sportovců jsou známa 

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
9. 3. v 16.30 Putování okolo Annapuren
Křest knihy regionálního autora Josefa
Dvořáka. Kulturní program, odhalení
přesahu knihy, autorské čtení, autogra-
miáda. Prodej knihy na místě.
11. 3. v 9.00 A3V: Hrátky s pamětí
Seminář o trénování paměti a mozko-
vém joggingu pro seniory. Psací potřeby
s sebou. Vstup na permanentku nebo
40 Kč.
11. 3. v 16.30 Guláš pro Masaryka
Beseda s autorkou knihy, rozhlasovou
redaktorkou Milenou Štráfeldovou.
12. 3. v 16.30 AVČ: Hrátky s pamětí
Seminář o trénování paměti a mozko-
vém joggingu pro všechny bez rozdílu
věku. Psací potřeby s sebou. Vstup na
permanentku nebo 40 Kč.
9. 3.  v  16.30   Hrátky s Večerníčkem –
Pohádky z pařezové chaloupky Křemíl-
ka a Vochomůrky.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Kulturní dům Ivanovice na Hané zve
na divadelní komedii Z LOUŽE POD
OKAP. Účinkují: Vladimír Kratina,
Dana Homolová, Filip Tomsa a Michae-
la Dolinová. Koná se v úterý 17. března
2015 v 19.00 hod.Vstupné: v předpro-
deji 130 Kč, na místě 160 Kč. Předprodej
vstupenek probíhá v Městské knihovně
Ivanovice na Hané, tel.: 517 363 397.

POZVÁNKA DO BUČOVICKÉHO
ZÁMKU
21. 3.a 22. 3. od 13 do 17 hod. hod. Jarní
dílničky pro děti ve spolupráci s JEVA
Bučovice (salonek u zámecké kavárny)
28. 3. až 6. 4. 2015 od 10.00 do 16.00 –
Jaro s amarylisem květinová výstava
v reprezentačních sálech zámku, která
bude součástí prohlídkové trasy.
29. 3. od 14.00 do 15.30 Ukázky aran-
žování květinových dekorací s floristou
Slávkem Rabušicem (Dlouhý sál zámku)

PŘEDNÁŠKA O JORDÁNSKU
Rádi bychom vás pozvali na přednášku
Mgr.Dany Massowové: Jordánsko – brá-
na do Blízkého východu, která se usku-
teční v Muzeu Vyškovska v Galerii Orion
v úterý 10. března 2015 v 17.00 hodin.
Přednáška oJordánsku, které patří mezi
nepříliš známé země vyznačující se
krásnými starověkými památkami
a četnými biblickými místy. Je považo-
váno také za jednu z nejbezpečnějších
a nejkrásnějších zemí arabského regio-
nu. Vstup na přednášku je zdarma.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž
výstavy Čtvrté rozhovory (o iluzi prav-

dy), která se uskuteční ve čtvrtek
5. března 2015 v 17.00 hodin ve velkém
výstavním sále Muzea Vyškovska.
První Rozhovory nesly podtitul Deset
moravských fotografů (1986). Bilance
fotoklubu Orion Vyškov a několika hos-
tů pokračovala Druhými rozhovory
(o syntéze) za účasti grafiků (1989). Třetí
rozhovory (o tradici) porovnaly tvorbu
volné analogové fotografie s digitální
(2009). Nyní uvádí vystavující kurátor
Jiří Foltýn jména: Magda Jansová, Vla-
dimír Kotulán, Václav Koudelka, Josef
Moucha, Roman Muselík, Pavel Otevřel,
Pavla Rečková, Lenka Sedláčková, Bar-
bora Skopalíková, Lenka Spáčilová-
Leonidou, Jiří Víšek, Josef Vojáček
a Martin Vybíral. Výstava potrvá do
5. 4. 2015. Těšíme se na vás!

KOŠT SLIVOVICE A ZELÍ
V RYCHTÁŘOVĚ
Zveme vás na 4. ročník Rychtářovského
koštu domácí slivovice a kysaného zelí.
Akce se uskuteční 7. 3. 2015 v sále
v Rychtářově, začátek v 15 hodin. Hraje
DUO MOGHO. Vstupné na degustaci
120 Kč, startovné pro soutěž Zelí: 1x
0,7 l sklenice zelí, startovné pro soutěž
Slivovice: soutěžní vzorek 0,5 l + 80 Kč.

DĚTSKÝ KARNEVAL V LULČI
Sobota 7. března 2015 v sále Sokolovny
Luleč. 14.30–16.30 hodin. Program:
promenáda masek, soutěže a hry, dis-
kotéka, tombola. Vstupné: děti 30 Kč,
dospělí 40 Kč. Pořádá Sbor dobrovol-
ných hasičů Luleč a DDM Vyškov.

MKS VYŠKOV ZVE
Městské kulturní středisko Vyškov vás
zve na pořady, které pro vás připravilo
v březnu. Dne 5. 3. pak můžete vidět
Ondřeje Brzobohatého, který pro velký
úspěch prodlužuje své Identity Tour
2015. V rámci cyklu KPH nás čeká 12. 3.
ukrajinský pianista Kostiantyn Tyshko.
Pro děti je v sobotu 14. 3. připravena
pohádka Jiřího Trnky Zahrada. Připra-
ven je také další z jazzových koncertů,
15. 3. přiveze z USA do Vyškova tento
žánr dynamické hudební trio Hanging
Hearts. Na své si přijdou imilovníci Jiří-
ho Suchého a Jitky Molavcové, 17. 3. je
připraven pořad SEMAFOR – Smích
a písničky. V rámci svého turné po ČR
a Slovensku do Vyškova zavítá také Ian
Ritchie, výjimečný britský saxofonista,
skladatel auznávaný producent, se svým
Ian Ritchie s SOHO Project. Po obrov-
ském podzimním zájmu diváků se roz-
hodlo Divadlo Haná uvést ještě dvě reprí-
zy vynikajícího představení My Fair
Lady, ty můžete navštívit 27. a 29. 3.


