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Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nás přišli podpořit na nové divadelního představení „O pekelném vaření“. V letošním roce bylo určeno spíše dětem,
ale doufáme, že jsme touto změnou potěšili, pobavili a ukázali, že zvládneme stále zahrát i něco pro ty nejmenší.
Vaše LMD, ochotnický soubor Kunštát
Foto: K. Podsedník st.

SLOVO STAROSTY
Již třetím rokem se obyvatelé Kunštátu
o dubnovém víkendu zapojili do společného
úklidu města. V rámci celorepublikové
akce „Ukliďme Česko“ se spolky, organizace i samotní občané společně procházeli
městem a čistili jeho ulice od odpadků.
Ti, co nemohli o víkendu, činili se již od
čtvrtka nebo si to vynahradili v pondělí.
Florbalový klub, FK Kunštát, Chocholík,
Spolek mladých a nevybouřených Rudka,
OV Rudka, OV Sychotín, OV Újezd, SDH
Újezd, SDH Sychotín, ZŠ Kunštát – společně 194 párů rukou, které neúnavně čistily
naše město i s přilehlými obcemi. Přidali
se i neorganizovaní dobrovolníci, ať už sami
nebo celé rodiny. Přibylo dalších 26 párů,
které se tak činily stejně urputně.
Sesbíralo se 15 tun různorodého odpadu,
který se po roztřídění ekologicky zlikviduje a nebude hyzdit naše okolí.
Velké díky všem ochotným a pořádkumilovným lidem, kteří ve svém volnu a bezúplatně věnovali trochu času ke zlepšení
našeho okolí nejen pro sebe, ale pro nás
všechny. Stejný dík patří i organizátorům
akce Aleši Havelkovi a Liboru Sedlákovi
z vedení radnice, kteří celou akci připravovali a strategicky přidělovali úseky
k úklidu tak, aby se pokryla celá obec.
Za technický odbor patří poděkování panu
Karlu Konopáčovi.

Pracovní četa sbírala a svážela odpad na
sběrný dvůr. Město zajistilo pro každého
brigádníka malou svačinku, aby se pracovalo veseleji.
Boj s nepořádkem v ulicích je bojem věčným. Je však dobře, že mnozí z nás si uvědomují, že záleží hlavně na nás všech, jak
bude naše město vypadat.
MVDr. Zdeněk Wetter,
starosta

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
V měsíci dubnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• jarní údržbou Panské zahrady včetně
dosadby chybějících rostlin a opravy
komunikace
• postupem prací na rozšíření kanalizace
– stoky na ulici Brněnská
• vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele akcí:
(dále na str. 2)

Foto: K. Podsedník st.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA

•
•
•

•
•

• Pěší komunikace ulice Rudecká (chodník a místo pro přecházení včetně nasvětlení)
• Výměna střešní krytiny a oprava krovu
budovy nám. Krále Jiřího č.p. 107 (stará
radnice)
• Rekonstrukce interiéru – kmenová
učebna a sklad knih v základní škole
• Rekonstrukce penzionu města Kunštát
(oprava střechy, výměna otvorových prvků, zateplení)
pronájmem, prodejem a výkupem pozemků
výstavbou veřejného osvětlení v ulici Rudecká (za keramikou)
spoluprací města se Spolkem Řemesla
v Kunštátě při organizaci akce „Svátky
řemesel a krásy ušlechtilých koní“ konané 10.–11. 6. 2017
úpravou projektové dokumentace na
přístavbu mateřské školy
Rada města schválila:
• dosázení chybějících rostlin (růží a zi-

mostrázu) a opravu komunikace v Panské zahradě
• provedení opravy objektů na výletišti
v Rudce
• zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na opěrnou zeď u místní komunikace v Hlubokém
• na základě výběrového řízení uzavření
smlouvy o dílo s vítěznými firmami na:
– zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci bytového domu Nová 504
se společností Atelier Gama, s.r.o., Nádražní 213/10, Ostrava
– realizaci akce „Obnova vodovodu
a rekonstrukce místní komunikace v ul.
Hrnčířská“ se společností EUROVIA CS,
a.s., Vídeňská 104, Brno
• po vyhodnocení nabídek do výběrového řízení na realizaci akce „Pěší komunikace ulice Rudecká“ přidělení zakázky
firmě Karel Porč, Badalky 340, Lysice,
která podala nejvýhodnější nabídku
-taj-

VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR MĚSTA KUNŠTÁT
PROBÍHAJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVEBNÍ AKCE MĚSTA KUNŠTÁT
V dubnu byla zahájena druhá fáze stavební
akce „Kanalizace a ČOV II. etapa – prodloužení kanalizačních stok“, na kterou město
získalo dotaci z Jihomoravského kraje ve
výši 70 % z uznatelných výdajů. Jedná se
o dokončení (prodloužení) kanalizačních
stok, které byly realizovány v roce 2011.
První fáze výstavby proběhla na podzim
v ul. V Lávkách a Zahradní a nyní pokračuje v části ul. Brněnská a U Hřiště. Jedná
se o kanalizaci oddílnou – splaškovou. Do
této kanalizace budou napojeny pouze odpadní vody z domácností. Stávající jednotná
kanalizace bude sloužit pouze k odvodu
dešťových vod, které budou po dokončení

VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR
MĚSTA KUNŠTÁT OZNAMUJE
TERMÍNY ODEČTŮ VODOMĚRŮ
Sychotín, Újezd – 2. polovina května
Kunštát – 2. polovina června
- niz -

akce vypouštěny přímo do vodního toku,
a tím dojde ke snížení nákladů na čištění
odpadních vod.
Další větší stavební akcí, která se dotkne
některých občanů města, je rekonstrukce
vodovodního řadu a komunikace v ulici
Hrnčířská. Výkopové práce budou zahájeny
v druhé polovině května. Vodovodní řad je
nyní v havarijním stavu a každoročně tu
dochází k několika poruchám. Po výměně
vodovodu bude provedena i rekonstrukce
komunikace. Občanům, kterých se výměna vodovodu a přepojení přípojek dotkne,
byly zaslány podrobnější informace. Obnova
vodovodního řadu bude hrazena z Fondu
obnovy vodohospodářské infrastruktury,
ve kterém akumulujeme prostředky na
obnovu vodovodů a kanalizací z vodného
a stočného.
Žádáme Vás o zvýšenou opatrnost při průchodu staveništěm, prováděcí firmy se budou snažit provést stavbu v co nejkratším
možném termínu. Tímto Vám chceme poděkovat za pochopení a trpělivost, se kterou
k těmto stavebním akcím přistupujete.
		

-niz-

ZMĚNA TELEVIZNÍHO
VYSÍLÁNÍ
„POVINNÁ“ VÝMĚNA
TELEVIZÍ A SET-TOP BOXŮ.
SPUŠTĚNÍ DVB-T2 SE BLÍŽÍ!
Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání,
které sledujeme v televizi, je analogové.
Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že ho
nahradí vysílání digitální a my musíme
nakupovat nová zařízení, set-top boxy a tak
dále. A historie se opakuje. Sotva jsme si
zvykli používat dva ovladače nebo jsme si
pořídili novou televizi, už je tu hlášení
o další změně. Obyčejné digitální vysílání
s označením DVB-T už nám stačit nebude,
na scénu se chystá DVB-T2.
Co to vlastně znamená?
DVB-T2 je novou formou digitálního vysílání. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem
žádné z nich nejsou zatím přímo potvrzené
– například zvýšená kvalita obrazu, zvýšení
počtu televizních stanic, zlevnění ceny vysílání, takže by se do hry mohlo dostat více
stanic.
Naopak to, co většinu nepotěší, je fakt, že
žádné zařízení schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro
DVB-T2. Výměna televizorů nebo set-top
boxů se tedy týká opravdu všech. Bohužel
ani ti, kteří si prozřetelně už teď koupili
televizi s DVB-T2 podporou, nemusí mít
vyhráno. Pokud totiž zároveň přístroj neumí
kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve kterém bude vysílání šířeno, je vám
k ničemu.
Proč se přechází na nový TV standard v ČR?
Hlavním důvodem je uvolnění části sítě
pro mobilní internet. Mobilních zařízení
přibývá a síť už to nezvládá. Když už víme,
co nám to všechno (ne)přinese, a že je to
nevyhnutelné, zjistili jsme také, kdy nás to
čeká. Už se v minulosti objevilo několik
plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil.
Bohužel rok 2017 zřejmě už opravdu bude
tím průlomovým. Samozřejmě jako u přechodu z analogového vysílání, i tentokrát
bude vše probíhat postupně. Nedokážeme
říct, jaká vlna vypnutí DVB-T vás zasáhne,
nicméně by to mělo probíhat od roku 2018
do 2021. Snad alespoň tentokrát se bude
jednat o řešení dlouhodobějšího charakteru.
Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení,
tak sledujte, zda je u popisu produktu tato
značka:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve třídě Kytiček.
U zápisu rodiče předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a odevzdají „Žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (žádost je ke stažení na stránkách školy –
www.zskunstat.cz nebo bude k dispozici v den zápisu v mateřské škole). U zápisu bude
všem žádostem přiděleno registrační číslo a o přijetí či nepřijetí bude rozhodnuto do
30 dní podle stanovených kritérií. Kritéria jsou zveřejněna na úřední desce školy.
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Celý článek v původním znění i s videem na:
https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/.
Nela Seidenglancová
Marketing Asistant SROVNAME, s.r.o.
nela.seidenglancova@srovname.cz
www.srovname.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KRYŠTOF KINTR A BERENIKA LEPKOVÁ VE FINÁLE ÚSTŘEDNÍHO KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY
Bible a my – tak se jmenuje soutěž určená
žákům a studentům základních a středních
škol, jíž se letos podruhé zúčastnili také žáci
kunštátské školy. Smyslem soutěže je zprostředkovat mladým lidem bohatství, které
tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, a upozornit na její
aktuálnost i v dnešní době.
Soutěž se dělí do čtyř kategorií a probíhá ve
školním, okresním a ústředním kole. Každá
kategorie má stanoveno téma, k němuž
směřuje převážná část otázek. Letošními
tématy byly: Ježíšovo narození (pro soutěžící ze 4. a 5. třídy), Gedeon a Rút (7. a 8. třída),
Listy Korintským (8. a 9. třída) a Job, Jeremiáš a Pláč (pro studenty SŠ).
Vynikající znalosti biblických témat prokázali kunštátští žáci Berenika Lepková a Kryštof Kintr, kteří zvítězili na okresní soutěži
v Lysicích a spolu s dalšími čtyřmi soutěžícími reprezentovali náš okres v ústředním

kole. Jeho organizátorem se v letošním roce
stalo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Počet soutěžících se každým rokem zvyšuje, a tak se zde setkalo více než 150 žáků
a studentů. Uspět v takové konkurenci není
jednoduché, ale Berenika a Kryštof již měli
zkušenosti z minulého ročníku a přípravě
na soutěž věnovali hodně času a úsilí. Po
písemném testu se oba naši účastníci dostali do veřejného finále, kde šestice nejúspěšnějších musela odpovídat na nelehké otázky
poroty. Kryštof a Berenika však prokázali
nejen hluboké znalosti Bible, ale také schopnost soustředit se a zvládnout náročný závěr
soutěže. Kryštof Kintr získal ve své kategorii
1. místo a stal se vítězem ústředního kola,
Berenika skončila na výborném pátém místě. Oběma gratulujeme k tomuto mimořádnému úspěchu a děkujeme za vynikající
reprezentaci školy i města Kunštát.
Ilona Kuchyňová, ZŠ Kunštát

LESNÍ ŠKOLKA JELÍNEK
ZVEME NA VÝSTAVU
V KAFÉ ZA ROHEM DO
BOSKOVIC OD 12. 5. 2017
Tématem letošní výstavy Lesní školky Jelínek je Země (matka). Vernisáž se uskuteční 12.5. v 16.00 v Kafé za rohem, Plačkova 4,
Boskovice. Součástí vernisáže bude divadelní představení dětí z Lesní školky Jelínek
Šípková Růženka. Výstava potrvá do poloviny června 2017.
Klub Koloušek – lesní dobrodružství pro
děti od 2–3 let
Lesní klub Jelínek nabízí opět možnost pro
děti, kterým budou v září 3 roky, vyzkoušet
si, jaké to je chodit do lesní školky. Koloušek bude probíhat od května do června
v dopoledních hodinách každou středu od
od 8.30 do 12.30 včetně oběda.
Oporou a jistotou jim v prvních dnech bude
maminka nebo jiný blízký člověk a po celou
dobu pedagožky a průvodkyně z Lesního
rodinného klubu Jelínek. Děti si vyzkouší,
jaké to je jíst v lese, vařit na ohni, uvidí, jaké
krásy a inspiraci nám příroda nabízí, zažijí
spoustu her, dobrodružství, legrace a tvoření. Naučí se od starších dětí pravidla lesa,
jak po sobě uklízet a navzájem si pomáhat.
Těšíme se na společné chvíle v malebné
přírodě v okolí Kunštátu. Bližší informace:
www.lsjelinek.cz, Mgr. Zora Javorská, e-mail:
zorienka@gmail.com, tel. 606 722 988.

ZÁPIS DO LESNÍ ŠKOLKY JELÍNEK
Zápis do školky se letos uskuteční dne 15.5.
od 14.00 v Jelínkově chatě (za koupalištěm).
Více informací a podrobnosti budeme zveřejňovat na www.lsjelinek.cz a na nástěnce
u zastávky.
      -zj3

DŽBÁNŮ

nám.

DOBRÝ DEN, KERAMIKO!

kých dnů. Letos tato akce proběhne souběžV loňském roce stálo Město Kunštát u zrodu
ně téměř ve stovce keramických měst v Itálii,
České asociace keramických měst.
Španělsku, Francii, Německu, Portugalsku,
Ve dnech 3. a 4. června se Kunštát zúčastní
Polsku, Rumunsku a České republice.
celoevropského projektu Dobrý den, keramiko! Iniciativa vznikla v roce 2015 v Itálii
Sto džbánů. Právě tolik kusů by během prvního červnového víkendu mělo vzniknout
s cílem zvýšit povědomí o keramickém řemesle v místech, kde má toto řemeslo dloupod rukama mistrů řemesla na náměstí
3. a 4. června 2017
3. a 4. června 2017
3. a 4. června 2017
hodobou tradici. V loňském roce Italská
K. Bochořáka. Akce po oba dny začíná v 10
asociace keramických
měst nabídla
tuto 10.00
hodin. Sobotní
program
bude zakončen vezačátek 10.00
začátek
začátek
10.00
černím výpalem hořící plastiky. Jako dopromyšlenku ostatním národním asociacím se
K.
Bochořáka,
nám. K.
Kunštát
Bochořáka,
nám. K.
Kunštát
Bochořáka,
Kunštát
vodný program budou
připraveny ukázky
záměrem
vytvoření
Evropských
keramicvýpalu raku a dílny pro děti i dospělé.
Akci pořádá město Kunštát ve spolupráci
kunštát
město
s Asociací českých keramických měst.
keramiky
-nsJste srdečně zváni.

STO DŽBÁNŮ

DOBRÝ DEN, KERAMIKO!

kunštát
město
keramiky

Evropské keramické dny

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
MINIBUSEM
KVĚ TEN 2017
Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic
CA romtan, tel. 516 410 576, 602 662 306
1. 5. pondělí Zoo Svatý Kopeček       250  Kč
(+110/70 Kč vstup)
5. 5. pátek Muzeum automobilů ŠKODA
380 Kč
+prohlídka výroby s průvodcem (+140 Kč)
6. 5. sobota Medvědí soutěska               750  Kč
Výstup skalnatou roklí (+vstup 3,5 EUR)
7. 5. neděle Slovensko – hrad Strečno,
osada Vlkolínec
650 Kč
návštěva hradu a skanzenu (+ vstupné Strečno 5/3 EUR, Skanzen Vlkolínec 2/1 EUR)
8. 5. pondělí Velký Meder
490 Kč
SR – termální lázně (+vstupné 9,50 EUR)
13. 5. sobota Rakousko – údolím Wachau
na kole
690 Kč
14. 5. neděle Vídeň – rozkvetlý Schönbrunn
550 Kč
20. 5. sobota Slovensko – Jánošikove Diery
Turistická trasa s řadou vodopádů.    550 Kč
21. 5. neděle Velké Losiny – zámek a lázně
250 Kč
Kombinovaný zájezd do lázní a zámku Velké
Losiny. (+ vstupné termální lázně 280/220 Kč,
zámek 110/80 Kč)

INZERCE
ZUBNÍ ODDĚLENÍ Kunštát hledá zubní
instrumentářku nebo zdravotní sestru se
stomatologickou praxí. Nástup možný
ihned. Tel. 516 462 203

3. a 4. června 2017
začátek 10.00
nám. K. Bochořáka, Kunštát

HOSTINEC PANSKÝ DŮM přijme brigádníka na pomoc v kuchyni o prázdninách.
Vhodné pro studentky. Více informací v restauraci.
HLEDÁM PRONÁJEM bytu 2+1 nebo 2+kk
v Kunštátě a okolí. Možné i v rodinném
domě. Tel. 731 178 082
AUTOSERVIS A PNEUSERVIS Justcar.
Profesionální péče o váš vůz. Rudka 48 (na
konci Rudky směr Letovice). Tel. 608 626 071,
775 185 998, web: www.justcar.cz
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU nám. ČSČK 38.
Nabízíme větší výběr obrub za příznivé ceny,
k novým brýlím pouzdro zdarma a doplňkový sortiment. Těšíme se na Vaši návštěvu každou středu od 9.30–16.00. Po dohodě
možnost návštěvy u vás doma.
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SPORT

SVÁTKY ŘEMESEL A KRÁSY UŠLECHTILÝCH KONÍ 2017
PROGRAM
SOBOTA 10. 6. 2017
10.00
13.00
13.15
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00
16.40

17.30
20.00
21.30

Otevření jarmarku a řemeslných dílen
Slavnostní zahájení Svátků řemesel
Šašek a jeho kůň – Sandra Doležalová
Předání cen dětem z MŠ a ZŠ, vyhodnocení  8. ročníku keramické soutěže,
vystoupení dětí MŠ a pěveckého sboru ZŠ Kunštát
Ukázka Jumpingu – skákání – stáj Another Dream
Kavalíři v sedle – jezdecká rokoková show na koních – Štvanci
Triky na koních – džigitovka – ranč na Žarách
Slavnostní vyhlášení a udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje
Španělská Garrocha – ranč na Žarách
Španělský kůň – Dagmar Příhodová – Štvanci
Hrátky s koněm – ranč na Žarách
Krása starokladrubských koní – Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem,
stáj Kateřina, Martin Veverka
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Cesta ke hvězdám – magická noční show s koňmi – Štvanci

NEDĚLE 11. 6. 2017
10.00
11.00
11.30
12.00
13.15
15.15
16.00
16.30

Otevření jarmarku a řemeslných dílen
Slavnostní zahájení Svátků řemesel
Ukázka Jumpingu – skákání – stáj Another Dream
Hrátky s koněm – ranč na Žarách
Slavnostní průvod princezen – princezny na koních, rej princezen, draví ptáci
a známé osobnosti, kdo přijde v kostýmu princezny – VSTUP ZDARMA
Zapřažená krása – ukázky koňských spřežení a historických kočárů
– Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem
Triky na koních – džigitovka – ranč na Žarách
Královský rytířský turnaj na koních – jezdecká show - Štvanci

MŮŽETE SE TĚŠIT NA
PRINCEZNY Z POHÁDEK
setkáte se s princeznami Michaelou Kuklovou a Petrou Tenorovou
a vodníkem z pohádky Princezna ze mlejna Jakubem Zindulkou
HERECKÉ MUZEUM
ve stánku hereckého muzea potkáte režiséra Tomáše Magnuska,
herce Patricii Solaříkovou a Ivana Vyskočila
ŘEMESLNÉ DÍLNY
SOUTĚŽE A DÍLNIČKY PRO DĚTI
PRŮVOD SVĚTLUŠEK
děti s lucerničkami při sobotním večerním programu Cesta ke hvězdám

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
na Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní probíhá od 3. dubna 2017 za ceny 99 Kč
dospělí, 75 Kč děti 6–15 let.
Vstupenku si můžete zakoupit:
Městské informační centrum Kunštát, nám. Krále Jiřího 105,
tel. 516 410 576, e-mail: info@kunstat-mesto.cz
Informační centrum Boskovicko, Masarykovo nám. 3/1, Boskovice
tel. 516 488 677, e-mail: informace@boskovice.cz

Nadační fond Josefa Hycla nabízí oční vyšetření v Brně i s dopravou zcela zdarma
všem seniorům starším 65 let. Pokud jste již dlouho nebyli u očního a máte pocit, že
špatně vidíte, stačí se objednat na telefonním čísle 517 076 800. Nadační fond zajistí
dopravu na vyšetření i vyšetření zcela zdarma: v dohodnutém termínu vás řidič vyzvedne v naší obci, odveze vás k očnímu lékaři do Brna a poté vás zase přiveze zpět
do obce. Bližší informace o projektu medbus na www.medbus.cz.

TERMÍNY DOMÁCÍCH UTKÁNÍ
DRUŽSTEV TENISOVÉHO KLUBU
KUNŠTÁT
Dospělí: 6. 5. – TJ Brno Komín, 20. 5. – BTK
Ingstav Brno, 10. 6. – SK Jundrov Brno, 24. 6.
– TJ Sokol Bílovice nad Svitavou
Starší žactvo: 29. 4. – TK Natali Brno, 20. 5.
– BLTC Brno, 10. 6. – TK Tuřany
Mladší žactvo: 30. 4. – TK Bystřice nad Pernštějnem, 28. 5. – Sokol Čebín, 18. 6. – TJ Žďár
nad Sázavou
Začátek zápasů v 9.00 h.
Přijďte nás povzbudit!
		

Ing. Petr Sojka st.

FBK PREDATORS KUNŠTÁT
SI ZAJISTILO POSTUP DO
PLAY-OFF AFL LIGY 2016/2017
FBK Predators Kunštát byl založen roku
2010, od roku 2012 se pravidelně zúčastňuje
Amatérské florbalové ligy AFL. Nejlepší
výsledek byl dosažen v sezóně 2013/2014,
kdy se florbalový oddíl umístil na prvním
místě 3. ligy AFL. Od ročníku 2014/2015 se
již hraje systémem základní část, na kterou navazuje vyřazovací část play-off. Od
tohoto ročníku se tým FBK Predators
Kunštát vždy umístil v osmifinále AFL ligy.
Do konce základní časti Amatérské florbalové ligy AFL zbývají odehrát FBK Predators
Kunštát poslední tři zápasy. Díky výbornému výkonu celého týmu na předposledním turnaji sezóny, FBK Predators Kunštát
– Retardi 4 : 2 (Koblasa, Hampl, Nejedlý,
Pavelka), FBK Predators Kunštát – Ham&
Axe 3 : 1 (Pavelka, Hampl, Zachoval), FBK
Predators Kunštát – TJ Spartak Velká Bíteš
4 : 2 (Dufek, Pernica, Pavelka, Zachoval),
je nyní Kunštát na 4. místě tabulky a zajistil
si postup do play-off ročníku 2016/2017.
Poslední turnaj sezóny se odehraje 29. 4.
2017 a Kunštát se pokusí zabojovat o 3. místo ve své lize, které by zajistilo lepší pozici
pro vyřazovací část play-off.
Více informací o AFL lize na www.afl.cz
Poř.
1
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Tým
Zápasy Body
RedBlack
24
61
Fbc Lev Blažovice
23
51
Mickey´s Team
23
48
FBK Predators Kunštát
23
45
Košér
23
42
Orel Ochoz
23
41
Fbc Sokol Padochov
24
39
Ham&Axe
23
37
FBK Traktoři
23
33
Koblížci Žarošice
24
33
Retardi
23
26
TJ Spartak Velká Bíteš
23
20
DMFC Šardice
23
13
FbC Snakes Brno 2016
24
0
Vojtěch Hampl
5

Jako i v minulém roce žluté kvítky měsíčku
lékařského si budete moci zakoupit u Čertíků
10. 5. ráno před MŠ a ZŠ v Kunštátě, dopoledne na náměstí Krále Jiřího a od 11.00 do 15.00
v drogerii u Pavlíny Palme na náměstí ČSČK.
V odpoledních hodinách, a to asi do 18.00 opět
na náměstí Krále Jiřího. Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od roku 1996.
Za kolektiv mladých hasičů
J. Vaněrková
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Město Kunštát ve spolupráci s divadelním spolkem LMD zvou na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
PRO DĚTI K JEJICH SVÁTKU

v sobotu 27. května ve 13.00 hod.

Podrobné informace budou zveřejněny na plakátech a webových stránkách města.
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