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SLOVO STAROSTY
Jsme uprostřed prázdnin. Někteří již máme po dovolené, jiní se na ni teprve těší
nebo si ji právě naplno užívají.
Na městském úřadě však práce běží dál.
Jeden z aktuálních problémů, který se musí
řešit, je nastavení podmínek odpadového
hospodářství v souladu s novelizací zákona o odpadech. Podstatným ukazatelem je
množství a vytříděnost směsného odpadu, který odváží firma z domácností nebo
ze sběrného dvora. V současnosti máme
316 kg směsného odpadu na občana za rok,
čímž vysoce převyšujeme průměr našeho
regionu, který je něco přes 200 kg. Novela
zákona nás od roku 2022 bude tlačit na
průměr okolo 200 kg a každý další rok se
norma bude snižovat. Za překročení zadaných parametrů bude město sankcionováno vyšší platbou za uložení odpadu na
skládky. Jsou dvě možnosti, jak snížení
množství odváženého odpadu dosáhnout.
Především se snažme vytvářet ho co nejméně. Předměty, které už nechceme nebo
nepotřebujeme, ale jsou funkční a zachovalé (oblečení, nábytek, nářadí, hračky…),
nabídněme jiným. Sběrné boxy na textil
fungují v Kunštátě již léta a město připravuje možnost vytvoření tzv. re-use centra

srpen 2021

(bazárku) ve sběrném dvoře, kde by se použitelné věci po určitou dobu vystavovaly.
Při nákupu preferujme své vlastní tašky,
omezujme spotřebu igelitových či jiných
obalů. Neplýtvejme potravinami. Kompostujme na svém vlastním pozemku (pokud
je to možné) bioodpady, ať už trávu, nebo
zbytky jídla. V tomto směru je nám vzorem
Olešnice, kde starosta prohlásil, že z města
se hlína odvážet nebude, a nakoupil občanům kompostéry. To považuji pro naše město za výzvu. S tím souvisí i záměr vedení
města pořídit do domácností dotované barevné nádoby na tříděný odpad, které by se
odvážely v podobném režimu jako směsný.
Všechny nádoby by byly opatřeny čipem
a svozová firma by měla přehled o množství
tříděného a netříděného odpadu v každé
domácnosti. Z poskytnutých dat by město
vyhodnocovalo úspěšnost třídění. Zde se
nabízí otázka „odměňování“ zodpovědných
a svědomitých občanů, jak se to již děje
v jiných obcích. Konzultoval jsem tuto myšlenku s kolegy starosty, kteří své občany
zvýhodňují finančně snižováním poplatků za odvoz odpadu, a dost jich přechází na
jiný systém z důvodů zvýšené náročnosti
obce za platby svozovým firmám. Bohužel,
dokončení na s. 2

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
• Do pomoci tornádem zasažené jižní Moravě se zapojil i Kunštát. Rada města do
regionu poslala nejprve dvacet tisíc korun
prostřednictvím Diecézní charity Brno
a následně zastupitelstvo města schválilo
příspěvek pět set tisíc korun pro obec Hrušky. Ta byla vybrána na doporučení dobrovolných hasičů z Kunštátu, Újezda a Sychotína, kteří právě v této obci bezprostředně
po neštěstí pomáhali místním obyvatelům
s odklízecími pracemi.
• Rada města odsouhlasila firmě Laboro
Atelier další stupeň dokumentace pro akci
Autobusový terminál Kunštát. Jakmile to
bude možné, město požádá stavební úřad
o povolení stavby a bude očekávat vyhlášení vhodného dotačního titulu. Nyní se čeká
na stanovisko úředníků Krajského úřadu
JMK v Brně, kteří řeší stížnost některých
obyvatel Tenorovy ulice proti již dříve vydanému územnímu rozhodnutí.
• Zastupitelstvo města rozdělilo na konci
června peněžní příspěvky místním zájmovým spolkům. Částku 240 tisíc korun jako
dokončení na s. 2

SLOVO STAROSTY
odpady nás zahlcují čím dál více, a tak se
město zabývá myšlenkou, že by spíše zatížilo netřídící domácnosti zvýšeným poplatkem po vzoru státu. Alespoň nějaká satisfakce pro ty poctivé.
V této situaci se mnohým z vás musí jevit
jako kontraproduktivní zrušení sběrného
místa u kulturního domu. Již jsem to uváděl, ale opakuji: bylo to z důvodů zneužívání a neukázněnosti nejen našich občanů,
ale i z jiných obcí, které vyústilo v řadu stížností na nepořádek a zápach v místě sběrného místa. Někteří si ulehčovali likvidaci a odváželi sem odpad, který patřil do
sběrného dvora, nerespektovali nádoby
na třídění ani pokyny na kontejnerech.
A zejména někteří podnikatelé se zbavovali v rámci firmy odpadu, který jsou povinni
likvidovat dle platné legislativy zcela jinak.
Tady chystáme v součinnosti s odborem ŽP
systém kontrol dle zákona. Otázka častějšího odvozu pracovníky města nebyla řešením, jen neúměrně navyšovala náklady
města a zatěžovala zaměstnance, na které
čekala jiná potřebná práce.
Na ostatních sběrných místech všech kunštátských obcí tento systém funguje a naopak jsme někde rozšiřovali počty nádob.
Nemusíte se mnou souhlasit, ale já to takhle
vidím.
Připravujeme i změny ve sběrném dvoře,
které se budou týkat elektronické evidence
a vážení odpadů, a hlavně rozlišování našich a cizích „dodavatelů“ odpadu.
Další věcí, která mezi vámi vyvolala řadu
otázek, je ukončení odvozu igelitových pytlů s odpadem uložených vedle popelnic.
Toto rozhodnutí padlo ze strany svozové
firmy s okamžitou platností poté, co byl jeden jejich zaměstnanec zraněn při manipulaci s takto uloženým pytlem se zcela
nevhodným obsahem. Tolerování pytlovaných odpadků nebylo povinností, ale bonusem pro občany. Zdraví zaměstnanců
a předpisy BOZP jsou prvotní. Další příklad, kdy neukázněné jednání občana odnáší ti ostatní, spořádaní.
Budeme se snažit informovat vás o dalších
postupech a krocích ohledně odpadového
hospodářství v našem městě. Bez vaší spolupráce, pomoci a pochopení to určitě nepůjde. Odpovědnost za odpad je prvořadou
povinností každého „tvořitele“ odpadků
a musíme se všichni snažit zvládnout situaci nejen ku prospěchu našich peněženek, ale
zejména z důvodu ochrany okolní přírody.
Přeji vám krásný zbytek prázdnin, šťastné
návraty z dovolených a spoustu super prožitků spojených jen se slunečnými dny.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
11. 8. a 25. 8. 2021
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podporu na zajištění činnosti v tomto roce
dostalo sdružení Žijeme hrou, které vychovává mladé fotbalisty. Spolek přátel umění
obdržel 75 tisíc korun na pořádání či spolupořádání kulturních akcí v Kunštátě
a okolí. Fotbalový klub Kunštát může počítat
se 100 tisíci korunami coby příspěvkem
na pokrytí činnosti a provozních nákladů.
Oblastní charitě Blansko zastupitelstvo přidělilo 515 tisíc korun na spolufinancování
sociálních služeb poskytovaných občanům
města. Farnost Kunštát získala 200 tisíc
korun na opravu omítek v kryptě hřbitovního kostela, stavbu pergoly na farním dvoře či zakonzervování rakví s ostatky členů
hraběcí rodiny. A podporu v rozmezí 70–75
tisíc korun získaly i spolky dobrovolných
hasičů v Kunštátě, Újezdě a Sychotíně.
• Vlastnické poměry se začínají měnit v bytovém domě 504 („růžová“ bytovka). Z celkem 22 bytových jednotek bylo již šest bytů
převedeno do vlastnictví stávajícím nájemníkům, kteří měli tento krok zavedený
ve svých smlouvách. S dalšími 16 nájemníky bude město postupně jednat o možnosti
prodeje bytu do osobního vlastnictví, přičemž se bude vycházet z ceny navržené
odhadcem.
• Na staré školní budově se v tomto roce nebude měnit střešní krytina, protože na jaře
podaná žádost města o dotaci nebyla schválena ministerstvem financí. Částka potřebná na rekonstrukci střechy byla vyčíslena
na více než 4,5 milionu korun. Město zkusí
žádost o podporu zopakovat později.
• Příprava stavebních pozemků pro řadové
rodinné domy na ulici Nová se opět protáhne.
Stavební firma vybraná ke zhotovení základových betonových pasů se z kapacitních
důvodů na poslední chvíli omluvila a ze
zakázky odstoupila. Město nyní musí vypsat
nové výběrové řízení. Stále tak není stanovena cena parcel a jejich prodej prostřednictvím dříve avizované elektronické aukce
musí být odložen. Děkujeme za pochopení.
• Vstupenky na Hrnčířský jarmark budou
letos dražší. Rada města schválila navýšení
ceny pro dospělé ze 100 na 150 korun na den.
U dětí ze 40 na 50 Kč.
-ml-

INZERCE
PŘIJÍMÁME K OPRAVĚ BOTY. Prodejna
nábytku, nám. Krále Jiřího 361, tel. 608 746 349.
Firma ALUDOS MB s. r. o. hledá pracovníka na montáže hliníkových konstrukcí.
Informace na tel. čísle 725 962 830.
PRODÁM DĚTSKOU POSTÝLKU včetně
matrace. Zcela nová, dřevěná, barva bílá.
Tel. 723 428 013.

Z KALENDÁŘE

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

AKCÍ MĚSTA
SRPEN

2.–6. 8.
Fotbalový kemp přípravek
místo konání: fotbalové hřiště Kunštát
pořadatel: Žijeme hrou, z. s.
6. 8.
Předpouťová zábava
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
7. 8.
Předpouťové pivko s hasiči
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
7. 8.
Pouťový fotbálek ženatí vs. svobodní
místo konání: areál Pod zámkem
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
7. 8. ve 21.00
Kastelánská prohlídka
v rámci „Roku osvícenské šlechty“
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát
7. 8.
Zájezd
místo konání: Kudowa-Zdrój
pořadatel: ČZS
8. 8.
Pouť Sychotín
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple v Sychotíně
8. 8.
Sychotínská pouť (pouťové posezení)
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
20. 8.
Benátská noc
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: Spolek MaN
20. 8.
Pochod Kunštátskem
místo konání: Sebranice, Újezd, Kunštát
pořadatel: STP Kunštát
22. 8.
Soutěž O pohár SDH Sychotín
a Města Kunštát
VC Blanenska
místo konání: areál Pod zámkem
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
22. 8. v 15.00
Koncert skupiny POLETÍME?
místo konání: areál jeskyně Rudka
pořadatel: Prokop Veselý
28. 8. v 18.00
LETNÍ KONCERT
Vojtěch Dyk & B-Side band
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: město Kunštát
29. 8.
Farní den
Mše svatá v 11.00
místo konání: kostel. sv. Stanislava, fara
pořadatel: farnost Kunštát

Z ODBORU MATRIKY
OVĚŘENÍ PODPISU NEBO KOPIE LISTINY
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před
ověřující osobou vlastnoručně podepsal
nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.
Úřad za obsah listin neodpovídá.
Vidimace a legalizace se provádí v úředních
místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě ve správním obvodu obecního úřadu lze
provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.
Vidimace se neprovede:
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit,
zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz,
vojenská knížka, služební průkaz, průkaz
o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný
papír, los, sázenka, protest směnky, geo-

metrický plán, rys nebo technická kresba,
• je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze
které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom,
že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který
nelze plně přenést na výstup,
• jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky,
vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit
její věrohodnost,
• jestliže se vidimovaná listina doslovně
neshoduje s předloženou listinou, z níž
byla pořízena,
• není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se
jedná o
– prvopis,
– již ověřenou vidimovanou listinu,
– listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

POMOC OBĚTEM KRIMINALITY JE NYNÍ
NA JIŽNÍ MORAVĚ DOSTUPNĚJŠÍ
Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu 2021 na
území Jihomoravského kraje provoz první
mobilní poradny pro oběti kriminality v České republice.
Nestátní nezisková organizace Bílý kruh
bezpečí letos slaví 30 let poskytování pomoci obětem kriminality. V letošním jubilejním roce činí další významný krok směrem
k obětem.
V pátek 18. 6. 2021 byla za účasti významných osobností Jihomoravského kraje pokřtěna první mobilní poradna BKB v České
republice. Smyslem tohoto pilotního projektu je zvýšit dostupnost pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Pro velkou část
obětí a pozůstalých po obětech je totiž náročné dosáhnout na potřebnou a komplexní pomoc co nejrychleji po činu. Bariérou

Foto: archiv BKB

– opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo
– stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného
podle zvláštního právního předpisu.
Legalizace se neprovede:
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
• nepředloží-li žadatel o legalizaci k prokázání své totožnosti platný doklad,
• nemůže-li žadatel psát a listina současně
neobsahuje jeho podpis,
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující
osoba jazyk, v němž je listina psána,
a není-li současně předložena v úředně
ověřeném překladu do jazyka českého
nebo slovenského,
• jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného
mechanickými prostředky využívajícími
zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
• jde-li o legalizaci elektronického podpisu
nebo
• jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání
své totožnosti platný
• občanský průkaz, řidičský průkaz nebo
cestovní doklad, jde-li o státního občana
České republiky,
• cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo
doklad opravňující k pobytu na území
České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince.
Poplatky
• Správní poplatek za vidimaci každé
stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
• Správní poplatek za legalizaci každého
podpisu na listině činí 30 Kč.
-mat-

může být vzdálenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale i sociální izolovanost
nebo hospitalizace. Stejně tak oběti latentní kriminality (např. znásilnění, nebezpečné vyhrožování, vydírání, domácí násilí)
z mnoha pochopitelných důvodů pomoc
nevyhledají, ač ji potřebují. Mobilní poradna BKB je vozidlo dodávkového typu s vnitřním prostorem připraveným k poskytování
konzultací kdekoliv v terénu. Vozidlo bude
plnit dvojí roli. V anonymizované verzi bude
vyjíždět za klienty. Ve verzi s polepy Bílého
kruhu bezpečí bude fungovat jako nosič
informací na preventivních akcích pro veřejnost.
V případě zájmu o využití nabízené pomoci je možné se obrátit na telefon 732 842 664
nebo e-mail: bkb.brno@bkb.cz.
Představení mobilní poradny ve videu naleznete zde: https://youtu.be/Hqv4-3UbIWI.
3

VOJTECH
VOJTECH
DYKDYK
TOUR.CZ
TOUR.CZ

28. 8. 2002211
28. 8. 2
KUNŠTÁT AREÁL PANSKÁ ZAHRADA, 18.00
KUNŠTÁT AREÁL PANSKÁ ZAHRADA, 18.00
PŘEDPRODEJ: IC KUNŠTÁT, TEL. 516 410 576
TICKETSTREAM, WWW.TICKETSTREAM.CZ
VSTUPNÉ: 590 KČ

4

WWW.KUNSTAT-MESTO.CZ
FB:FACEBOOK.COM/KUNSTATMESTO

OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
Na úvod chci poděkovat panu Liboru Jančovi a Oldřichu Blahovi za finanční dar
výjezdové jednotce. Za tento dar byly pořízeny rukavice na technické zásahy, které
jsme využili při likvidačních pracích v tornádem zdecimovaných Hruškách.
Měsíc červen byl opravdu náročný, zasahovali jsme u dvou požárů, dvou technických pomocí a na mimořádné události v obci
Hrušky. První požár se stal 16. 6. za obcí
Hluboké u Kunštátu a jednalo se o lesní požár menšího rozsahu. Druhý oheň vypukl
20. června a hořel travní porost u obce Dolní Poříčí. Za jednu noc z 29. na 30. 6. jsme
zvládli dvě technické pomoci. Byla to provizorní oprava okenního otvoru na místním
penzionu a likvidace popadaných stromů
na úseku silnice od obce Rozseč až po konec
našeho okresu za obcí Hodonín.
Samostatnou kapitolou v naší výjezdové
činnosti byly zásahy v obci Hrušky poničené
tornádem (viz foto). V této obci naše jednotka zasahovala hned pětkrát. Chvíli poté, co
tornádo odeznělo, byla naše jednotka povolána na odřad do Boskovic na pomoc do
Hrušek. Po příjezdu ve 23.34 hod. do nezasažené části obce se zdálo, že se bude jednat

Foto: archiv SDH

jen o pár křidlic a nějaký strom. S rozedněním bylo hned jasné, že zde budeme zasahovat dlouho. Naše činnost na místě události
byla rozmanitá a museli jsme při ní napnout
nejenom svaly, ale předvést i pořádný kus
umu. Od jednoduchých prací jako je řezání stromů, čištění potoka, skrápění cest,
osvětlování, nakládání odpadů, zajišťování
dodávky elektrické energie pro fungování
štábu až po ty složitější jako vnikání do
uzavřených prostor, rozebírání střešních
konstrukcí, strhávání nebezpečných předmětů z výšky, asistence při bourání domů.
Nejnáročnější situace nastala druhého dne
ráno, kdy jsme lidem postiženým katastrofou museli vysvětlovat, že jejich domy jsou
nebezpečné a vstupovat do nich může jen
jeden člen rodiny v doprovodu záchranáře.

Za město Kunštát jsme nebyli jedinou jednotkou, která v Hruškách zasahovala. Byly
to i jednotky SDH Sychotín a SDH Újezd.
Za jejich profesionální přístup k práci na
místě události a organizaci výjezdu jim
chci poděkovat. Především velitelům obou
jednotek, a to Liboru Sedlákovi a Ladislavu
Bednářovi.
Doufám, že se nám podobné katastrofy budou vyhýbat, ale pokud nastanou, víme, že
máme v obci dost šikovných hasičů, kteří si
s jejich následky poradí.
Na závěr vás co nejsrdečněji zvu na slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice, které
se uskuteční 11. září odpoledne. Bližší informace najdete v příštím vydání zpravodaje.
Ohni zmar
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát

PROMĚNA JELÍNKOVA AREÁLU ANEB CO JSME SPOLEČNĚ NAPLÁNOVALI
Kunštát má za sebou úspěšné plánovací
setkání. Téměř padesát lidí využilo příležitost ovlivnit budoucnost veřejného prostoru
a našlo si cestu do lesního areálu Jelínkovy
chaty. Poslední červnovou sobotu tu místní
měli možnost diskutovat o hodnotách či
problémech místa, ale hlavně o aktivitách,
které by zde chtěli v budoucnu provozovat.
Nechyběli zástupci vedení města i členové
vybrané architektonické kanceláře. Přišli
představitelé dalších kunštátských spolků
a sdružení a nejbližší sousedé. Tříhodinovým setkáním provázela facilitátorka Nadace Via.
Účastníci komunitního setkání zdůrazňovali potřeby různorodých věkových a zájmových skupin. Pojmenovali slabá místa –
nevyhovující dopravní obslužnost areálu,
špatný technický stav budov, dosavadní
uzavřenost areálu pro veřejnost nebo neestetický vstup (rezavá brána a popelnice za branou). Ukázalo se, že lidé si zde
cení unikátního přírodního charakteru
se vzrostlými stromy a členitosti terénu,

původního vzhledu budov s dřevěnými
prvky a také obyčejných věcí, jako jsou stín,
klid a zpěv ptáků. Vyzdvihli méně nápadné prvky, jako je podzemní nádrž na dešťovou vodu nebo kouzlo altánku s výhledem.
Ale také nepřehlédnutelnou historickou
kuželnu, která je vedle Jelínkovy chaty tou
nejznámější částí areálu. Pozitivně hodnotili přítomnost dětí v areálu a skutečnost,
že jde o prostor města, nikoliv soukromý.

Zmínili možnost propojit areál s okolím,
zejména směrem ke koupališti.
Areál může v budoucnu sloužit nejen lesní
mateřské školce a lesnímu klubu, ale také
k pořádání výstav či keramických workshopů. Na základě výsledků společné debaty
tu může vzniknout sauna, klubovna pro
teenagery, amfiteátr pro divadla a koncerty
nebo lanové centrum mezi stromy. Nápadů padlo hodně. Všechny jsou zaznamenány a spolek Na Slunci jako pořadatel komunitního plánování je předal architektům.
Ti dostali také obrázky znázorňující přání
dětí z lesní školky a návrhy posbírané od
skupiny asi dvaceti dětí ve věku 7–13 let,
které si podobným procesem za účasti
architekta prošly o pár týdnů dříve.
Nyní architekti proberou možnosti a limity
tohoto místa s představiteli města, které
je vlastníkem areálu. Vypracují návrh, jak
prostor nově uspořádat, a na přelomu září
a října ho na druhém komunitním setkání
představí veřejnosti.

Foto: archiv spolku

Dana Voborná, spolek Na Slunci
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K U N Š TÁT S K Ý L E T Ň Á K

pátek 20. srpna

UBAL A ZMIZ

PANSK Á Z AHR ADA
21.0 0
Vstupné dobrovolné

koncert pořádají PROKOP VESELÝ
a JESKYNĚ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

vstupné
150 Kč
250 Kč

tanzone s. r. o. ... & Roman Tandler
cestovní a sportovní agentura

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM
odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic

SRPEN
1. 8. ne l Landek – Muzeum hornictví,
Muzeum Tatra – Kopřivnice l 490 Kč
3. 8. út l Prachovské skály, Jičín l 450 Kč
7. 8. so l Karlštejn a Svatý Jan pod Skalou l 500 Kč
8. 8. ne l Cyklostezka Bečva (Teplice n. B. – Přerov) l 520 Kč
9. 8. po l Adršpašské skály l 450 Kč
10. 8. út l Hluboká nad Vltavou – zámek, Holašovice l 500 Kč
11. 8. st l Muzeum Škoda, Letecké muzeum
Mladá Boleslav l 450 Kč

PÁT E K 2 0 . 8 . 2 0 2 1

12. 8. čt l Cyklozájezd – Vsetínská Bečva l 550 Kč

V ÝLETIŠTĚ

14. 8. so l Nordic walking – Orlické hory l 390 Kč

R U D K A U K U N Š TÁT U

17. 8. út l Muzeum Českých drah,
Muzeum amerických veteránů Lužná l 500 Kč

VE 21.00

18. 8. st l Výstup na Lysou horu l 450 Kč
19. 8. čt l Křivoklát, Koněpruské jeskyně l 550 Kč

C E LÝ M V E Č E R E M P R O VÁ Z Í
KAPELA ARCUS

26. 8. čt l ZOO Dvůr Králové l 450 Kč
29. 8. ne l Cyklo – pod Pálavou na kole l 390 Kč
31. 8. út l Stezka korunami stromů, Český Krumlov l 590 Kč
organizátor zájezdů:
tanzone s. r. o., cestovní a sportovní agentura
kancelář:
nám. Krále Jiřího 105, Kunštát, po–pá 8.30–16.00
infotanzone@email.cz, 516 410 576, www.tanzone.cz
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