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* Sportovní pozvánky *

Dne 20. března 2012 uplynulo  5 smutných roků
od chvíle, kdy navždy odešel náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Zborovský.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku všem děkují
manželka, dcery, syn a vnoučata. 

Dne 22. března 2012 vzpomeneme na 1. výročí
úmrtí
pana Karla Dufka z Vyškova.
Tichou vzpomínku věnuje
rodina. 

Dne 23. března by se dožil 100 let
pan Jaroslav Trávníček z Vyškova-Dědic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové Zdeněk a Jaroslav s rodinami.

Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 23. března uplynou 3 roky, kdy od nás
navždy odešel syn, bratr, tatínek
pan Stanislav Holzer.
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka s celou rodinou.

Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky zůstávají.
Dne 23. března by se dožil 100 let
pan Josef Masařík z Černčína.
Vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Dne 24. března 2012 by se dožil 100 roků
pan Rudolf Pazall.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád
nezapomene.
Dne 24. března to budou 3 roky, co nás navždy
opustila
paní Květuška Vyhňáková.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv a tvář sebou vítr
vzal.
Dne 24. března vzpomeneme 5. výročí, co nás
navždy opustil
pan Antonín Kolkop.
Stále vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.

Utichl navždy Tvůj hlas, jen vzpomínka zůstala
v nás.
Dne 26. března 2012 by oslavil 85 roků
a 5. května to budou 4 roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Bohuslav Hasoň z Ivanovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Anna a děti s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.
Za vzpomínku děkuje rodina Hasoňova.

Dne 27. března tomu bude 9 roků, co nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček a bratr
pan Mgr. Zdeněk Novotný.
Stále vzpomínají
manželka, dcery s rodinami a sestra.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem kdo
vzpomenou s námi.

Dne 28. března to bude 14 let, kdy náhle zemřela
paní Květoslava Hasoňová z Dědic.
Vám všem, kteří v tichém zamyšlení vzpomenete
na ni a její zemřelé rodiče děkují
manžel Stanislav a syn Stanislav s rodinou.

Vzpomínky

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, příbuzným, známým a kamarádům,

kteří se přišli naposledy rozloučit s
panem Janem Strnadem z Lulče.

Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti. 
Zarmoucená rodina.

Anna Ognarová (1923), Hodějice † 13. 3.
Ferdinand Hrubý (1929), Kučerov † 13. 3.
Miloš Langhammer (1921), Podomí † 14. 3.
Vladimír Mráz (1951), Rychtářov † 15. 3.
Marie Gottvaldová (1929), Vyškov † 16. 3.
František Novotný (1923), Hamiltony † 16. 3.
Josef Novák (1925), Luleč † 16. 3.
Emilie Sotolářová (1922), Podomí † 16. 3.
Vladimír Hejč (1929), Ivanovice na Hané † 18. 3.
Marie Lusková (1933), Rychtářov † 21. 3.

Opustili nás

Dne 1. dubna 1977 se narodil můj manžel
Gianna Beretta Molla z Číny.

Ty jsi neměl nic, já jsem neměla víc. Když jsme se dali
dohromady, máme oba víc. Máme se rádi.

Manželka z Vyškova na Hané.

Blahopřání

Gymnastkám Traska začíná jarní sezona

Úspěšní judisté

(kap)Všechny březnové víkendy mají moderní gymnastky
SK Trasko Vyškov naplněné kontrolními závody před započetím
hlavní části jarní závodní sezony.

Ke každodennímu tréninku
tak přibyly i potřebné oddílové
závody, na kterých se dolaďují
sestavy s jednotlivým náčiním.
Všechno tak směřuje k poháro-
vým závodům po celé republice,
následně koblastním přeborům
a vyvrcholením na mistrovství
republiky jednotlivkyň v kate-
gorii nadějí adorostenek vBrně.

V neděli 1. dubna, čeká
vyškovské reprezentantky
v kategorii juniorek tuhý boj
omistrovské medaile vestetické
skupinové gymnastice. Vdomácí
hale na Purkyňové ulici budou
bojovat nejen otitul, ale ionomi-
naci na mistrovství světa koncem
dubna, které se uskuteční v bul-
harské Varně. Mladší družstva
Traska bude vnedělní dopoledne
pak bojovat onejlepší umístnění
v I. kole ESG Cupu.

Celá sobota 14. dubna bude
patřit tradičnímu závodu –
Opohár města Vyškova, kde bude
na startu početný zástup dívek
v 7 věkových kategoriích z celé

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

***
WORKSHOP V MUZEU

Zveme všechny kdo rádi šijí a tvoří
z látek do vyškovského muzea na
workshop k výstavě patchworku, kte-
rý přiblíží tuto tradiční techniku seší-
vání látek. Pod dohledem lektorky
Jitky Chumchalové si budete moci
ušít jednoduchý patchworkový výro-
bek. Akce se koná ve středu 28.března
2012 v 15.30 hod. v Muzeu Vyškovska,
nám. Čsl. armády 2, Vyškov. V případě
zájmu se prosím objednejte na tel.
č.517 348 040 nebo na mv@muzeum-
vyskovska.cz. Vstup né je 50 Kč, délka
workshopu cca 2 hodiny.

***
POZVÁNKA NA PŘEHLÍDKU TROFEJÍ ZVĚŘE

Okresní myslivecký spolek ČMMJ
ve Vyškově, obce s rozšířenou působ-
ností – Vyškov, Bučovice, Slavkov,
Myslivecké sdružení Amálka Drno-
vice, OÚ Drnovice vás srdečně zvou
na Chovatelskou přehlídku trofejí
zvěře, spojenou s výstavou fotografií
a ochutnávkou vín. Akce se uskuteční
dne 24. 3. 2012 od 8.30 do 17 hodin
v kulturním domě v Drnovicích.

***
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „NA
ROVINU“

Zveme vás na přednáškový cyklus
Na rovinu vždy v 18 hodin, aula Gym-
názia Vyškov, Komenského16/5.
Přednáší Mgr.Libor Votoček. Pondělí
2. 4. – Konzumní děti a komerciona-
lizace člověka. Úterý 3. 4. – Vliv hudby
a filmu. Středa 4. 4. – Původ a význam
manželství a rodiny. V rámci Klubů
zdraví pořádá o. s. Život a zdraví,
www.zivotazdravi.cz. Kontakt:
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 přírodo-
vědná 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  pořadatelé.

***
VÍTÁNÍ JARA 2012 

Sobota 31. března 2012, 19.30 hod.,
sokolovna Nížkovice. Letos již potři-
nácté krátce po prvním jarním dnu
se otevírá sezona folkového a coun-
tryového festivalového hraní koncer-
tem VÍTÁNÍ JARA v sokolovně
v Nížkovicích, kam si své hudební
přátele zve domácí písničkář Slávek
Janoušek. Program: v úvodu vy-
stoupí taneční skupina ČTYŘLÍS-

TEK z Nížkovic, která předvede
ukázku country tanců, dále pak tra-
diční účastník tohoto koncertu – ko-
beřická 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 vrcho-
lům večera bude patřit výrazná
osobnost hudební scény – zpěvák
PETR BENDE a jeho skupina
BAND, zahraje společně s cimbálo-
vou muzikou GRAJCAR z Dolních
Bojanovic. Závěrečný blok morav-
ských lidových písní od cimbálovky
dotvoří určitě krásnou atmosféru to-
hoto jarního večera. Na  poho do vý
koncert do místní sokolovny vás
srdečně zve písničkář Slávek Janou-
šek.

***
CESTOVÁNÍ S LIVINGSTONE

Další z cestovatelských přednášek
ZOOPARKU Vyškov v sále Hanácké-
ho statku od 18.00 hodin. 29. 3.
PAVEL BÉM, RUDOLF ŠVAŘÍČEK:
NEJVYŠŠÍ HORY CHILE I ARGEN-
TINY. Aconcagua je nejvyšší hora
nejen Jižní Ameriky, ale i západní
polokoule a jižní hemisféry. Východy
a západy slunce zde opravdu čarují.
Karmínový masív hýří škálou barev-
ných odstínů od samého nástupu.
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…? Vstupné 20 Kč.

***
VÍTÁNÍ JARA ANEB OSLAVA DNE PTACTVA
A PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE

Je název další akce, která proběhne
v ZOOPARKU Vyškov v sobotu 24. 3.
2012. Program: od 14.00 – velikonoční
dílničky (pletení pomlázky, výroba
Smrtek, zdobení vajec, pečení jidášů,
ochutnávání velikonočních jídel,
malování na obličej, jarmark – kras-
lice, perníky, hrnčíř, dřevěné hračky,
kovové šperky, včelařské produkty…
15.00 – Vynášení Smrtky – folklorní
soubor Koštéř z Manerova, od 15.00 –
Den ptactva – hry a soutěže v ZOO.

***
ZOOSTAVBY

Výběr nejzajímavějších dvojroz-
měrných i trojrozměrných prací stu-
dentů Fakulty architektury VUT Brno
z několika posledních ročníků. Výsta-
vu můžete vidět v prostorách „sto-
doly“ Hanáckého statku při návštěvě
ZOO PARKU Vyškov denně od 9.00
do 18.00 až do konce dubna.

***
ZÁJEZD DO DIVADLA

Kulturní a sociální komise obce
Drnovice pořádá zájezd do Národní-
ho divadla Brno na slavnou Molièro-
vu komedii Škola žen. Představení se
koná v úterý 1. května 2012 v 17 hodin
Odjezd autobusu je v 16 hodin ze
zastávky na návsi. Na toto předsta-
vení byla obci Drnovice poskytnuta
sleva, celková cena zájezdu: 250 Kč.
Běžná cena vstupenky činí 300 Kč.
Vstupenky jsou k zakoupení v kan-
celáři OÚ Drnovice.

České republiky a Slovenska.
O týden pak později, v neděli 
22. dubna, se znovu ve Vyškově
uskuteční oblastní přebory Jiho-
moravské oblasti kadetek
adorostenek opostup na brněn-
ské republikové mistrovství. Jeho
pořadatelstvím byl právě pově-
řen SK Trasko a uskuteční se ve
VŠ hale Brně-Bohunicích ve
dnech 19. a20.května.Vyškovské
gymnastky zde budou obhajovat
svoje loňské vynikající umístnění
včetně titulu mistryně republiky
Veroniky Nohelové avicemistry-
ně Adély Plchové. Neměly by zde
chybět ani další vyškovské
medailistky Míša Pavlíková,
Karolina Kapounková, celkové
pátá Dana Suchomelová a osmá
Eliška Trněná.

Vyškovští krasobruslaři o sobě dávají vědět
Letošní krasobruslařská sezona, ve které zaznamenali několik

výborných úspěchů také členové vyškovského krasobruslařského
oddílu se pomalu blíží do finále.

Reprezentanti Vyškova
v tomto sportovním odvětví
Filip a Natálie Taschlerovi,
Adéla a Elena Havlíkovi, Nina
Rozehnalová, Eliška Kotlá-
nová, Tereza Mikulíková, Natá-
lie Nováková, Lucie Zemanová,
Veronika Hýzlová, Barbora Ku-
bicová aAdéla Úlehlová starto-
vali ve svých kategoriích na
mnoha závodech po celé České
republice apřivezli si v průběhu
celé sezony celou řadu výbor-
ných umístění, přičemž závodní
atmosféru se ziskem zlaté me-
daile si poprvé vyzkoušeli i naši
nejmladší – Přípravka (katego-
rie prvky) a to Eva a Michaela
Kupčíkovi, Barbora Hýzlová
a Denisa Ulbrichtová. Vrcholem
celoroční dřiny, přípravy a zá-
vodění je bezesporu Mistrovství
České republiky žactva, které se
uskutečnilo o minulém víkendu
v Brně. Na tomto prestižním zá-
vodě mají možnost startovat
pouze ti nejlepší krasobruslaři
z daných kategorií v rámci
České republiky a proto je vel-
kým úspěchem již samotný start
v této soutěži. Krasobruslařský
oddíl MBK Vyškov je poměrně
malým oddílem v porovnání
s jinými krasobruslařskými
kluby a přesto se může pochlu-
bit startem hned dvou svých re-
prezentantů a to Filipa
a Natálie Taschlerových, kteří
pod vedením trenérky Petry
Kepákové dokonce dosáhli až

k metám velmi vysokým, když
zaznamenali naprosto skvělá
umístění. Natálie Taschlerová
v kategorii nejmladší žačky ob-
sadila vynikající 5. místo a Filip
Taschler  v kategorii žáků
mladších dokonce vybojoval
neuvěřitelný bronz. A tím výčet
úspěchů vyškovského kraso-
bruslení rozhodně nekončí.
Filip Taschler, Natálie Taschle-
rová, Adéla Havlíková a Tereza
Mikulíková jsou navíc vyškov-
ští zástupci také v synchronizo-
vaném bruslení. První tři si
s brněnským týmem Sněženky
dovezli 1. místo z MČR synchro-
nizovaného bruslení (žačky nej-
mladší) a 3. místo ze závodů ve
švýcarském Widnau, kde zase-
bou nechali 8 týmů z celé Ev-
ropy. Poslední jmenovaná pak
přivezla z MČR synchronizova-
ného bruslení 3. místo s brněn-
ským týmem Sunflowers.
A v závěru je ještě nutné také
vzpomenout účast našeho re-
prezentanta na letošní Olym-
piádě dětí a mládeže, odkud si
velmi talentovaný Filip Tasch-
ler přivezl skvělé 3. místo. Nyní
se členové oddílu pod vedením
trenérek Evy Čiklové, Petry Ke-
pákové a Luďka Feňa poctivě
připravují na testy výkonnosti,
kterými na konci března v Brně
zakončí svou letošní závodní se-
zonu na ledě.  

Vedení oddílu 
krasobruslení MBK Vyškov

O víkendu 17. 3. 2012 pro-
běhlo nedaleko od německého
Crimmitschau otevřené mi-
strovství Německa v kategorii
masters.

Jako jediný zástupce dědic-
kého juda se na dalekou cestu
vydala Ivana Králíková.

Na mistrovství se sešli závod-
níci zosmi zemí autkali se ve vzá-
jemných bojích. 139 účastníků
naplnilo dóžó optimismem aelá-
nem a ten pomáhal jak k vítě-
zným kláním tak v překonání
smutku nad neúspěchem. Dědic-
ké judo a si však může připsat
zisk mistrovského titulu v kate-
gorii nad 70 kg, který se Ivaně
v nemalé konkurenci podařilo
získat. V příštích týdnech ještě
plánuje vyrazit za ziskem medai-
lových postů do Maďarska a na
Slovensko a završení úsilí bude
na Mistrovství Evropy vpolském
Opole v květnu.Gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů.

* BĚH - Oddíl sportovní gym-
nastiky TJ Sokol Bučovice po-
řádá v sobotu 31. 3.  2012 v 10
hodin ve sportovní hale ZŠ 710
XXXIII. ročník memoriálu
prof. Antonína Součka - mezi-
národní závod žáků. Srdečně
zveme příznivce gymnastiky.

* Běhání se svíčkou - Atle-
tický klub AHA Vyškov srdečně
zve všechny, kdo se chce hýbat
a není mu běh cizí na druhý díl
Běhání se svíčkou. Uskuteční se
ve čtvrtek 29. března 2012 od
15.15 hod. na stadionu Za par-
kem. Podrobné informace na
www.ahavyskov.cz.

Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Vyškov-Vrchovina
Krajský přebor
Rousínov-Vracov (so)
Dorost
SCM-MSDL U 19
Vyškov-Jihlava 18 (10.15)
SCM U17
Vyškov-Frýdek Místek (so 10.15)
SCM U16
Vyškov-Frýdek Místek (so 12.15)

Žáci
SpSM U15
Hodonín-Vyškov (10.00)
SpSM U14
Hodonín-Vyškov (11.45)
SpSM U13
Hodonín-Vyškov (13.30)
SpSM U12
Hodonín-Vyškov (15.00)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
25. 3. 2012 v 15.00 hodin.


