
Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756

Prodej dřevěných
bukových briket:

nad 1 tunu 4,30 Kč/kg
do 1 tuny 4,90 Kč/kg

Inf. na tel. č.:

605 918 024
Ivanovice na Hané

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků

Gula Michal, Rašovice 225
Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

Persefona je občanské sdružení poskytující odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem
domácího násilí, sexuálního násilí a znásilnění. Jsme tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného příkoří
snaží pomoci.

Aktuálně jsme rozšířili naše služby ve Slavkově o další poradenský den v měsíci, kdy kromě již zavedeného
třetího pondělí v měsíci v době od 13.00 do 17.00 hodin, probíhá poradenství také každou první středu
v měsíci v době od 9.00 do 13.00 hodin v Charitní poradně, Polní 1444.

Do konce roku 2012 jsou to tyto termíny:
5. 9. a 17. 9., 3. 10. a 15. 10., 7. 11. a 19. 11., 5. 12.

První konzultace s klientem probíhá s terénní sociální pracovnicí, která v případě potřeby zprostředkuje
další konzultaci klienta s právničkou nebo psycholožkou Persefony o.s.
Na konzultaci v uvedených termínech je možné přijít bez objednání, ale jistější je se telefonicky objednat
na mobilní lince 737 834 345 nebo na pevné lince 545 245 996 v pracovní dny v čase 9–17 hod.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám podali pomocnou ruku. 
Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný prostor pro váš příběh.

Poradenské služby poskytujeme v rámci projektu Přijdeme až k vám 2 – zlepšení místní dostupnosti služeb
obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání. Projekt je financován z ESF prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR a je realizován od června 2011 do května 2014

Kontakty: sídlo organizace: Persefona o. s., Jiráskova 8, 602 00 Brno
Mobilní linka: 737 834 345 • Pevná linka: 545 245 996 • E-mail: domacinasili@persefona.cz

www.persefona.cz

Vážení přátelé,Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvatdovolujeme si Vás pozvat

ve středu 5. 9. 2012 od 17 hodinve středu 5. 9. 2012 od 17 hodin
na grilované selátkona grilované selátko

podávané naším kuchařempodávané naším kuchařem
na přilehlé zahrádce u restaurace.na přilehlé zahrádce u restaurace.

Neváhejte využít posledních letníchNeváhejte využít posledních letních
dozvuků v příjemném prostředídozvuků v příjemném prostředí

s přáteli,s přáteli,
dobrým jídlem a pitímdobrým jídlem a pitím
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Hotel BučoviceHotel Bučovice

AQUAPARK VYŠKOV
Od pondělí 3. 9. 2012 do
neděle 9. 9. 2012 (včetně)
bude uzavřena z důvodu 

pravidelné roční odstávky 
krytá část Aquaparku Vyškov.
Letní plavecký areál bude v září

otevřen za příznivého počasí
10.00–19.00 hod.

DŘEVĚNÉ EKOLOGICKÉ BRIKETY
exkluzivní zaváděcí 

cena 4.700,- 
za paletu (1 tunu)

POZOR! Cena platná do 10. září
doprava do 30 km z našeho skladu ve Vyškově zdarma při odběru min. 1 palety

Objednávejte: tel.: 604 355 959, nebo: saskova@kominex.cz, www.kominy-kominex.cz
Prodejna: Vyškov, Sochorova 591 (areál STK – po staré silnici směr Prostějov)

Žaluzie, sítě, markýzy, okna, vrata + veškeré zastínění + opravy
KAŽDOU konkurenci porazíme kvalitou, rychlostí a CENOU!

Nezávazné zaměření, ocenění a doprava ZDARMA.
Tel.: 737 350 511, e-mail: okna@msys.cz

OBCHODNÍ DŮMOBCHODNÍ DŮM

DOMÁCÍ POTŘEBY, SKLO, PORCELÁN,
ELEKTRO, PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY,

DROGERIE, HODINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ,
OBUV, ODĚVY, LÁTKY, ZÁCLONY,
KOŽENÁ A ODĚVNÍ GALANTERIE,

BYTOVÝ TEXTIL, KABELKY
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na veškerý sortiment
(mimo elektra a zboží v letáku)
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ŠETŘETE S PRIOREM – NAKUPTE DĚTEM DO ŠKOLY SE SLEVOU!ŠETŘETE S PRIOREM – NAKUPTE DĚTEM DO ŠKOLY SE SLEVOU!

PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.,  OD PRIOR Vyškov, Brněnská 2, tel.: 517 348 806, e-mail: vyskov@prior.cz     Prodejní doba: Po–Pá 8.30–18.00, So 8.30–12.00

v pondělív pondělí 3. 9.9.v pondělív pondělí  3.3.  9.9.MIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVYMIMOŘÁDNÉ SLEVY
Při nákupu nad 400 KčPři nákupu nad 400 Kč

poukázka v hodnotě 100 Kčpoukázka v hodnotě 100 Kč
na slevu z dalšího nákupuna slevu z dalšího nákupu

většího jak 400 Kčvětšího jak 400 Kč
(platí do 30. 9. 2012)(platí do 30. 9. 2012)20 %20 %20 %20 %
wwwww.modnilatk.modnilatky.cz.czwwwwww.modnilatk.modnilatkyy.cz.czwwwww.prio.prior.cz.czwwwwww.prio.priorr.cz.cz

POZORPOZOR
DALŠÍDALŠÍ

SLEVA!SLEVA!

* sleva bude poskytnuta na pokladně

Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Vyškov–Vrchovina
Krajský přebor
Rousínov–Kyjov (so)
I. A třída
Šaratice–Hrušovany n. Jev. (so)
Bučovice–Rakvice
Dražovice–Slavkov u Brna
I. B třída
Bohdalice–Čebín (so)
Černá Hora–Ivanovice na Hané
Kohoutovice–Rousínov B (so 10.30)
Medlánky–Švábenice (so)
Křenovice–Veselí nad Moravou
Hroznová Lhota–Otnice
Okresní přebor
Nesovice–Vícemilice
Brankovice–Pačlavice (10.00)
Vyškov B–Letonice (so)
Radslavice–Kobeřice
Slavíkovice–Pustiměř
FKD–Lysovice (10.30)
Vážany nad Litavou–Dědice
III. třída skupina A
Chvalkovice na Hané–Habrovany (so)
Bohdalice B–Kučerov
Hoštice/Heroltice–FKD B (so)
Moravské Málkovice–Rychtářov
Komořany–Pustiměř B
Ježkovice–Opatovice (10.00)
Dražovice B–Švábenice B (10.00)
III. třída skupina B
Němčany–Křižanovice
Slavkov u Brna B–Nížkovice (so 10.15)
Mouřínov–Letonice B

Velešovice–Zbýšov
Lovčičky–Kroužek (14.15)
Křenovice B–Heršpice (so)
Bošovice–Hodějice
IV. třída skupina A
Bohdalice C–Pačlavice B
(14.00, hř. Milonice)
Brankovice B–Chvalkovice u Bučovic
Hoštice/Heroltice B–Milonice/Uhřice
Nesovice B–Kroužek B (10.00)
Račice–Opatovice B
Vícemilice B–Dědice B (10.00)
IV. třída skupina B
Lovčičky B–Křižanovice B
Šaratice B–Nížkovice B
Velešovice B–Zbýšov B (so)
Slavíkovice B–Kobeřice B (14.15)
Křenovice B–Rašovice (10.00)
Vážany nad Litavou B–Otnice B (so)
Dorost
SCM–MSDL U19
Vyškov–Sigma Olomouc U18 (10.15)
SCM U17
Karviná–Vyškov (10.15)
SCM U16
Karviná–Vyškov (12.15)
I. třída
Slavkov u Brna–Čebín (so 14.00)
Rousínov–Letonice (so 13.15)
Bučovice–Chrlice (14.15)
Okresní přebor
Moravské Málkovice–Pustiměř (14.00)
Brankovice–Křenovice (14:15)
Hoštice/Heroltice–Křižanovice (10.00)
Dražovice–Hodějice (so 14.00)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli
2. 9. 2012 v 16.30 hodin.

OVOCE A ZELENINA HLEDÍK

Na Hraničkách 15, Vyškov, tel. číslo: 774 700 800, www.zelenina-vyskov.cz

SUDOVÉ VÍNO od 34,–

ČESKÝ ČESNEK 199,–

Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Chardonnay,

Pálava, Zweigeltrebe, Svatovavřinecké,

Cabernet Sauvignon, Modrý portugal.

(odrůda Violete)

Opravím čalouněný
 nábytek za výhodné ceny. 

Velký výběr pot. látek,
odvoz zajistím. 

Z. Krulich, Drnovice 237,
tel.: 517 353 528, 

604 560 372.

• Výroba cukroví, dortů, řezů, rolád
a svatebních koláčků na zakázku 

• svatby • narozeniny • výročí

CUKRÁŘSTVÍ
Andrea Zabloudilová

Mob.: 607 993 170, Vyškov
www.azcukrarstvi.freepage.cz

Polojasné počasí, dobře při-
pravené tratě, kvalitní střelnice
a dobrá organizace potěšila
všechny přítomné. V tomto zají-

mavém závodě,
kdy nevíte pře-
dem, jak vše
dopadne, se pořadí
měnilo jak na hou-
pačce. Vše bylo
závislé na výsled-
ku střelby po
poslední položce.
Což bylo zřejmé
i u dorostence
Jana Haumera,
který nakonec po
druhé položce

doběhl na čtvrté pozici. Velkého
úspěchu v žactvu dosáhl Adam
Wagner, který po druhé položce
měl bezchybnou střelbu

a v závěrečném finiši už mu
nestačily síly na třetí místo
a doběhl tak na nepopulárním
čtvrtém místě. S bezchybnou
střelbou v obou položkách
doběhla na sedmém místě Dag-
mar Dvořáková. „V sobotním
závodu mě potěšil nejvíce
Adam, který dosáhl svého nej-
většího osobního úspěchu
a doběhl po urputném finiši na
čtvrtém místě a získal I. výko-
nostní třídu, která je vstupen-
kou na MČR. Sám měl z vý -
sledku obrovskou radost“,
zhodnotil výkony svých svěřen-
ců Vladimír Haumer. V neděli se
běžel rychlostní závod s 30’
odstupem mezi závodníky. Byl
to také zajímavý souboj. Po
první střelecké položce v doros-
tencích to vypadalo pro Jana
Haumera opět na čtvrté místo,
ale fantastickou bezchybnou
střelbou ve druhé položce
a urputným finišem pro něj

Závěrečné třetí kolo Českého poháru v letním biatlonu v Jáchy-
mově zakončilo závodní sezonu dorostu a dospělých a pro žactvo
to byla poslední možnost kvalifikace na Mistrovství ČR. V sobotním
závodu s hromadným startem se nejpočetnější kategorií stali muži
„B“, kde startovalo 16 závodníků ve věku 35–45 let a v kategorii
žactva to byla kategorie žáků „B“ – sportovci ve věku 12–13 let –
se 27 závodníky, kteří měli dva rozběhy. 

indiv. přístup 
malé skupiny všech pokročilostí

příznivá cena

Pořádáme kurzy

ANGLIČTINY

Tel.: 608 211 019

Haumer bronzový v Českém poháru v biatlonu

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce 

(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,

marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

skončil souboj bronzovou
medailí. „Opravdu jsem byl mile
potěšen, když mi manželka
dávala na trati informaci, že syn
měl bezchybnou střelbu, protože
jsem zrovna probíhal svým
prvním úsekem závodu ve své
kategorii adoufal jsem vmedai-
li, kterou nakonec syn vybojo-
val. Vkonečném pořadí žebříčku
vdorostencích jsou Pavel iHon-
za v první desítce, což na svou
první sezonu s malorážkou je
pěkné umístění. U žáků jsem
rád, že se poprvé všichni naši
závodníci nominovali na MČR“
popsal své dojmy Vladimír Hau-
mer, který byl v sobotu sedmý
a v neděli čtrnáctý.

Pořadí vyškovských biatlo-
nistů: hromadný a rychlostní
závod – žáci „B“ Matěj Haumer
21. a 12., žáci „C“ Adam Wagner
4. a 12, Jan Vařeka 17. a 14.,
žákyně „C“ Dagmar Dvořáko-
vá 7. a 10, dorostenci „A“ Jan
Haumer 4. a 3., Pavel Vařeka 5.
a 5., muži „B“ Vladimír Haumer
7. a 14. místo.


