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* Sportovní pozvánky *

Jen ten, komu smrt neúprosně vzala to nejdražší
ví, co je bolest. Lucinko, klademe Ti na hrob
kytici růží orosenou slzami a svázanou stuhou
těch nejkrásnějších vzpomínek.
Dne 21. února by oslavila 27. narozeniny naše
milovaná dcera,
slečna Lucie Kudýnová z Ivanovic na Hané.
S láskou, úctou a bolestí vzpomínají
rodiče.
Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně
děkujeme.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré
srdce. Očima už se nepodíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 22. února tomu byl rok, co nás navždy
opustil
pan Alois Voráč.
Nikdy nezapomenou
manželka, dcera a synové s rodinami.

Čas plyne a roky ubíhají, nám krásné vzpomínky
na Tebe zůstávají.
Dne 22. února jsme si připomněli 15 roků ode
dne, kdy nás opustil
pan Miloslav Halámek z Křenovic.
Vzpomínají
dcery Marie a Jana s rodinami.

Jen kytičku květů na hrob Ti dáme a tiše
vzpomínáme.
Dnes, 23. února, jsou to 4 roky co nás opustil
pan Lubomír Orel.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, syn a dcery s rodinami.

Že čas rány hojí je jen pouhé zdání, v srdci
zůstává bolest a vzpomínání.
Dne 24. února vzpomeneme nedožitých 88 let
naši milé maminky,
paní Boženy Plimlové.
Všem, kdo jste ji měli rádi, děkujeme za milou
vzpomínku.
Za příbuzné
syn Josef s rodinou.

Dne 24. února vzpomeneme nedožitých 67 let 
pana Pavla Synka z Ivanovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Synkova.

Úsměv měl na rtech, dobrotu v srdci, lásku
v duši.
Dne 24. února 2012 uplyne 4. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil
pan Josef Pořízek ze Lhoty. 
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera s rodinou.

Život jde dál, jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 25. února vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás náhle opustil náš  tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Oldřich Lukeštík z Ivanovic na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Kdo v mysli zůstal, ten neodešel.
Dne 25. února 2012 by se dožila 100 let 

naše maminka a babička,
paní Augusta Grundová.
S láskou stále vzpomínají

dcera Marta a vnučka Petra.

Kytičku přineseme, svíčku Ti zapálíme, na Tebe
drahá maminko nikdy nezapomeneme.
Dne 26. února by se dožila 100 let naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Terezie Knapová z Klobouček.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Emilie, Leopolda a Jarmila  a syn Štěpán
s rodinami.

Dne 27. února by se dožila 40 roků naše milovaná
dcera, maminka a sestra,
paní Staňka Slunečková, sestřička DO JIP
Nemocnice Vyškov.
Děkuji všem bývalým spolupracovníkům,
kamarádům a přátelům za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene
mamka.

Dne 28. února 2012 by se dožil 90 let čestný
kanovník Kolegiální kapituly v Kroměříži
a dlouholetý duchovní správce ve Vacenovicích
P. František Adamec (zemřel 15. 11. 2011), rodák
z Dědic.
S vděčností vzpomínají
sestra Anna, synovci a neteře.

Dne 28. února 2012 by se dožil 75 let
pan Bedřich Vymětal.
Stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Jménem celé rodiny Šandovy bychom chtěli poděkovat sboru
profesionálních a dobrovolných hasičů při likvidaci požáru

vzniklého dosud z neobjasněných příčin. 
Zvláště poděkování patří kamarádům, kteří v této nelehké

situaci pomáhali s odstraněním vzniklých škod. 
Pavel Richter

Dana Eisová (1948), Marefy † 14. 2.
Jindřich Foltýn (1923), Vyškov † 14. 2.
Jaroslav Šíma (1938), Hodějice † 15. 2.
Emilie Krejčíříková (1921), Milešovice † 15. 2.
Otilie Šmatlaňová (1924), Kobeřice † 15. 2.
Vojtěch Zouhar (1962), Hostěrádky-Rešov † 15. 2.
Pavel Vrána (1977), Nížkovice † 15. 2.
Anna Nováková (1934), Vyškov † 15. 2.
Alois Cigánek (1928), Bučovice † 16. 2.
Jiřina Alturbanová (1924), Vyškov † 17. 2.
Václav Král (1951), Lovčičky † 18. 2.
Jana Bodečková (1946), Bučovice-Vícemilice † 18. 2.
Vladimíra Hůlková (1934), Kučerov † 18. 2.
František Pliska (1950), Drnovice † 18. 2.
František Krátký (1955), Ivanovice na Hané † 18. 2.
Ludmila Hornová (1919), Slavkov u Brna † 18. 2.
Josef Oujezdský (1926), Vážany n/L. † 18. 2.
Vlastimil Musil (1925), Drnovice † 20. 2.
Blažena Čechová (1924), Slavkov u Brna † 20. 2.
Přemysl Matula (1926), Zbýšov u Slavkova † 21. 2.
Božena Jirků (1921), Vyškov-Dědice † 21. 2.
Ladislav Rotrekl (1932), Luleč † 21. 2.

Opustili nás

Vstupenky s dopravou a delegáta nabízí cest. agentura,
Sportovní 8, Vyškov, tel.: 605 011 492, 517 341 549

V sobotu 16. června 2012 činohra DEKAMERON Český Krumlov 
na otáč. hledišti, 1 510 Kč. Rezervace u J. Palíškové

Region se omlouvá za chybný údaj v čísle 5.

VYŠKOV

DISCO PEKLO:
Pátek 24. 2. – DJ Boris
Sobota 25. 2. – DJ Radim Bla-

žek.

GRANADA BAR:
VIDEODISKOTÉKA – každý

pátek a sobotu hraje DJ Edit
a hosté.

RYCHTÁŘOVSKÝ KOŠT
Moped Team Rychtářov vás

zve na 1. ročník Rychtářovské-
ho 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 degus-
tace a občerstvení), startovné
pro soutěž Zelí: 1x 0,7 l sklenice
zelí, startovné pro soutěž Slivo-
vice: 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 KARNEVAL
Mateřské centrum RADOST,

o.s.vás srdečně zve na karneval
3. března v 15.00 hod v Besed-
ním domě. Přihlášky na mcra-
dost@seznam.cz, cena: dítě
50 Kč dospělí 20 Kč. Tombola,
soutěže, klauni. Více na
www.mcradost.cz.

DĚTSKÝ KARNEVAL
KSČM a Levicový klub žen

Vyškov ve spolupráci s agentu-
rou Vendulka pořádají v sobotu
25. února 2012 v 15 hodin v sále
Besedního domu ve Vyškově.
Vstupné: dospělí 25 Kč, děti
zdarma. Srdečně zvou pořada-
telé.

ŠMOULÍ KARNEVAL V DDM
25. února 2012 ŠMOULÍ

KARNEVAL – 14.30–16.30,
v DDM Vyškov, soutěže a hry,
diskotéka, promenáda masek.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Srdečně vás zveme na oslavu

MDŽ v pátek 9. 3. 2012 v 16
hodin v Besedním domě ve Vyš-
kově. Je připraven program
s hudbou, taneční zábavou,
občerstvením. 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 BIOTRONIKEM
Biotronik Tomáš Pfeiffer vás

zve na přednášku, kde bude
odpovídat na písemné i ústní
dotazy. Témata přednášek urču-
jí návštěvníci sami. Jsou to
otázky života, osudu, celoživot-
ní zákonitosti. Vzájemné sdílení
nemusí být jen slovo. Více se
dozvíte na přednáškách Uni-
verzity Bytí, která poskytuje
tuto možnost již více než 16 let.
Vstupné dobrovolné.Vyškov,
Besední dům, Jana Šoupala 4,
sobota 10. 3. začátek ve 13
hodin.

REDUKČNÍ KURZY SPOL. STOB 
POD VEDENÍM DR. JITKY HRIVNÁKOVÉ

Nový jarní kurz zahajuje
29. 2. 2012. 

Vedou: Dr.Jitka Hrivnáková,
Mgr. Věra Daněčková.

Přihlášky přijímáme již nyní.
Počet míst omezen. Na kurzy
přispívají zdravotní pojišťovny.

Info e-mail: jitkahrivnako-
va@email.cz nebo tel.: 
603 810 722 (nejlépe večer).

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Od 1. 2. je v prostorách

Knihovny Karla Dvořáčka k vi -
dění výstava obrazů Ladislava
Rolného. Výstava s názvem Ces-
ty bude probíhat do 25.4. 2012.
Tvorba Ladislava Rolného čle-
na Sdružení umělců Moravy

a Slezska zachycuje především
krajinu Moravského 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, RWAN-
DA, BURUNDI.

Průnik do srdce nejopravdo-
vější Afriky. Unikátní setkání
s gorilami horskými i nížinný-
mi. Okapi, největší záhada nitra
černého kontinentu – napůl
žirafa, napůl zebra… Mrazivé
setkání vyráží dech. Sopka se
žhavou lávou. Kuriózní primáti
včetně šimpanzů v panenském
pralese. Plavba po jezerech
Kivu a Tanganika. Trpaslíci
džungle Pygmejové a lov do sítí.
Visuté lávky v korunách veli-
kánů pralesa. Čajové a kávov-
níkové plantáže. Slavné místo
legendárního setkání Living-
stone–Stanley.

8. 3. TOMÁŠ ŠAMIL RADĚJ,
Livingstone: BAGDÁD Ame-
rická 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.

MASOPUST A ZABIJAČKA 
V ZOOPARKU VYŠKOV

Dne 25. února 2012 nevařte
a přijděte na oběd do Hanácké-
ho statku, kde od 11.00 hodin
budou k vidění postupy při
domácím zpracování vepřové-
ho masa na zabijačkové
pochoutky, které se budou také
prodávat.

Součástí akce je masopustní
rejdění, žongléři, kejklíři, his-
torický kolotoč…

Připravujeme výtvarnou díl-
nu pro děti, kde si mohou vyro-
bit za pomoci rodičů svou
masopustní masku. Ve 13.00
hodin zahájíme masopustní
průvod po zooparku. Děti
v maskách mají vstup na akci
zdarma.

ZOOPARK ZVE NA VÝSTAVU
ZOOPARK Vyškov zve na

výstavu KRKONOŠE – VĚČNÉ
TÉMA, aneb Život Jaroslava
Štancla u horské služby ve sto-
dole Hanáckého statku.

Program a obsah výstavy:
– výstroj a výzbroj pracovníků

HS Janské Lázně v letech
1958 až 1989.

– diapozitivy, zážitky a praxe
u HS

– film zachycující práci HS
Janské Lázně
Výstava potrvá do 29. 2. 2012

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.

ŠMOULÍ KARNEVAL V LULČI
DDM Vyškov a Sbor dobro-

volných hasičů Luleč pořádají
ŠMOULÍ KARNEVAL v sobotu
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 DOSPĚLÁKY V LULČI
SDH Luleč a DDM Vyškov

zvou všchny na REJ MASEK
aneb KARNEVAL PRO
DOSPĚLÁKY. Sobota 3. břez-
na 2012 od 20 hodin v sále soko-
lovny Luleč. Vstupné 100 Kč,
maska panáka zdarma. Tombo-
la, zábava, zpěv, tanec, občer-
stvení.

Vyškovští basketbalisté odčinili porážku
BK Vyškov – Sokol Podolí

89:59 (17:16, 21:16, 29:16,
22:11).

Body: Sláma 23, Beránek 11,
Zavacký 10, Švarc 9, Brtníček
8, Červenka, Danada a Zeman
po 6, Slouka 5, Pešek 3, Hošek
2.

Do utkání vstupovali domácí
s cílem odčinit nešťastnou
porážku z předchozího zápasu
v Podolí. A to se Vyškovákům
povedlo. Již od prvních minut
agresivní obranou nutili soupe-
ře k chybám a rychlými přecho-
dy do útoku se jim dařilo skó-
rovat. Díky tomu si dokázali
udělat hned na začátku utkání

náskok. Potom však přišly slab-
ší chvilky domácích a soupeř
snížil. Po vystřídání nejlepšího
hráče soupeře Antonického se
podařila domácím šňůra 14:2.
Ve třetí čtvrtině přišla další
15bodová šňůra především díky
podkošovým hráčům Slámovi
a Brtníčkovi a unavený soupeř
rezignoval. Vítězství domácí
docílili díky velmi dobré kolek-
tivní hře, podpořené především
kvalitní obranou a rychlými
přechody do útoku. Opět se
však nedařily trestné hody
a také bylo v útoku zbytečně
ztraceno mnoho míčů.

* VOLEJBAL – 2. liga muži –
V sobotu 25. 2. v 10 a 13 hodin
dvojutkání Volejbal Vyškov –
Tatran Litovel v hale za par-
kem.
* FUTSAL – Mužstvo FC Pivo-
var Vyškov zve své příznivce na
mistrovský zápas Divize „E“
jižní Moravy na domácí palu-
bovce. Utkání 18. kola se hraje
v pátek 24. 2. ve 20 hodin ve
sportovní hale ZŠ Purkyňova,
Vyškov, do této haly přijede
mužstvo Pískovna.

Úspěšní mladí judisté z Dědic
V sobotu 18. 2. 2012 se vydaly dvě skupiny mladých judistů

z Dědic dobývat medailové posty. Tento den byl pro ně více než
úspěšný. Skupina nejmenších a nováčků vyrazila do Brna na turnaj
přípravek, tentokráte s mezinárodní účastí. Ve svých kategoriích
se neztratil ani jeden z nich. Krásný první post obsadil Milan
Piluša, na druhé místo se probojovali nečekaně dva začátečníci
Matěj Hůlka a Vladimíra Kupčíková, trojici jim doplnil Ondra
Strašák. Třetí místa obsadili Anetka Kohoutková, Marian Čeki,
Natálka Rybářová a její bratr Matěj.

Ve stejné době o několik desí-
tek kilometrů dál v Uherském
Brodě bojovali mláďátka na
turnaji Memoriálu Dr. Tchoře,
kde proběhla i soutěž družstev
starších žáků.

Z prvního místa se radovali
Robert Rajci, Adam Žemlička
a Ondra Viktorín, na druhém
místě skončili – Natálka Jakub-
cová a Julie a Danielka Vémo-
lovi a krásný třetí post obsadil
Petr Snášel. Družstvo starších

žáků vybojovalo neoblíbenou
čtvrtou příčku.

Minulý týden se na VC Ostra-
vy, v konkurenci nejlepších
judistů z celé republiky, povedlo
obsadit 3. místo Filipovi Prcha-
lovi.

Všechny výkony mladých
judistů byly skvělé a překvapu-
jící byly zápasy nováčků.Všem
judistům blahopřejeme a děku-
jeme za předvedené výkony.
Ivana Králíková, trenér mládeže

Heroický boj bučovických florbalistů
Osm celků startovalo ve Slavkově v krajském finále gymnázií

ve florbale. 

Skupiny:
A – Znojmo, Jedovnice, Brno,

Mikulov
B – Bučovice, Slavkov, Hodo-

nín, Pohořelice
První utkání proti Hodonínu

(loňský stříbrný) jsme prohráli
po statečném boji 2:3. Druhý
zápas proti Pohořelicím jsme
zvládli výtečně takticky a za -
slouženě jsme vyhráli 5:2. Po -
slední zápas ve skupině přinesl
exhibici Gymnázia Bučovice, po
kombinačně pestré hře deklasu-
jeme rozhozený Slavkov 6:0.

Semifinále proti Znojmu
(loňský vítěz) jsme hráli výteč-
ně do stavu 2:3. Čtvrtý gól nás
zlomil. Už jsme nestačili fyzic-
ky. Konečný bronz mezi specia-
listy florbalisty je krásným
úspěchem. Pěkný pohár je
vystaven ve vitríně na GB,
diplom na sportovní vývěsce,
medaile v držení hráčů. 

Suverénní trojice bří Vintrové

(skvělí!!) a Levíček (výborný)
byla páteří týmu. Pochvala pro
všechny. Dále hráli: P. Pokorný,
Horák, Stejskal, Šumbera,
Šujan, Vykoukal, Paseka. Hoši
nechali na hřišti vše. 

Díky za vzornou reprezentaci
školy a města. (PeP)


