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* Sport * Sport * Sport *
Ačkoliv nelze vrátit čas, vzpomínky a stopy lásky
budou žít dál v nás
Před pěti lety zemřel náš syn
Jiří Sklenář.
Děkujeme všem, kdo v dobrém vzpomenou
s námi.

Dne 28. března by oslavila 100. narozeniny 
a 7. dubna tomu bude 18 roků, co nás opustila
naše maminka, babička a prababička,
paní Jiřinka Senská, roz. Rieglová.
Stále vzpomínají dcery
Jiřina, Yvonna a Marie s rodinami.

Dne 28. března uplynuly 4 roky od úmrtí 
pana Františka Schönweitze.
Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina Schönweitzova.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo
z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. 
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává
v nás.
Dne 30. března uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil 
pan Milan Tynkl z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Františka a dcera Dana s rodinou.

Dne 30. března 2012 vzpomínáme 4. výročí úmrtí
naší drahé maminky.
Odešla jsi od všech, kdo Tě měli rádi,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách
zůstáváš.
V pátek to byl čtvrtý rok, kdy opustila tento svět
naše drahá maminka a babička, 
paní Květoslava Hladůvková.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jaroslava
a vnuci Martin a Jirka.

Dne 30. března tomu budou 4 roky, co nás opustil
můj manžel, tatínek a dědeček, 
pan Jan Souček z Vyškova.
Za vzpomínku děkují 
manželka Marie, synové Petr a Jan s rodinou.

Tolik jsi miloval život a chtěl jsi žít, pak přišla
nemoc a musel jsi odejít.
Dne 31. března vzpomeneme 30. výročí, co nás
navždy opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček,
pan Jan Kostelka z Lulče.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Anna, dcera Jana s manželem, synové
Petr s manželkou, Libor a vnoučata Martina,
Michaela, Petr a Martínek.

Bez slova rozloučení odešel tiše spát, kytička
a vzpomínka Ti napoví, kdo měl Tě rád.
31. března to bude 1 rok, kdy od nás navždy
odešel náš drahý syn, bratr, tatínek a dědeček, 
pan Milan Vymazal z Rousínova.
Za vzpomínku s námi děkujeme.
Matka, bratr, dcera a vnuk.

Kdo jej znal, vzpomene. Kdo jej měl rád
nezapomene.
Dne 3. dubna vzpomeneme 20. výročí úmrtí
našeho bratra
Zdeňka Špičáka z Kojátek.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují sestry s rodinami.

Jen kytičku na hrob Ti dáme a tiše vzpomínáme
Dne 2. dubna to budou 4 roky, co nás navždy
opustil
pan František Novotný z Manerova.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, synové a dcery s rodinami.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, kamarádům, přátelům a známým,
kteří se přišli 17. března 2012 rozloučit s Mariánem Klimešem
z Bučovic. Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.

Zarmoucená rodina.

Marie Kučírková (1914), Nemochovice † 12. 3.
Marie Lusková (1933), Rychtářov † 21. 3.
Ludmila Švecová (1931), Slavkov u Brna † 21. 3.
Karel Racek (1925), Bučovice † 22. 3.
Vlastimil Přecechtěl (1944), Račice † 22. 3.
Markéta Čalkovská (1924),Viničné Šumice † 23. 3.
Miloš Stránský (1947), Nové Hvězdlice † 23. 3.
Jarmila Jeřábková (1933), Heršpice † 24. 3.
František Ševčík (1930), Orlovice † 25. 3.
MVDr. Lubomír Svoboda (1955), Vyškov † 25. 3.
Rostislav Chlup (1931), Heroltice † 25. 3.
Jaroslav Kochaníček (1947), Bučovice † 25. 3.
Jan Posolda (1941), Bučovice † 25. 3.
Marie Kočičková (1950), Nové Hvězdlice † 26. 3.
Hilda Smékalová (1928), Nové Hvězdlice † 26. 3.
Miloslav Hučík (1948), Vyškov † 26. 3.
Jiří Kubíček (1947), Letnice † 26. 3.
Jan Jetela (1923), Hrušky † 26. 3.
Anna Matoušková (1939), Šaratice † 27. 3.

Opustili nás

* Sportovní pozvánky *

Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Hodonín-Vyškov (so 15.30)
Krajský přebor
Rousínov-Zbýšov u Brna (so
15.30)
I. A třída
Slavkov u Brna-Šlapanice (so
15.30)
Dobšice-Šaratice (15.30)
Vacenovice-Bučovice (15.30)
Ratíškovice-Dražovice (so 15.30)
I. B třída
Svratka Brno-Švábenice (so
15.30)
Ivanovice na Hané-Rousínov B
(15.30)
Bohdalice-Kunštát (so 15.30)
FKD-Ochoz u Brna (10.15)
Křenovice-Blatnice (15.30)
Okresní přebor
Radslavice-Vážany nad Litavou
Lysovice-Křižanovice (so)
Velešovice-Pačlavice (so)
Letonice-Mouřínov (14.30)
Nesovice-Brankovice
Otnice-Pustiměř
Vícemilice-Dědice (10.00)
III. třída skupina A
Moravské Málkovice-Vyškov B
Kučerov-FKD B
Habrovany-Dražovice B
Bohdalice B-Komořany (15.30)
Račice-Opatovice
Hoštice/Heroltice-Pustiměř B
Rychtářov-Chvalkovice na Hané
III. třída skupina B
Křenovice B-Vážany nad Lita-
vou B (so)
Bošovice-Heršpice (12.30)

Nížkovice-Kobeřice
Letonice B-Němčany (10.00)
Hodějice-Lovčičky
Kroužek-Zbýšov (13.00)
Slavíkovice-Slavkov u Brna B
IV. třída skupina A
Ježkovice-Švábenice B (10.00)
Ivanovice na Hané B-Chvalko-
vice u Bučovic (so 15.30)
Bohdalice C-Milonice/Uhřice
(hř. Milonice)
Kroužek B-Brankovice B
Hoštice/Heroltice B-Opatovice
B (10.00)
IV. třída skupina B
Křenovice C-Rašovice (10.00)
Bošovice B-Křižanovice B
Vícemilice B-Kobeřice B
Nesovice B-Šaratice B (10.00)
Nížkovice B-Lovčičky B (10.30)
Otnice B-Zbýšov B (10.00)
Slavíkovice B-Velešovice B
(12.45)
Dorost
SCM-MSDL U 19
Hodonín-Vyškov (so 10.15)
SCM U17
Baník Ostrava-Vyškov (so 10.15)
SCM U 16
Baník Ostrava-Vyškov (so 12.15)
Krajský přebor
Bučovice-Kyjov (so 13.15 starší,
15.30 mladší)
I. třída
Slavkov u Brna-Rájec/Jestřebí
(so 13.00)
Letonice-Kunštát (so 15.30)
Rousínov-Slovan Brno (so 12.15)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
1. 4. 2012 v 15.00 hodin.

* MODERNÍ GYMNASTI-
KA –V neděli 1. dubna pořádá
SK Trasko Vyškov – oddíl
moderní gymnastiky I. kolo Čes-
kého poháru ESG Cup v este-
tické skupinové gymnastice,
které se uskuteční ve sportovní
hale na Purkyňově ulici. Zahá-
jení závodů je v 10 hodin. Odpo-
ledne v 15 hodin je zde pak na
pořadu mistrovství České repu-
bliky juniorek v estetické sku-
pinové gymnastice, na kterém
se bude kromě boje omistrovský
titul bojovat o postup na
mistrovství světa koncem dubna
ve Varně. Přijďte povzbudit
domácí reprezentantky.

* BASKETBAL – V sobotu
31. března sehrají basketbalisté
Vyškova svůj poslední zápas

této sezony proti Tišnovu. Utká-
ní se hraje ve sportovní hale za
parkem v 16.00 hodin.

* GYMNASTIKA - Oddíl
sportovní gymnastiky TJ Sokol
Bučovice pořádá v sobotu 31. 3.
2012 v10 hodin ve sportovní hale
ZŠ 710 XXXIII. ročník memo-
riálu prof. Antonína Součka -
mezinárodní závod žáků. Srdeč-
ně zveme příznivce gymnastiky.

* BĚH - Atletický klub AHA
Vyškov srdečně zve všechny,
kdo se chtějí hýbat a není jim
běh cizí na druhý díl Běhání se
svíčkou. Uskuteční se ve čtvrtek
29. března 2012 od 15.15 hod.
na stadionu Za parkem.
Podrobné informace na
www.ahavyskov.cz.

Malí judisté se vrátili s medailemi
V sobotu 24. 3. 2012 se skupina 13 malých judistů vydala za

zisky medailových postů do Brna na tradiční turnaj přípravek.
V konkurenci té měř 200 závodníků o sobě dědičtí judisté dali
vědět.

Nejlepší výkon z celé skupiny
předvedl začátečník Petr Kup-
čík, který ve své skupině s pře-
hledem vyhrál a tím ukázal, že
i nováček může prověřit zkuše-
né závodníky. Další zlaté
medaile získali sourozenci
Žemličkovi Adam a Staňka,
Dominik Gregor a stálice mezi
mladými judisty Filip Prchal,
který se vrátil po zranění.
Neméně kvalitní výkony před-
vedli Peťa Snášel, Milan Dole-
žel, Vlaďka Kupčíková a Robert
Rajci a byli oceněni druhými

místy. Na třetím postě tentokrát
stanuli Anetka Kohoutková
a Marian Čeki. Nelze opomi-
nout nováčka na tatami Maxi-
ma Fedkiva, který ve své velmi
kvalitně obsazené skupině zís-
kal 4. místo. Ondra Strašák měl
ve své skupině jedny z nejzku-
šenějších závodníků turnaje
a přes veškerou snahu obsadil
5. místo. Všem malým judistům
děkujeme za předvedené výko-
ny.

Ivana Králíková, 
trenérka mládeže

Gymnasté Gymnázia Bučovice 
třikrát do republikového finále!
Celkem očekávaného úspěchu dosáhli mladí sportovní gymnasté

Gymnázia Bučovice na krajském kole SŠH ve Vyškově. V kategorii
D IV. se našim děvčatům nedařilo (3 hrubé chyby) na hrazdě a obsa-
dila tak až 4. místo z 5 škol.

Nejlépe si vedla L. Vítková.
Závod H IV. měl na startu jen
jedno družstvo a to GB. Mezi
jednotlivci se o prvenství dělil
Matouš Čiháček se slavkovským
Tomášem Přichystalem. Další
pořadí: 3. Marek Houšť, 4. Tomáš
Blecha, 5. Jan Hrabovský.

Soutěž D V. ovládla děvčata
z Gymnázia Bučovice před OA
Bučovice. Jako vždy výborná
Jana Baštová vyhrála závod
jednotlivkyň. Příjemně překva-
pila Jana Kokešová, její 3. místo
má svou hodnotu.

Klání starších hochů opět
rozhodla hrazda, kde si kvar-
teto GB vybojovalo rozhodu-
jící náskok. Mezi jednotlivci
kraloval přesně cvičící David
Klement (GB). Jeho kolega
z týmu Marek vyválčil neče-
kaně, ale zaslouženě pěknou 3.
příčku!

Podtrženo a sečteno: tři týmy
Gymnázia Bučovice postupují
do republikového finále v Li -
berci (13. a 14. 4. 2012). Díky!
Blahopřejeme!!

(PeP)

SEŘIZOVAČ LISOVNY KOVŮ
Požadujeme:     • Vyučení, technický obor 
                      • Praxe na obdobné pozici – podmínkou
                      • Praxe na totožné pozici – výhodou
                      • Znalost lisovacího procesu, znalost práce na PC
                      • Manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost
                      • Ochotu pracovat v třísměnném provozu

Náplň práce:     • Nastavení periferií (navíjedlo, odvíjedlo, mazání lisu, dopravníky, 
řídicí systém Festo)

                      • Obsluha lisu Bruderer a montážních stanic
                      • Včasné seřízení strojů k zajištění plynulosti výroby
                      • Nastavení parametrů stroje podle výrobních specifikací
                      • Vyplňování výrobní dokumentace (provozní karta nástroje a plán údržby)

Nabízíme:         • Zázemí silné mezinárodní společnosti
                      • Zajímavou zodpovědnou práci a odborné zaškolení 
                      • Možnost profesního růstu a průběžné zvyšování kvalifikace
                      • Práci s moderním technickým vybavením na projektech pro nové modely

světově známých výrobců automobilů.

Víme jak ohodnotit vaše schopnosti a pracovní výkon, proto nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení
a zajímavé zaměstnanecké výhody – možnost stravování (kantýna), stravenky, flexipassy, prémie, 
5. týden dovolené navíc.

Pokud vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete nám svůj životopis na e-mail: nabor@lear.com nebo na
adresu: Lear Corporation Czech Republic s. r. o., Personální oddělení, Tovární 735/10, 682 01 Vyškov.
Můžete nám také zavolat na číslo 517 577 733 nebo předat váš životopis osobně na recepci naší
společnosti. 

Chcete dlouhodobě perspektivní práci v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti? 
Hledáte stabilitu a zázemí prosperující firmy s dlouholetou tradicí?

Staňte se součástí silné nadnárodní společnosti, 
která patří ke špičce v automobilovém průmyslu.

Jsme významná mezinárodní výrobní společnost s celosvětovou působností 
a předním světovým dodavatelem, který vyrábí elektromechanické prvky 

pro automobilový průmysl. Pro výrobní závod ve Vyškově, 
hledáme vhodné zaměstnance na pozici:

POZVÁNKA NA BAZÁREK
MC RADOST, o.s. a MKS Vyškov

vás zve na Bazárek oblečení a potřeb
pro děti 6. dubna 9.00–17.00 hod., vel-
ký sál Besedního domu. Bližší info
na: www.mcradost.cz

POZVÁNKY DO DDM VYŠKOV
5. dubna 2012Velikonoční tvoření –

voskové kraslice, pečení – sladká
koleda, velikonoční prostírání a zví-
řátka, s sebou dvě vyfouknutá vajíčka,
cena: 40 Kč. 5.–6. dubna 2012 Veliko-
noční prázdniny v sedle – příměstský
tábor u koní v jezdeckém areálu
Šafářský dvůr, poplatek 330 Kč.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS 
„NA ROVINU“

Zveme vás na přednáškový cyklus
Na rovinu vždy v 18 hodin, aula Gym-
názia Vyškov, Komenského 16/5.
Přednáší Mgr.Libor Votoček. Pondě-
lí 2. 4. – Konzumní děti a komercio-
nalizace člověka. Úterý 3. 4. – Vliv
hudby a filmu. Středa 4. 4. – Původ
a význam manželství a rodiny. V rám-
ci Klubů zdraví pořádá o. s. Život
a zdraví, www.zivotazdravi.cz. Kon-
takt: 734 437 435, 737 871 136.

VÝSTAVA VE ŠVÁBENICKÉM MUZEU
Každou neděli od 25. března do 

1. července je ve vlastivědném muzeu
ve Švábenicích otevřena nová příro-
dovědná výstava s názvem: ZVĚŘ
A PTACTVO našich lesů, luk a polí.
Milovníci přírody na výstavě uvidí
2 000 barevných dokumentů z říše zví-
řat a ptactva v České republice. Ote-
vřeno je vždy v neděli odpoledne od
14 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

KOŠT  VÍNA  V NESOVICÍCH
Místní organizace Českého svazu

zahrádkářů Nesovice ve spolupráci
s Obecním úřadem Nesovice si vás
dovoluje pozvat v neděli 15. dubna
2012 do sálu KD Nesovice na košt
vína z hospodářství manželů Valihra-
chových z Krumvíře. Po celé odpo-
ledne bude doprovázet cimbálová
muzika Slovácko mladší z Mikulčic
pod vedením Petra Marady. Začátek
programu je ve 14.30 hodin. Vstupné
dobrovolné. Srdečně zvou pořadate-
lé.

VÍTÁNÍ JARA 2012 SOBOTA 31. BŘEZNA 2012,
19.30 HOD., SOKOLOVNA NÍŽKOVICE

Letos již potřinácté krátce po
prvním jarním dnu se otevírá sezona
folkového a countryového festivalo-
vého hraní koncertem VÍTÁNÍ JARA
v sokolovně v Nížkovicích, kam si
své hudební přátele zve domácí pís-
ničkář Slávek Janoušek. V úvodu
vystoupí taneční skupina ČTYŘLÍS-
TEK z Nížkovic, která předvede
ukázku country tanců, dále pak tra-

diční účastník tohoto koncertu –
kobeřická skupina BOKOMARA.
Skupina ZHASNI z Nového Boru
pokřtí své nové CD Na druhém nád-
voří, rovněž SLÁVEK JANOUŠEK
a LUBOŠ VONDRÁK budou křtít CD
dětských písní Dušičky. K vrcholům
večera bude patřit výrazná osobnost
hudební scény – zpěvák PETR BEN-
DE a jeho skupina BAND, zahraje
společně s cimbálovou muzikou
GRAJCAR z Dolních Bojanovic.
Závěrečný blok moravských lidových
písní od cimbálovky dotvoří určitě
krásnou atmosféru tohoto jarního
večera. Na pohodový koncert do míst-
ní sokolovny vás srdečně zve písnič-
kář Slávek Janoušek.

CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE
Poslední z cestovatelských před-

nášek ZOOPARKU Vyškov v sále
Hanáckého statku od 18.00 hodin. 
29. 3. PAVEL BÉM, RUDOLF ŠVA-
ŘÍČEK: NEJVYŠŠÍ HORY CHILE
I ARGENTINY. Aconcagua je nejvyš-
ší hora nejen Jižní Ameriky, ale
i západní polokoule a jižní hemisféry.
Východy a západy slunce zde opravdu
čarují. Karmínový masív hýří škálou
barevných odstínů od samého nástu-
pu. Oranžové a růžové termály, sma-
ragdová jezírka, tyrkysové říčky,
šťavnatá zeleň vegetace, okrová půda,
rumělkové skály… tolik barev se jin-
de nevidí. Pastelové Andy zažijeme
netradičně! V Chile šokuje déšť
v poušti a zatopené pouštní lokality,
nejstarší mumie světa i tajemné sochy
Moai. Vystoupíme postupně na odliš-
né vrcholy různých koutů barevné
země. Bonusem je nejvyšší sopka svě-
ta Ojo de Salado pod přívalem sněhu.
A zasněžená poušť…

Podzemní sál na Hanáckém statku
v ZOOPARKU Vyškov. Vstupné 20 Kč.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
V pátek 6. 4. 2012 od 18.00 hodin

na Hanáckém statku v ZOOPARKU
Vyškov. KAZACHSTÁN OČIMA
TERARISTY: Ivan Kubát. Náš přední
terarista a herpetologický nadšenec,
který je zaměstnán jako zoolog v ZOO
Ohrada – Hluboká nad Vltavou, bude
promítat obrázky a vyprávět o svých
zážitcích a cestách za plazy střední
Asie. Vstupné 20 Kč.


