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Halasův Kunštát 2015. Vzpomínkový večer na Ludvíka Kunderu s názvem „Mění se kulisa.“ Text sestavil Vít Ondráček, provedlo divadlo NABOSO v režii
Tomáše Trumpeše. Účinkovali Jan Bařinka a Kristýna Znamenáčková.
Foto: archiv KPU

SLOVO STAROSTY
V druhém říjnovém týdnu jsem dostal
e-mailovou zprávu o nálezu tří kusů protitankové pěchotní munice (panzerfaust)
v zámecké oboře nedaleko od psího hřbitova. Pracovník zámku tam při pravidelné
obhlídce narazil v půdě na obnažené hlavice. Pravděpodobně dílo amatérského hledače pokladů, který po uvědomění si podstaty nalezené věci zpanikařil. Nález byl
nahlášen na PČR a do hodiny pyrotechnik
celou záležitost bezpečně „uklidil“. Potud
tedy vše pořádku.
Ale vždy se objeví nějaké ale. Proto jsem
neprodleně o případu informoval kancelář hejtmana JMK a následně mne kontaktoval vedoucí krizového oddělení kraje
a sjednal si schůzku za přítomnosti zástupců policie, města a zámku. Na společném
jednání jsme dospěli jednotně k následným
závěrům. Nález byl označen časově i případově jako ojedinělý a nepředpokládaný. Vzhledem k historickému zmapování
pohybu cizích vojsk za II. světové války na
Kunštátsku lze usuzovat na nahodilou ztrátu munice jedincem při ústupu německé
armády. Neočekávají se další obdobné
nálezy. Systematický průzkum lokality,
financovaný ze státních zdrojů byl vyhodnocen jako nereálný. I z tohoto důvodu by
důkladný průzkum terénu, který vlastně
nejsme schopni velikostně určit a ohrani-

čit, znamenal několikaletou a mnohamilionovou investici specializované firmě,
kterou by muselo financovat město. Na
závěr jsme se shodli na preventivně – informativních akcích pro veřejnost, na koordinované a cílené spolupráci zaměstnanců
zámku s Policií ČR a amatérskými detektoráři v součinnosti se státní správou
a samosprávou daného regionu.
A teď to důležité, co jste již určitě mnohokrát slyšeli a v realitě většinou neprožili.
Při nálezu předmětů, které identifikujete
jako munici, nálož, roznětku apod. či se
o nich domníváte, že by se mohlo jednat
o uvedený předmět, prosím, postupujte
následně.
Nesahejte na nález. Zajistěte místo nálezu proti kontaktu s jinými lidmi a zvířaty.
Zavolejte Policii ČR (linka 158) nebo městskou policii, popřípadě kohokoliv z MěÚ.
V žádném případě neodnášejte nález jinam a nesnažte se o demontáž nebo zneškodnění. 70 let výrazně deaktivuje naše
organismy, nikoliv však válečné výrobky.
Na závěr. Chodit do obory na procházky či
nikoliv? Ano, chodit. Chodili jsme tam léta,
proč bychom to měnili? Koneckonců, kde
máme jistotu, že Wermacht neprchal přes
Milenka?
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
Zastupitelstvo města dne 24. 9. 2015:
· projednalo
· připomínky a podněty občanů
· zprávu o činnosti Kontrolního a Finančního výboru
· kontrolu úkolů z minulého zasedání
Zastupitelstva města
· zprávu o činnosti Rady města
· schválilo
· rozpočtové opatření č. 8/2015
· poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města organizační složce státu –
Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00
Brno, ve výši 125.000 Kč na činnost
a provoz požární stanice Kunštát
· prodej pozemku p.č. 75, zahrada, o výměře 84 m2, v k.ú. Kunštát na Moravě
· pověřilo
· Radu města a Finanční odbor k aktualizaci rozpočtu a zavedení úsporných
opatření s tím, aby bylo docíleno maximální výše rezervy.
V měsíci říjnu se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
· novým výběrovým řízením na dodání
dopravního automobilu pro SDH Kunštát

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK

INFORMACE...
· postupem prací na:
· realizaci dešťové kanalizace v lokalitě
„Luka“ Rudka
· zhotovení finálních vrstev komunikace
v ulici Sadová
· výsadbě zeleně na nám. Krále Jiřího
· obnově křížů u Rudky a v Touboři
· opravě herních prvků dětských hřišť
v Kunštátě, Sychotíně, Rudce a Újezdě
· zpracování projektových dokumentací
na opravy chodníků, autobusového zálivu na nám. ČSČK, vybudování chodníku
a místa pro přecházení včetně osvětlení
v ulici Rudecká (u bývalé keramiky)
· opravami místních komunikací
· využitím areálu Jelínkovy chaty
· rozšířením parkovací plochy u hřbitova
· vyhrazeným parkováním v místní části
Újezd
· úpravou kritérií pro výběrové řízení
na obsazení funkce lesního hospodáře
a funkce odborného lesního hospodáře
· prodejem, výkupem a pronájmem pozemků a pronájmem obecních bytů
· Rada města schválila:
· zadání provedení opravy kaple v Rudce
firmě EKOTERM CZ, s.r.o., Letovice, za
cenu 49.295 Kč
· uzavření smlouvy o dílo na výměnu
otvorových prvků ve staré škole v Hlubokém s uchazečem MK izolstav, s.r.o.,
Crhov 65, 679 74 Olešnice, který podal
nejvýhodnější nabídku ve výši 438.660,34
Kč bez DPH
· zadání zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na
přeložku NTL plynovodu na nám. ČSČK
(autobusový záliv) za cenu 9.000 Kč.
· uspořádání divadelního představení
„S PYDLOU V ZÁDECH“ dne 19. 11. 2015
v KD v Kunštátě
· zadání zpracování „Studie přijatelnosti dotací na budovu Sportovní haly Kunštát“
· zadání zpracování odborného posudku
stávajícího stavu stavebních konstrukcí
objektu Penzionu pro důchodce
· uzavření dodatků ke smlouvám na
provádění prohrnování sněhu v zimním
období 2015/2016		
-taj-

Město Kunštát zve veřejnost na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
28. listopadu 2015
na náměstí
Krále Jiřího

Vážení spoluobčané,
dnešní Zápisník věnuji koncepci týkající se
využití areálu Jelínkovy chaty (dále jen
JCH) v Kunštátě.
Na pravidelných schůzkách RM diskutujeme o teoreticky možném využití tohoto
areálu. Do dnešního dne se nám na stůl
dostalo několik zajímavých návrhů, z nichž
jeden stojí za zveřejnění. Město Kunštát
patří mezi několik českých měst, která jsou
spojována s hrnčířským řemeslem. S tím
souvisí i návrh na vytvoření atraktivního
keramicko-ekologického areálu pro českou
i zahraniční veřejnost.
Koncepce využití areálu Jelínkovy chaty
v Kunštátě
Keramicko – ekologické centrum TERRASA:
Jedinečný lesní areál JCH se jeví jako ideální zázemí. Je v blízkosti centra ve velmi
atraktivní lokalitě, podněcuje kreativitu
i odpočinek. Proč skloubení s ekologickým
centrem? V areálu JCH nyní sídlí lesní mateřská škola Jelínek, která svým konceptem
směřuje k environmentálnímu vzdělávání
dětí a mládeže (motivování ke zdravému
životnímu stylu, utužování vztahu k přírodě,
její ochraně).
Česká republika obnovila Radu vlády pro
udržitelný rozvoj. A v dlouhodobém plánování vývoje vzdělávání má právě tato
výchova své důležité místo, zapadá do státní i krajské koncepce EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Lesní
školka má velký zájem na zachování zázemí
v Jelínkově areálu a tvorbou a rozšířením
nabídky environmentálního vzdělávání
pro MŠ a ZŠ přímo v Kunštátě by zvedla
prestiž městu nejenom v lokálním měřítku.
Poptávka po EVVO ze strany pedagogických
zařízení je v JMK velká a nejbližší zařízení
podobného typu je v Moravském Krasu.
Areál:
1. Terasa – objekt hlavní chaty by byl nahrazen stavbou pasivního typu o dvou podlažích. Přízemí by tvořily dva otevřené ateliéry – plně vybavené hrnčířské dílny s kapacitou 20 + 20 lidí, se sociálním zázemím
a plně vybavenou kuchyní. Horní část budovy by zčásti tvořila prosklená výstavní síň
a zčásti jídelna.

Program od 16.00
Farní divadelní spolek AD HOC
Pěvecký sbor základní školy
17.00
rozsvícení vánočního stromu
Kunštátská dechovka
Občerstvení zajistí místní
neziskové organizace.
Podrobný program
bude zveřejněn
na plakátech a na
www.kunstat.eu

2. Terasa – objekt horní chaty by byl rovněž
nahrazen stavbou pasivního typu a sloužil
by pouze jako ubytovací zařízení s kapacitou pro jeden autobus.
3. Terasa – prostranství s pecemi
4. Terasa – zázemí pro lesní mateřskou
školu a programy environmentálního vzdělávání pro MŠ a ZŠ z širokého okolí.
Možnosti využití:
– programy pro školky a skupiny
– školy v přírodě – keramického nebo environmentálního zaměření
– keramické tábory vedené lokálními keramiky zvučných jmen
– pobyty „artist in residence“
– tematické programy pro seniory – výstavy
– symposia
– tematické workshopy pro odbornou veřejnost
– teambuildingové akce
– zážitkové pobyty
– aktivita typu „namaluj si svůj hrnek“
Financování:
– využití evropských fondů a dotačních
titulů
(část citace z návrhu projektu od paní Bc.
Iny Liškové, Rudka)
Vážení spoluobčané, rád bych Vám touto
cestou nabídl zapojit se také do tvorby projektu, oslovit své známé a dát široké veřejnosti možnost vyjádřit se při tvorbě koncepce, která se bude dotýkat našeho města,
ve kterém žijeme a pracujeme. Využijte
možnosti aktivně ovlivnit tvář a funkčnost
tak krásného areálu, jako je Jelinkova chata. Ukažte nám, co chcete změnit, jakou vizi
máte, a předložte nám také svůj návrh řešení!
Ing. Libor Sedlák – místostarosta,
Bc. Ina Lišková

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ODBOR
Vodohospodářský odbor města Kunštát
oznamuje, že dojde ke změně termínu odečtu vodoměrů. Vzhledem k rozšíření vodohospodářské infrastruktury provozované
Městem Kunštát budou odečty probíhat
pouze 1x ročně, a to následovně:
duben: Zbraslavec, Touboř, Rudka
květen: Sychotín, Újezd
červen: Kunštát
Prosincové odečty v roce 2015 již nebudou
realizovány. Termíny odečtu vodoměrů budou předem vyhlašovány místním rozhlasem a oznamovány na webových stránkách
města Kunštát www.kunstat-mesto.cz.
Firem a bytových domů se tato změna nedotkne, odečty budou probíhat nadále čtvrtletně nebo pololetně.
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BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
V posledních letech se dovezlo několik set
tisíc ojetých motorových vozidel z různých
evropských i zámořských států. Dosti vysoké procento těchto vozidel však pochází
z vraků nabouraných a opravovaných vozidel, někdy jsou využívány i součástky z vozidel odcizených nebo se přivážejí i celá
odcizená vozidla s pozměněnými VIN.
V případě kontroly je takové vozidlo v zahraničí zabaveno a majiteli nepomůže ani
smlouva o zakoupení třeba v autobazaru
nebo od fyzické osoby. O problémech na
policii je zbytečné se zmiňovat, protože
zákonitě s Vámi ze začátku jednají jako se
zlodějem. I když se odstraní původní VIN,
modernější vozidla mají v různých částech
karoserie čipy o jeho původu, které se špatně nalézají a jsou na místech, kde se dají
těžce odstranit.
Základní pravidla při koupi ojetého vozidla:
– pozor na výhodné nabídky v inzerci
– jednejte vždy jen s osobou uvedenou
v OTP a TP
– nechte si předložit TP a OTP k vozidlu
a dle těchto dokladů proveďte kontrolu
SPZ, VIN a číslo motoru
– sepište řádnou smlouvu o koupi a uveďte
vždy SPZ, VIN a v. č. motoru, uveďte stav,
který je možno konkretizovat, jak agregátů, tak i karoserie, včetně barvy
– trvejte na převzetí vozidla ihned po kontrole a zaplacení
– v zákonné lhůtě proveďte přepis vozidla
– využijte databázi odcizených vozidel na
internetových stránkách Policie ČR
– existují firmy, které mají možnost zjistit
historii vozidla od zakoupení prvním
majitelem, převody, nehody, najeté km
a další. Tyto úkony jsou však placené
– doporučuje se kontrola vozidla odborníkem – automechanik, prodejce vozidel,
pracovník STK apod.
Ihned po zakoupení vozidla ho pojistěte,
protože dny po zakoupení a nezaplacení
pojištění se sčítají a po letech zjištění se na
penále můžete dočkat výměry značných
částek.
Předseda komise pro bezpečnost,
prevenci a ekologii Zdeněk Lubas

SNOW FILM FEST
pondělí 16. 11. 2015
HOTEL RUDKA, začátek v 17.30 hod.
Zveme Vás na již tradiční celovečerní
promítání dokumentár ních f ilmů
z horského prostředí. Zažijete mnoho
dobrodružství, zážitků a adrenalinu.
Vstupné: dospělí 80 Kč
(děti do 150 cm zdarma).
Slosování vstupenek – zajímavé ceny.
Rezervace a předprodej v IC Kunštát.
Tel.: 516 410 576. Více na: www.
romtan-travel.cz, FB: romtan-travel

IMIGRACE – KRIZOVÁ SITUACE V EVROPĚ!
Českýma očima objektivně sleduji vývoj za
hranicemi naší země. Po dobu téměř půl
století považuji za vlasteneckou povinnost
přinášet občanům rodného kraje autentické
informace ze zdejšího prostředí. V současnosti jsme svědky výjimečné imigrace obyvatel z Východu do Evropy, kde Francie je
v těžišti historických událostí. Vložil jsem
základní informace do mých publikací.
Autentické a objektivní informace uvedené
v knize „CO VÍME – NEVÍME – O FRANCII“,
umožňují čtenáři nahlédnout do složité
historie... od roku 1967 pak osobní poznávání života ve Francii až po současnost.
OCDE (Organisation de Cooperation et du
Développement de l’Economie – Světová
organizace spolupráce pro rozvoj ekonomie) předvídá trvající imigrační tlak na
Evropu!
Již v roce 1986 Michel Rocard, první ministr socialistické vlády ve Francii, a Valérie
Giscard d’Estaing, bývalý prezident (1974–
1981) upozorňovali na nebezpečí neúnosné
imigrace chudé vrstvy obyvatel (zejména
z Afriky) do Francie. Postupně, během dalších let neodpovědnost vedoucích politiků
k této oblasti podpořila ekonomicko-sociálni krizi, která přerostla do dnešní podoby.
Vedoucí politici ve Francii nesou velkou
odpovědnost za současnou dramatickou
situaci v Evropě!
Historický příliv imigrace ze zemí Blízkého
východu v letním údobí 2015 je jiného charakteru. Sociální složení těchto imigrantů
zahrnuje vrstvy dobře situovaných lidí,
různé národnosti, náboženství a etnického
původu, kteří utíkají před důsledky válečného konf liktu v zeměpisném prostoru
Blízkého východu. Francie je vtažena do
střetnutí s nově vyhlášeným státem Etat

Islamique (EI, radikalizovaná součást náboženství islámu). Přibližně dva tisíce příslušníků nejmladší generace islamistů
odešlo z Francie a vstoupilo do vojenských
jednotek EI na území Sýrie, aby bojovali
proti západní civilizaci! Představitelé
Francie oznámili oficiálně válečný stav se
státem Etat Islamique. Ve Francii je vyhlášeno stálé nebezpečí atentátu ze strany
islámských džihádistů!
Christope Guilluy, francouzský geograf,
politolog a historik, autor knihy „Fractures
françaises“ (Francouzské rozpory) uvádí
18. září 2015 následující rozbor:
1 – Analyzuje reakci sdělovacích prostředků
vyvolanou fotografií utonuléhu chlapce při
útěku ze Sýrie... emocionální dopad a protiklad pragmatické skutečnosti v oblasti
praktického života společnosti.
2 – Do obsahu své knihy autor zahrnul směs
francouzské problematiky národnostní,
náboženské, etnické, kulturní, ekonomicko-sociální, kde se mísí orientace roztříštěné společnosti, což nazývá „Clivage de
classe“, ze kterého vystupují především
„zájmy“, které se samozřejmě rozcházejí!
3 – Současná dramatická imigrace do evropské civilizace, s obnovením ochrany státních hranic, je výsledkem politického vedení v rámci Evropské unie po dobou třiceti let,
píše ve své knize, Christophe Guilluy.
Síla imigrační vlny 2015 z Východu do evropské civilizace rozvířila myšlení obyvatel
evropských zemí. Emocionální náraz je
v rozporu s pragmatickou skutečností...
ekonomicko-sociální dopad zasahuje všechny evropské země! – Čas se nezasavil!
Ve Francii, září 2015
Jaroslav Řehůřek

ZAŽIJ EVROPU!
Je-li Vám 18–30 let
a máte zájem se
rozvíjet a objevovat jiná místa, lidi,
situace, ale i sebe sama, máte příležitost.
Díky Evropské dobrovolné službě a spolku
Na Slunci, z.s. můžete získat v zahraničí
zkušenost na projektech v neziskových
organizacích a ještě se přitom zdokonalit
v cizím jazyce a naučit se mnoho nového
a praktického pro život.
Projekty jsou zaměřené na kulturu, děti
a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii, politiku a mnoho jiných oborů. Je
jen na Vás, v čem byste se rádi zdokonalili
a do které země Evropy byste se rádi podívali a zůstali tam 2–12 možných měsíců.
Dobrovolník získává díky grantu finance
na cestu, jídlo, dostává také kapesné a má
zajištěno pojištění a ubytování hostitelskou
organizací.

Možná se ptáte,
jak na to? Přijďte
na promítání a veř ejnou b e s e du
s mladou dobrovolnicí z Německa, Gretou
Himmelskamp, která přijela na zkušenou
do Kunštátu. Od konce srpna je součástí
našeho pracovního týmu v lesní školce,
Rodinném klubu Jelínek, a zůstane s námi
do poloviny prázdnin. Někteří z Vás ji už
znají, začala hrát fotbal v místním dívčím
klubu a také již hraje na příčnou flétnu
v boskovickém orchestru. Dobrovolnictví
je dobrodružství. Přijďte se za námi podívat
a zjistit, jak na to. Spolek Na Slunci, z.s.
získal akreditaci od Domu zahraniční spolupráce a může mladé lidi, nejen z Kunštátu, vysílat do celé Evropy.
Veřejné promítání a beseda proběhne dne
20. listopadu v 17.30 v lesní školce Jelínek,
chata v lesním areálu 50 m za koupalištěm
vlevo. Jste srdečně zváni!		
Bc. Ina Lišková
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LASKAVÝ PŘÍTEL, KTERÝ BYL VÝBORNÝ VE VŠEM, CO ZAČAL,“
VZPOMÍNÁ NA LUDVÍKA KUNDERU VÝTVARNÍK VÍT ONDRÁČEK
Kunštátský výtvarník Vít Ondráček byl
v posledních letech života mnohostranného
literáta Ludvíka Kundery jeho blízkým přítelem. V Kunštátě bydleli kousek od sebe
a spojovalo je mnohé. U příležitosti výročí
95 let od narození této významné osobnosti
české kultury jsme proto s Vítkem mluvili
právě o jeho vzpomínkách na pana Ludvíka.
Připomenutí Ludvíka Kundery, s Kunštátem
a s Františkem Halasem neodmyslitelně
spjatého, byl věnován i letošní Halasův Kunštát. Právě Vít Ondráček připravil dramatický text, který zde provedlo v rámci večerního kulturního programu divadlo NABOSO.
Vítku, vzpomeneš si, kdys poprvé uslyšel
jméno Ludvík Kundera a v jaké souvislosti?
Vzpomínám si. Bylo to na umprumce, když
myslím profesor Měšťánek přinesl do češtiny antologii Haló, je tady vichr – vichřice!
Tam jsem poprvé uviděl jméno Ludvík Kundera. Je to jeho antologie německého expresionismu, jedna z antologií, které zásadně
zapůsobily na lidi mé generace, i když samozřejmě nemluvím za generaci, ale jen za
sebe. Úloha těchto antologií, ať to byl Francouzský symbolismus Vladimíra Mikeše
nebo Tomešova Magnetická pole, byla dost
zásadní pro vstup do literatury. Objevila se
tam jména jako Gottfried Benn či Else Lasker-Schülerová, o kterých jsem do té doby
neměl ani páru. Bylo to jako zjevení a u toho
zjevení byl i objev jména Ludvík Kundera.
A kdy jste se setkali a seznámili osobně?
Někol i k r á t j s em
Ludvíka viděl, ale
neoslovil jsem ho.
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Udělal jsem to až v první polovině devadesátých let. Takže to, že jsem za ním jezdil a
pak bydlel vedle něho, trvalo „jenom“ šestnáct let. Bylo to krásných šestnáct let, nebyla to jen známost, ale byly to společné
výlety, uváděl mně výstavy a dá se říct, že
to trvá dodnes. Zrovna teď mám výstavu ve
Wroclawi, kde je text Ludvíka Kundery natištěn přímo na stěně Městské galerie.
Co činilo Ludvíka Kunderu tak výjimečnou
osobností? Co ty jsi nejvíc obdivoval?
Nedokážu načrtnout kontury jeho rozprostraněnosti. On byl výborný ve všem, co
začal. Já jsem byl samozřejmě přitahován
jeho vztahem k výtvarnému umění, kterým
se celý život zaobíral. Už před vznikem
skupiny Ra a až do své smrti. A mě zase
zajímala literatura, takže toto jednoduché
přemostění tvořilo takový základ. Když
jsem ho potkal na tom začátku devadesátých let v Domě umění, měl jsem u sebe
fotky svých obrazů, které jsem nesl v tašce
tuším do Hosta. Ukázal jsem mu je a ho to
zaujalo, takže výtvarné umění nás hned na
začátku propojilo.
Jeho literární činnost se větvila do mnoha
oblastí, byl to básník, dramatik, nedozírné
je jeho dílo překladatelské, psal teoretické
texty, eseje. K čemu z toho máš nejblíže?
Když jsem zmiňoval výtvarné umění, tak
zrovna knížka Napříč Fantomázií je sbírkou
textů k různým obrazům nebo fotografiím
přátel: Reichmanna, Laciny, Korečka.
Je to knížka vyloženě inspirovaná výtvarným uměním a právě tu mám rád. Sám
Ludvík uváděl, že ze svých knih ji řadí na
druhé místo, na první myslím Pády. Kniha
vyšla s ilustracemi Miloše Korečka, s takzvanými fokalky, což je fotografická obdoba
surrealistické techniky dekalku. A potom třeba Ra-memoáry, historie skupiny Ra, druhé vlny
českého surrealismu. To mě velice
chytilo. A potom
mám moc rád jeho memoár y
Různá ře-

čiště. Tam jsou vzpomínky na přátele, medailony a úvodní řeči na výstavách, ale
i vzpomínky na rodiče. Velice krásná četba.
A jaký máš vztah k básnickému dílu?
Byl mistr slova. A také mistr formy. Vždycky
říkal: Já jsem v podstatě formalista. Nejprve musela někde shůry přijít forma, nějaký
tvar, struktura. Říkal, že do té doby se zbůhdarma smaží. Jakmile se však objevil ten
kadlub, do kterého se to potom nalije, nápady už pršely a šlo to jaksi samo.
Když jsem se teď setkal s jeho mladistvým
textem Berlín, došlo mi, jak nesmírný to byl
literární talent. Až mě napadalo, jestli jeho
překladatelská a teoretická práce trochu
nepřekryla vlastní autorské psaní.
Asi to byla existenční nutnost. Když za války
chrlil texty, nebyla žádná naděje na vydání,
takže ani žádná autocenzura. Ta beznaděj,
že to nikdy nevyjde, české poezii vůbec dost
prospěla. I českému malířství. V té době
vzniklo strašně moc výborných věcí. Ludvík
se vždycky divil, proč se někdo nevěnuje
poezii mezi lety 1938 a 1945, že by to byla
vynikající antologie, plná překvapení.
Ludvíkovo překladatelské dílo, před kterým
deset klobouků dolů, určitě jako existenční
nutnost vlastní tvorbu zavalilo. Ten text,
který jsi zmiňoval, napsal dva roky před tím,
než mu vůbec první báseň vyšla. Oficiálně
tisknout začal až v roce 1945.
Ludvík Kundera byl od počátku spjat se
surrealismem, s experimentálním uměním.
Dá se říct, že mu to vydrželo na celý život?
Vnímals ho stále jako surrealistu? Jak se to
promítalo do jeho práce?
Surrealismus měl stále rád, bylo tam východisko, ale nevázal se na něj. Ovládal nejrůznější formy, znal jazyk obrozenců, byl vybaven slovníky, kterých měl celou knihovnu,
čerpal z obrovských rezervoárů a rozhodně
se neomezoval na nějakou surrealistickou techniku. To určitě ne. To ho uchvátilo
a okouzlilo na počátku, kdy také surrealismus ještě něco znamenal. Rozhodně nebyl
realista, to vždycky zdůrazňoval, že má rád,
když se člověk krapet vznáší a povznáší,
nestojí na zemi jako realista.
Mluvili jsme o tom, že vaše vazba vedla přes
výtvarné umění. Jaký máš vztah k výtvarným pracím, které možná nejsou tolik známou stránkou tvořivé činnosti L. Kundery?
To výtvarné dílo je odvozené ze surrealistických počátků, dost se rozpomínal na to,
co dělal za války, aby unikl totálnímu
nasazení. A přebíral třeba koláž. Ale je tam
zajímavé napětí právě mezi literární
a výtvarnou stránkou, protože velmi důležité jsou názvy. Bez názvů by to byla často
jen skvrna, kterou člověk dešifruje jako
u Rorschachova testu, kdežto název člověku
usnadní vstup do díla. Ty názvy jsou překvapující. Jednou jsem namaloval obraz Kosmická slepice a pan Ludvík se smál
a ukázal mně svůj dekalk, který se jmenoval
Kosmická slepice.
Znali jste se už v době po Listopadu ’89, kdy
skončil jeho nucený kunštátský exil, jak se
někdy říká. Jak tuto změnu vnímal?

Bylo tam samozřejmě obrovské nadšení, že
se otevírají možnosti. A pak, jak už to po
převratech bývá, určitá zhrzenost. Nakladatelství vznikala a bortila se, ale přišly
také pocty a oslavy.
Ano, dočkal se významných ocenění, dostal
Seifertovu cenu, medaili od prezidenta.
Vnímal to jako nějakou satisfakci nebo jak
to prožíval?
Nevím, jestli to bral jako satisfakci, to slovo
by se mu asi nelíbilo. Ale radost musel mít,
koneckonců je to malé ocenění jeho olbřímí
práce.
Slovo práce člověka v souvislosti s Ludvíkem
Kunderou napadá jaksi automaticky, byl
příkladem až neskutečné a setrvalé pracovitosti. Ale jaký to byl přítel a společník?
Laskavý. A ačkoliv o sobě prohlašoval, že
neumí vyprávět, měl skvělý smysl pro humor
a nesmál se svým vtipům.
Co ti ho dnes nejvíc přibližuje a připomíná?
Má knihovna. A když procházím kunštát-

ským náměstím, tak okno, které pověstně
svítilo dlouho do noci a už nesvítí. Rádio
Vltava, které si jako jediné z masmédií
vzpomene. Jeho grafiky na stěnách mého
ateliéru. Připomíná mi ho vlastně všechno,
třeba každá cesta do Brna, když jedu kolem
veteriny, kde je domek, ve kterém se v kasárnách narodil. Vzpomínky jsou smutné
i radostné. Kupříkladu na krbu máme fotografii, jak spolu vystupujeme na Říp. Dva
a půl roku před svým odchodem z tohoto
světa vyslovil přání vystoupat na Říp, protože na tom kopci nikdy nebyl a bylo mu to
líto. Takže jsme jednou ráno po noci strávené u vína byli z Litoměřic odvezeni autem
a společně s mou ženou Janou jsme na Říp
vystoupili. V mírném deštíku, čedič silně
ošlapán a klouhavý, takže nazpět jsme klasika drželi v podpaží a poponášeli dolů.
		

Převzato: OHLASY dění na
Boskovicku, internetové noviny
Rozhovor vedl: Tomáš Trumpeš, www.ohlasy.info

HALASŮV KUNŠTÁT 2015
Krajina Kunštátska vždy spojovala básníky a přitahovala literáty ze všech koutů
republiky, nejen díky Literární soutěži
Františka Halase tato tradice nezemřela
s osobnostmi Kunštátu jako byl František
Halas nebo Ludvík Kundera, ale pokračuje dál. Nicméně dobré věci, a dobré lidi o to
víc, je na místě si připomínat, proto se každoročně u Halasova břečťanem utichlého
hrobu scházejí jeho pamětníci, přátelé
a obdivovatelé nejen z řad literátů. Nejinak tomu bylo letos.

Pieta vyvrcholila slavnostním vzpomínkovým večerem věnovaným především vzpomínce na Ludvíka Kunderu. Sál protkly
scenérie z Ludvíkova života zinscenované
divadlem NABOSO, jež sestavil pro Jana
Bařinku a Kristýnu Znamenáčkovou Vít
Ondráček. Celé pásmo Mění se kulisa se
neslo v duchu velmi poklidném a jakoby
provoněném vůní čerstvě zalitého čaje.
Myslím, že pan Ludvík by byl z předvedeného potěšen.
Petr Steindl

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ FRANTIŠKA HALASE
Laureátkou 43. ročníku Literární soutěže
Františka Halase se v sobotu 17. října 2015
v Kunštátě stala olomoucká básnířka Klára
Goldstein (*1988).
Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spojenou s vydáním básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi, získal Marek
Torčík (*1993).
Uznání poroty LSFH 2015 dále získali: Lucie
Juřenová (*1993), Jan Váňa (*1986), Vojtěch
Velísek (*1990).
Čtyřicátého třetího ročníku Literární soutěže Františka Halase pro začínající básníky se zúčastnilo 35 autorů z celé České
republiky. Soutěžní příspěvky hodnotila
porota ve složení Miroslav Chocholatý
(literární kritik a vysokoškolský pedagog),
Vojtěch Kučera (básník a příležitostný editor, dramaturg Literární soutěže Františka
Halase), Veronika Schelleová (básnířka
a překladatelka). Porota se shodla na vysoké kvalitě zaslané tvorby.
Na dvoudenní setkání, které proběhlo
v Kunštátě v rámci tradičního Halasova
Kunštátu ze soboty na neděli 17. až 18. října
2015, bylo pozváno deset finalistů, kteří byli
svou tvorbou představeni i na internetových
stránkách soutěže.
Literární soutěž Františka Halase, určená
pro autory od 15 do 29 let, probíhá nepřetržitě od roku 1972. Od roku 2012 jsou pořa-

JEDNODENNÍ
ZÁJEZDY MINIBUSEM
LISTOPAD–PROSINEC 2015

		
Velký Meder – sobota, 7. 11. 2015
Zájezd do známých slovenských termálních lázní.
Cena: 490 Kč/os.
Beskydy – výstup na Lysou horu – sobota, 14. 11. 2015
Poslední výstup – zakončení turistické
sezóny…
Cena: 390 Kč/os.
Mosonmagyárovár – sobota, 21. 11. 2015
Zájezd do vyhlášených maďarských
termálních lázní.
Cena: 480 Kč/os.
Čerti v Retzu – neděle, 6. 12. 2015
Vánoční trhy a promenáda čertů v rakouském Retzu.
Cena: 400 Kč/os.
Adventní Český Krumlov – sobota, 12.
12. 2015
Advent v Českém Krumlově...
Cena: 550 Kč/os.
Adventní Vídeň – pátek, 18. 12. 2015
Předvánoční klasika, nezapomenutelná atmosféra…
Cena: 490 Kč/os.
Adventní Bratislava – sobota, 19. 12. 2015
Vánoční atmosféra, skvělé jídlo a pití…
Cena: 450 Kč/os.

!! ODJEZDY Z KUNŠTÁTU,
LETOVIC A BOSKOVIC !!
HOTEL RUDKA
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA NÁSLEDUJÍCÍ
AKCE

Básník Petr Hruška
dateli soutěže Město Kunštát, Kruh přátel
umění Kunštát a Společnost přátel mladé
poezie. Vyvrcholení ve formě kunštátského
setkání vybraných tvůrců, jehož hosty byli
básník Petr Hruška a básnířka Michaela
Horynová (laureátka soutěže z roku 2014),
proběhlo letos počtvrté.
Součástí Halasova Kunštátu bylo rovněž
uvedení 3. svazku Edice LSFH – básnické
sbírky Michaely Horynové: V zahradách.
Kniha vychází ve spolupráci nakladatelství
Šimon Ryšavý a Kruhu přátel umění města
Kunštát jako třetí svazek edice LSFH. Ilustrace Jan Karpíšek.
Podrobnosti o historii a současnosti Literární soutěže Františka Halase jsou k dispozici na internetových stránkách http://lsfh.
webnode.cz/. 			

Pátek 13. 11. 2015 – neděle 15. 11. 2015
Svatomartinský víkend
Pátek 27. 11. 2015 – neděle 29. 11. 2015
Zvěřinový víkend
Čtvrtek 31. 12. 2015
Silvestrovský večírek
Sobota 23. 1. 2016
Ples Hotelu Rudka
Sobota 13. – neděle 14. 2. 2016
Valentýnské menu
Sobota 5. 3. 2016
MDŽ
Rezervace stolů na telefonních
číslech 722 947 994 nebo 539 083 405.

Vojtěch Kučera
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNŠTÁT
MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL
V uplynulých dvou letech jsme vás několikrát informovali o práci našich učitelů
a žáků na projektu multilaterálního partnerství škol Comenius – Hrdina v každém
z nás aneb malými krůčky za lepší svět.
Plnění náročných úkolů především pomáhalo žákům zdokonalit se v anglickém
jazyce, který byl dorozumívacím jazykem
celého partnerství mezi námi a základními školami z Norska, Polska a Slovenska.
Dále se žáci seznamovali s institucí Nobelovy ceny za mír, zabývali se obsahem slov
hrdinství a hrdina, důležitostí míru. Uvědomili si, že každý z nás může přispívat
k jeho zachování, pomáhat ostatním, že je
tato pomoc důležitá, přestože se může
zdát, že se jedná o maličkosti.
Děti se přes zamýšlení nad obecnými pojmy, od celosvětově uznávaných osobností,
dostaly k hledání hrdinů v nejbližším okolí, tedy doma a ve škole. Možná si někteří
z vás vzpomenou na jejich nečekaný zájem
o to, co se kolem nich děje. Svého „hrdinu“
si našly i jednotlivé třídy. Vyvrcholením celé
práce bylo zapojení celé školy do charitativní akce – pomoci nemocnému Kubíčkovi.
Za tuto práci si děti zaslouží naše poděkování a obdiv. Podařilo se jim vydělat 10 000
Kč a nasbírat téměř 450 kg plastových víček.
Abychom dosáhli tak výjimečných výsledků, zapojili se žáci do nejrůznějších aktivit:
psali příběhy, vytvářeli videoprezentace

a návody, vyráběli vánoční a velikonoční
dekorace, organizovali burzu hraček, pomáhali s vánočním jarmarkem, vařili
a pekli, účastnili se Skype konferencí či
uspořádali školní Nobelovu cenu.
Žáci na projektu pracovali opravdu usilovně a s nadšením, rozhodli jsme se proto
přihlásit projekt do soutěže o Evropskou
jazykovou cenu Label 2015, jejímž cílem je
podporovat kvalitní inovační projekty
z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší
publicitu. Každoročně jsou takto oceňovány
výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.
Evropská jazyková cena Label 2015 byla letos
vyhlášena 23. února 2015. K termínu podávání přihlášek 30. dubna 2015 obdržel Dům
zahraniční spolupráce (DZS) 45 přihlášek,
ze kterých odborná porota (zástupci MŠMT,
jazykových institutů a DZS) vybrala deset
finalistů. Mezi nimi byl i projekt naší základní školy.
Finále proběhlo 4. června 2015 v budově
DZS v Praze, kunštátským pedagožkám
se během prezentace a diskuse podařilo
přesvědčit porotu o výjimečnosti našeho
projektu a byla jim jako jedné ze sedmi škol
udělena cena Label.
Slavnostní předání cen proběhlo v úterý
22. září v Praze na konferenci Kreativně
k jazykové výuce. Zástupci oceněných škol
diskutovali o svých projektech, obdrželi

FIRMA BEST – BUSINESS, a.s.
hledá do provozovny Kunštát, Zbraslavecká 777,
pracovníky na pracovní pozice:

SOUSTRUŽNÍK, FRÉZAŘ
Vzdělání: vyučení v oboru (soustružník, obráběč kovů, frézař)
Pracovní poměr: hlavní, jednosměnný provoz,
Mzda: od 25.000 Kč / Nástup: listopad 2015
Požadujeme vyučení v oboru (frézař / soustružník / obráběč kovů),
zkušenost s obsluhou klasické frézky a brusky, odpovědnost a samostatnost.

TECHNOLOG
Vzdělání: střední škola technického či strojírenského zaměření
Pracovní poměr: hlavní, jednosměnný provoz,
Mzda: od 20.000 Kč / Nástup: listopad 2015
Požadujeme vyučení technického nebo strojírenského směru,
vhodné pro absolventy škol, odpovědnost, samostatnost.

KONTROLOR VÝSTUPNÍ KONTROLY
Vzdělání: vyučení bez nutné specifikace
Pracovní poměr: hlavní, jednosměnný provoz,
Mzda: od 20.000 Kč / Nástup: listopad 2015
Jedná se o pracovní pozici dělníka ve výrobě na pozici kontrolora,
tzn. kontrola hotových výrobků – jakost, zkouška pevnosti, tvrdosti apod.
Jedná se o manuální činnost, zvýšená zátěž – vhodné pro muže.
Kontakt: bestb@bestb.cz, tel. 516 462 264.
Životopisy zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.
6

Evropské jazykové certifikáty a finanční
odměnu v hodnotě 200 000 Kč, která bude
použita na modernizaci jazykové učebny
a učební materiály pro žáky.
Práce našich žáků a učitelů byla na slavnostním setkání velmi oceňována, budila
velkou pozornost, protože byla pestrá, náročná a bylo dosaženo opravdu pěkných
výsledků.
Pro nás je také velmi důležitá podpora veřejnosti a spolupráce rodičů při hledání
hrdinů v našem okolí, sběru víček, charitativním prodeji apod. O toto prestižní evropské ocenění jste se tedy zasloužili i vy.
ZŠ Kunštát

ŽÁCI KUNŠTÁTSKÉ ŠKOLY
JAKO VÁŽENÍ HOSTÉ,
tak byli vítáni na Českém velvyslanectví
ve Vídni (nachází se v historickém centru
Vídně nedaleko zámku Schonbrunn) zástupci žákovského parlamentu:
Sára Eva Neničková, Tomáš Chytrý, Bára
Baková. Byli sem pozváni, aby předali cenu
týmu, který zvítězil ve vědomostní soutěži
o České republice.
Rakouští žáci, kteří se učí česky, totiž odpovídali na otázky, které pro ně připravily
právě kunštátské děti.
Naši zástupci předali cenu, která byla pro
všechny velkým překvapením. Vítězové
přijedou k nám do Kunštátu na čtyřdenní
pobyt, který jim hradí Jihomoravský kraj.
Naším úkolem bude je provázet a ukázat jim
vše, co je u nás zajímá. Už se na společné
poznávání Česka těšíme.
Žákovský parlament ZŠ Kunštát

INZERCE
DÁRKOVÉ POUKAZY na masáž jsou k dispozici na Penzionu po telefonické domluvě.
Tel. 739 672 757.
FIRMA "brikety Lubas" zahájila sezonu
a nabízí své služby, jako v minulých letech,
s rozšířením na dodání topného dřeva.
Tel. 603 477 363, e-mail: zlubas@tiscali.cz,
http://brikety-lubas.webnode.cz
HLEDÁM VÝČEPNÍ do Újezdské hospody.
Na dohodu. Tel. 605 935 438
HLEDÁM KE KOUPI rodinný dům se zahradou v Kunštátě nebo v okolí do max. 20 km.
Opravy nevadí. Tel. 792 265 368
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdrav.
střediska) otevřeno každou středu od 9.30
do 16.00.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

SPORT
SDH SYCHOTÍN – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
MLADŠÍ ŽÁCI:
Šošůvka 29. 8. 2015
8. Sychotín (12. místo v PÚ, 5. místo ve štafetě dvojic)
Těchov 30. 8. 2015
3. Sychotín (4. místo v PÚ, 5. místo ve štafetě
dvojic)
Borotín 5. 9. 2015
1. Sychotín A
14. Sychotín B
Petrovice 13. 9. 2015
7. Sychotín
Sebranice 19. 9. 2015
3. Sychotín
Průběžné hodnocení okresní ligy mládeže:
1. Senetářov 		
198 bodů
2. Sychotín 		
190 bodů
3. Březina 		
184 bodů
STARŠÍ ŽÁCI:
Šošůvka 29. 8. 2015
1. Sychotín (1. místo v PÚ, 3. místo ve štafetě
dvojic)
Těchov 30. 8. 2015
8. Sychotín (12. místo v PÚ, 1. místo ve štafetě dvojic)
Borotín 5. 9. 2015
1. Sychotín
Petrovice 13. 9. 2015
1. Sychotín
Sebranice 19. 9. 2015
5. Sychotín
Jabloňany 20. 9. 2015
4. Sychotín (4. místo PÚ, 2. místo štafeta
dvojic)
Průběžné hodnocení okresní ligy mládeže:
1. Sychotín 		
195 bodů
1. Bořitov 		
195 bodů
3. Petrovice 		
188 bodů
3. Senetářov 		
188 bodů
DOROST:
Sebranice 19. 9. 2015
Mladší dorostenky:
7. Klára Pařízková
Střední dorostenky:
6. Iva Bednářová
Konečné hodnocení Okresní ligy mládeže:
Mladší dorostenky:
1. Klára Pařízková
94 bodů
Střední dorostenky:
3. Iva Bednářová 		
74 bodů
Mladší dorostenci:
3. Jan Vach 		
71 bodů
MUŽI:
9. 8. 2015 – VC Blanenska – Němčice
24. Sychotín B – 25,57 s
32. Sychotín A – NP

15. 8. 2015 – VC Blanenska – Rudice
1. Sychotín A – 16,40 s
28. Sychotín B – NP
16. 8. 2015 – VC Blanenska – Sychotín
8. Sychotín A – 17,42 s
29. Sychotín B – NP
12. 9. 2015 – VC Blanenska – Sudice
12. Sychotín B – 19,18 s
28. Sychotín A – NP
Konečné pořadí VC Blanenska:
8. Sychotín A 132 bodů
17. Sychotín B 36 bodů
ŽENY:
9. 8. 2015 – VC Blanenska – Němčice
1. Sychotín – 16,57 s
15. 8. 2015 – VC Blanenska – Rudice
2. Sychotín – 16,95 s
16. 8. 2015 – VC Blanenska – Sychotín
16. Sychotín NP
12. 9. 2015 – VC Blanenska – Sudice
9. Sychotín – 19,57 s
Konečné pořadí VC Blanenska:
1. Šošůvka 134 bodů
2. Sychotín A 109 bodů (odjeto jen 10 soutěží
z 12)
22. 8. 2015 Extraliga ČR – Radimovice
2. Sychotín 16,58 s
23. 8. 2015 Extraliga ČR – Benešov u Semil
2. Sychotín 16,54 s
29. 8. 2015 Extraliga ČR – Záhorčice
2. Sychotín 16,12 s
30. 8. 2015 Extraliga ČR – Jaronice
3. Sychotín 16,82 s
Konečné pořadí Extraligy ČR:
1. Sychotín 90 bodů
2. Vítiněves 83 bodů
3. Chrášťany 75 bodů
Ing. Aleš Havelka

SPORTOVEC
KUNŠTÁTSKA 2015
Jménem sportovní komise při Radě města
si Vás dovoluji oslovit s výzvou k nominaci
sportovců do této ankety. Cílem akce je
ohodnotit sportovce, kteří významně reprezentovali naše město v letošním roce.
Druhým cílem, neméně důležitým, je prezentace Vašich klubů a sportovců před
našimi spoluobčany.
Nominace jsou možné v následujících kategoriích:
1. jednotlivec do 18 let
2. kolektiv do 18 let
3. jednotlivec 18 a více let
4. kolektiv 18 a více let
V nominaci uveďte charakteristiku kolektivu nebo jednotlivce, přehled výkonů
a ocenění v roce 2015. U kolektivu uveďte
také složení. Pro prezentaci přiložte také
fotografie.
Nominace je možné posílat do 15. listopadu
2015 na adresu předsedy sportovní komise
(písemně nebo e-mailem): Ing. Aleš Havelka, Sychotín 72, 679 72 Kunštát, havelka@
email.cz
Vyhodnocení provede sportovní komise.
Oceněni budou tři v každé kategorii. Dále
bude probíhat na internetových stránkách
města hlasování veřejnosti. Cenou veřejnosti bude oceněn nejlepší v každé kategorii.
Také bychom Vás chtěli požádat o návrhy
osobností historie kunštátského sportu.
Rádi bychom otevřeli kunštátskou sportovní „Síň slávy“.
Výběr oceněných a internetové hlasování
veřejnosti bude probíhat od 16. 11. do 13. 12.
2015. Termín a místo slavnostního vyhlášení výsledků bude upřesněn podle počtu
nominovaných a zájmu veřejnosti.
Těšíme se na Vaše nominace a věříme, že
se podaří založit novou sportovně-společenskou akci.
		

Za sportovní komisi a Radu města
Ing. Aleš Havelka

S BOR PRO OBČA NS K É Z Á L E Ž I T O S T I a M Ě S T O K U NŠ TÁT
zve všechny seniory na

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S BESEDOU
ve středu 2. prosince 2015 v 15.00 hod.
V E V E L K É Z A S E DACÍ S Í N I M Ě S T S K É HO Ú Ř A DU V K U NŠ TÁT Ě
PROGRAM:
• hudební vystoupení dětí z mateřské školky
• přednáška s besedou
Malé občerstvení je zajištěno.
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Město Kunštát Vás zve na divadelní představení

Židli měl
každej host
-třeba švorcovej-)
bylo tam
všeho dost.

Každém den
vod rána
(-sé tam zpívaly-)
písničky
do rána.
Hovězí
bez loje
(-néni hovězí-)
musí bejt
oboje.

Brilantní
komedie,
která pobaví
každého
diváka.

Všechno to klapalo
jako na drátku
nikdo tam neslyšel
jedinou hádku.
Tančila v poledne
večer i v noci
děvčátka akorát
v prsou a v bocích.
Tančila zpívala
ještě i k ránu
tančila zadarmo
pro radost pánů.

Polibky cvakaly
dunělo pivo
abych to krátce řek
bylo tam živo.

2008

V hospodě
za míru
o bejvaly-) polívky
na míru.

s pydl
o
u
v zádech

19. listopadu 2015 v 19.00
Kulturní dům Kunštát
íNáVoduTSAN míNdoVůP V
.TS ýKSVoloKoS NeŽVe eIŽer
dJSd + rofAmeS 1991 – 1891
lišárPo eřéimerP énevonbo v
DJsD 8002 kářovD FesoJ
eJěD otsím
ISedK íVTSVolárK éldAPzor

Režie:
Původní nastudování
Sokolovský st.
zádech Evžen
Obnovená premiéra pro DSJD
J a r Dvořák
mila Dvořáková
Josef

ydl
ou
v

premiéra 1981 v divadle Semafor

Píseň

Herecké obsazení:
Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík,
Veronika Bajerová / Dagmar Schlehrová,
Karel Gult / Jiří Veit

Žitomírská 46, 101 00 Praha 10
Vstupné 280 Kč, pro důchodce 250 Kč
t f 267 310 793, m 602 236 892
e p rděje:
v IC Kunštát,
Místo
o d u k c e @ j o s e f d v o r a k . cPředprodej
z , w w w .vstupenek
j o s e f d v ood
r a2.klistopadu
.cz

Rozpadlé království kdesi

nám. Krále Jiřího 105, tel. 516 410 576
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