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SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám s radostí oznámit, že jsme 
byli úspěšní v druhé výzvě ROP jihový-
chod z prostředků EU. Obdrželi jsme 
1.569.311 Kč na „Bezpečnou cyklistickou 
stezku“ Kunštát – Újezd. Na této akci již 
pracuje firma Kora podle harmonogramu 
s dokončením stavby do 30.8. 2008. Na 

„Naučnou stezku k Jeskyni Blanických 
rytířů“ jsme získali 2.532.669 Kč. Vý-
stavba této stezky začne po již vypsaném 
výběrovém řízení 1. srpna s dokončením 
do 30.11. 2008. Další dvě žádosti o dota-
ce jsou ve schvalovacím řízení, na daších 
žádostech pracujeme. Pevně věříme, že 
budeme i nadále úspěšní.

Váš Pavel Göpfert
I. přehlídka loutkových divadel na farnim dvoře.

www.kunstat.eu

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Kromě nádrže na Lipce, kde koupací se-
zona začala v polovině června, stojí za 
návštěvu i nově dokončený areál v Rud-
ce. Modrá plastová folie zdobí sice stěny 
a dno tamního bazénu už od loňska, letos 
ale přibyly nový dlážděný chodník a čis-
tička vody. Upravená a čerstvě zatravně-
ná je i okolní pláž. 
Nádrž v Kunštátě se dočkala stavebních 
úprav v podobě zvýšení dna a zafóliování 
dětského oddělení. Čistička rovněž fun-
guje a nádrž je již hojně navštěvovaná. 
Navíc vrcholí práce na kurtu pro plážový 
volejbal a za šatnami se plánuje zřízení 
petangového hřiště a dětského koutku. 
Výstavba koupaliště splňujícího parame-
try EU by stála hodně přes 10 milionů 
korun, a taková investice je momentálně 
mimo možnosti města. Přesto se postup-
nými kroky a za minimálních nákladů 
podařilo oba areály zvelebit. Velkou mě-
rou se na tom podíleli dobrovolníci. V 
Rudce místní složky a v Kunštátě hasiči. 
V obou vodních nádržích je koupání 
zdarma.

Do konce září poběží lhůta, během které 
mohou zájemci předkládat písemně zpra-
cované záměry na využití části náměstí 
Klementa Bochořáka. Počítá se zde se 
stavbou objektu občanské vybavenosti na 
rozloze maximálně 760 metrů čtverečních. 
Podle očekávání radnice by nadzemní 
podlaží nového domu měla sloužit k uby-
tování (hotel, penzion), a přízemní část k 
dílčím podnikatelským aktivitám (rychlé 
občerstvení, prodejny apod.). Součástí ob-
jektu mají být rovněž veřejné toalety. 
Případný prodej pozemku bude vždy 
smluvně spojen s konkrétním podnika-
telským záměrem, schváleným zastupi-
telstvem města. Parcelu nelze koupit „jen 
tak“. Další informace k technickému cha-
rakteru stavby podá stavební odbor měst-
ského úřadu.

Nečekané potíže přinesly minulý a předmi-
nulý měsíc práce na budování nového jíma-
cího vrtu ve Zbraslavci. Ten město objednalo 
kvůli snížené vydatnosti vrtu původního. 

Bohužel ale nevyšly předpoklady odbor-
níků, podle kterých se dostatečný zdroj 
vody měl objevit v hloubce necelých 40 
metrů. Neobjevil se ani v 61 metrech a 
vrt proto zůstal nedokončený. Výrazně 
lepší byl až druhý pokus. Množství zhru-
ba dvou litrů vody za vteřinu stačí, aby 
v kombinaci se starým vrtem bezpečně 
pokrylo potřeby celého města. 

Rada města na posledních jednáních roz-
hodla mimo jiné i o přidělení zakázky na 
zpracování projektové dokumentace k 
prostranství u kostela. Firma 3D Atelier 
bude řešit prostor na náměstí Klementa 
Bochořáka i budoucí možnou podobu 
místa, kde dnes stojí stará škola (prodej-
na obuvi, Oáza). Naší snahou je stihnout 
přípravu projektu a zpracování žádosti o 
dotaci k datu nejbližší výzvy. 
Ve fázi projektové přípravy je také rozší-
ření veřejného osvětlení a stavba spojova-
cího chodníku od Bílého kříže k podniku 
Eurokov. Na dokumentaci pracuje spo-
lečnost Prokant.

Rada města Kunštát

KOUPÁNÍ NA KUNŠTÁTSKU

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

NÁMĚSTÍ  KLEMENTA BOCHOŘÁKA

NOVÉ VRTY VE ZBRASLAVCI
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KUNŠTÁTSKÝ
SLOUPEK

Holiči
Jan Halas

P okaždé, když slýchám kolem sebe bědo-
vání nad zoufalou chudobou a strastipl-

ným životem, vždycky si říkám, že to snad 
přece jenom není tak zlé. Přece když nemám 
na benzín, tak si nekupuji auto. Když nemám 
na dvoupatrovou vilu a její vytápění, posta-
vím si něco menšího. Když nemám na kaviár, 
udělám si buřty s cibulí atd. Ostatně, co si 
budeme povídat; Kunštát roste a vzkvétá, aut 
až nepříjemně přibývá a náměstím se také ne-
potácí vyhladovělé obyvatelstvo. Při takovém 
bědování si také často zavzpomínám. Napří-
klad na kunštátské holiče, pana Šimurdu a 
pana Knotka. Kolik asi korun vydělávali ti 
dva hubeňouři? Navíc ještě se v místech, kde 
je dnes samoobsluha, valila pára ze Štoura-
čova dámského kadeřnictví. Já osobně jsem 
podpořil páně Šimurdovu živnost každoročně 
jednou korunou na konci srpna. Byla to před-
zvěst konce prázdnin a do školy jsem musel 
nastoupit předpisově ostříhán. Z takové koru-
nové operace jsme vycházeli jako opravdoví 
fešáci. Na temeni tak trochu skinheadi, vep-
ředu ježci. Podle vzoru sovětských pionýrů 
tak chodila snad celá Varšavská smlouva do 
patnácti let. 

      Oba holiči byli soukromokapitalističtí podni-
katelé, bylo třeba jim tedy jejich nečisté zisky 
zkrouhnout a tak je stáhli do jediné oficíny. 
Pan Šimurda opustil svůj podnik pod ná-
městím a nastěhoval se ke konkurenci vedle 
Panšťáku. Nevím, kolik vydělávali jako pod-
nikatelé, ale dovedu si docela dobře předsta-
vit, jak vypadala výplatní páska komunálních 
zaměstnanců. Co také vím určitě, že ani je-
den ani druhý v pracovním procesu, navzdo-
ry chudobě, nevyndali z pusy partyzánku a 
že výčepní pult ve vedlejším Panském domě 
také nevysychal. Sedm piv a jedny party-
zánky sice stály v té době deset korun (do-
hromady), ale stejně, věčně prázdné holičství 
nesvědčilo o tom, že by desetikoruny pršely 
ve velkém počtu do kapes obou bradýřů. Jed-
noduše řečeno – milióny určitě doma ve stro-
žoku neměli, ale v poklidu se prostříhali až k 
věčnému odpočinku.

     Dnes se v Kunštátě žádný pánský holič nevy-
skytuje. Ostatně, kdyby se nějaký zoufalec k 
něčemu takovému odhodlal, velmi brzo by se 
z jeho podniku určitě ozýval pláč a skřípění 
zubů, svědčící o zoufalé chudobě a beznaděj-
ném životě.

  

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Návrat „Pasáčka vepřů“
Děti kunštátské mateřské školy byly na dopo-
ledne 18. června 2008 pozvány do tělocvičny 
ZŠ na divadelní představení „Pasáček vep-
řů“, které s dětmi 4. až 8. ročníku ZŠ Kun-
štát nacvičila paní učitelka Ilona Kuchyňová. 
Protože sama důvěrně a z vlastní zkušenosti 
vím, co obnáší nácvik jakéhokoliv divadelní-
ho představení, byla jsem velmi zvědavá na 
výsledek snažení dětí, z nichž některé teprve 
nedávno řekly naší MŠ „tak čau a pá“. Jak-
pak si paní učitelka a hlavně děti poradí s 
množstvím textu, který mi není neznámý? 
Jak asi vyřeší přestavbu dvou prostředí na 
několika málo metrech čtverečních ve staré 
tělocvičně? Troufnou si i na hudební vsuvky? 
Stále totiž mám v paměti  inscenaci stejné po-
hádky z roku 2002, kterou jsme pro dětské 
i dospělé kunštátské publikum nacvičili my, 

„staří ochotničtí bardi“, pod vedením zkušené 
režisérky Jany Bočkové.  Úskalí nácviku, to 
je přepestrá paleta menších i větších poťouch-
lostí, se kterými se vyrovnáváte s odhodlá-
ním, že „to by bylo, aby moravský ochotník 
z jeviště odcházel“ a řešíte za pochodu mož-
né i nemožné. Text, který se vám vykouří z 

hlavy zvláště v okamžiku, kdy je to nejméně 
žádoucí. A tréma? Že by to byla ta plíživá ne-
viditelná babizna, která vás přidusí ve chví-
li, kdy na těch prknech chcete podat výkon 
jako národní umělkyně? Tyto myšlenky mi 
šuměly v hlavě po celou cestu na představení 
a měla jsem jediné přání, aby se našim mla-
dým divadelním kolegům nestalo nic, co by 
jim vzalo chuť hrát a aby naši školkoví diváci 
příliš nehlučeli.
Děti z divadelní skupiny p. uč. Kuchyňové 
mne z mého trochu skeptického očekávání 
vyvedly hned v úvodu. A můj údiv mne ne-
opustil až do závěrečného potlesku. Výborně 
zvládnutý text, dialogy měly spád, účelně a 
vtipně vyřešená scéna i její přestavba. Bra-
vurně zvládnuté písně ze známých pohádek, 
některé s vtipně upravenými texty, čisté syté 
dětské hlasy jen podtrhly jejich půvab a vtip. 
A nutnost nápovědy? Na rozdíl od nás, těch 
kdysi zkušených divadelních ochotníků, kte- 
ří jsme někdy na nápovědu spoléhali jako na 
vlastní kšandy u kalhot, ji tyto děti vlastně ani 
nepotřebovaly. Stejně tak mohu také ohod-
notit jen v superlativech i hudební doprovod

V pátek 13.6. jsme se v mateřské škole symbo-
licky rozloučili s uplynulým školním rokem. 
Ve spolupráci se Sborem pro občanské záleži-
tosti proběhlo slavnostní pasování „školáků“ 
a ve večerních hodinách následoval zábavný 
program na zahradě MŠ. Vyvrcholením této 
akce bylo přenocování budoucích prvňáčků v 
mateřské škole.
Další aktivity mateřské školy v průběhu 
roku:
ZÁŘÍ: rodičovská schůzka – informace o 
novém školním roce, divadelní představení 

„Pohádky z hrnků“, vítání občánků – recitace 
dětí z oddělení Kytiček
ŘÍJEN: drakiáda – akce pro děti a rodiče, di-
vadelní představení „Dvě barevné pohádky“
LISTOPAD: beseda pro rodiče předškoláků s 
Mgr. Chmelovou, vystoupení dětí z oddělení 
Kytiček v KD na „Vánočním jarmarku“, di-
vadelní představení „Jak zvířátka pomáhala 
hudbě“
PROSINEC: mikulášská nadílka, vánoce 
v penzionu pro důchodce – program dětí ze 
třídy Kytiček, divadelní představení „Nesem 
vám noviny“, vánoční besídky
LEDEN: návštěva fary, vítání občánků – re-
citace dětí z oddělení Kytiček, beseda pro ro-
diče s MUDr. Lukešem na téma „Chřipka a 
nachlazení“ a „Platby u lékaře a v lékárnách,-
divadelní představení „Tetiny v kuchyni“, ve-
selá dílna – akce pro rodiče a děti
ÚNOR: divadelní představení „O bábě 
Chřipce“, keramická dílna – akce pro rodiče                

s  dětmi
BŘEZEN: „Požární ochrana očima dětí“ – 
zapojení do výtvarné soutěže, návštěva ha-
sičů, Hvězdárna Brno, maňáskové divadlo 
v MŠ, vítání jara, vynášení Mořeny – akce 
pro děti a rodiče, velikonoce v penzionu pro 
důchodce – vystoupení dětí z oddělení Beru-
šek, výstava dětských výtvarných prací v KD, 
velikonoční jarmark – vystoupení dětí z od-
dělení Berušek
DUBEN: divadelní představení „O duhové 
slepičce“, vítání občánků – děti z oddělení 
Kytiček, návštěva kunštátského zámku, zápis 
nových dětí do MŠ
KVĚTEN: malování na chodníky – akce pro 
děti a rodiče, „Život na zámku“ – výstavka 
dětských prací v městském informačním cen-
tru, výlet do ZOO v Brně, „Kdo to ví, odpoví“ 

– koncert v MŠ, „Svět očima dětí“ – zapojení 
do výtvarné soutěže
ČERVEN: výlet do jeskyní v Rudce, divadel-
ní představení „Pohádky z kuchyně“, infor-
mační schůzka pro rodiče o novém školním 
roce 2008/2009, vítání občánků – děti z oddě-
lení Kytiček, rozloučení se „školáky“
Poděkování za přípravu a realizaci těchto akcí 
patří především všem učitelkám mateřské 
školy. Dále děkujeme za pomoc ochotným ro-
dičům a sponzorům, v neposlední řadě také 
řediteli školy a našemu zřizovateli. Přejeme 
všem krásné prázdniny plné sluníčka a těší-
me se na vás 1. září v novém školním roce.

Eva Tenorová

Rozloučení s mateřskou školou

Město Kunštát nabízí k pronájmu
STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
v objektu Penzionu pro důchodce

Podrobné informace podá tajemník MěÚ



OZNÁMENÍ

Nela FOJTOVÁ, Fr. Halase 113
*23. 5. 2008
Tereza MARŠALKOVÁ, nám. Krále. Jiřího 99 

*4. 6. 2008

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci červenci:
Marie JAKuBCOVÁ, Újezd 60
Miroslava MERuNKOVÁ, Rudka 77
Ludmila TuLCOVÁ, Brněnská 345
Zdenka VÁCLAVKOVÁ, Radnická 472
Božena POKORNÁ, U Hřiště 266
Oldřiška MORAVCOVÁ, Hluboké 38
Stanislav ZRůSTEK, Rudka 54
Ludmila JANÍčKOVÁ, Hrnčířská 172
Levoška ZÁBOJOVÁ, Újezd 6
Ludmila JANOuŠKOVÁ, Nová 358
Emilie KuBECOVÁ, Sychotín 53

Ladislav MACHÁčEK, Zámecká 12
+10. 6. 2008, *1919
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MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

OZNAMuJEME ÚMRTÍ

KuNŠTÁTSKý ZPRAVODAJ
Vydává a zdarma rozšiřuje 
MěÚ Kunštát, tel.: 516 462 456, 
www.kunstat.eu, e-mail: 
podatelna@kunstat-mesto.cz, 
uzávěrka příspěvků je vždy 
do 25. dne v měsíci. 
Tisk: KB Tisk Letovice, 
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331

■ Před 80 lety k 28. říjnu 1928 byla v Kun-
štátě odhalena socha pana prezidenta T.G. 
Masaryka. Byla to tehdy nejvyšší socha z jed-
noho kusu kamene ve střední Evropě, která 
vznikla díky obětavé práci Františka Buriana 
a mimořádnému nadání sochaře Stanisla-
va Rolínka.  Slavnosti se zúčastnilo okolo 
30 000 lidí. Tuto ojedinělou událost přesahují-
cí rámec nejen kraje, ale i republiky si připo-
meneme výstavou v informačním centru od 
1. srpna 2008.
Rádi bychom se obrátili na pamětníky a ma-
jitele dobových dokumentů o jejich laskavé 
zapůjčení.
Předem děkuji Zdeněk Popelka, tel. 739 510 
772, 731 831 701

■ Divadelní kroužek při ZŠ Kunštát děkuje 
panu Liboru Jančovi a jeho firmě Limara za 
sponzorský dar, z kterého byly uhrazeny ná-
klady na zapůjčení kostýmů pro představení 
Pasáček vepřů a nakoupeny sladké odměny 

pro děti, které v představení účinkovaly. Po-
děkování patří také panu faráři Kafkovi za 
zapůjčení prvků pro výstavbu scény.
Za divadelní kroužek Ilona Kuchyňová

■ 6. pohádková cesta dětem k svátku, která 
se konala 31. května, se opět vydařila. Město 
Kunštát děkuje členům divadelního spolku 
LMD pod vedením Marie Wetterové, kteří 
nešetří svým časem a nadšením pro pobavení 
dětí. Poděkování patří i děvčatům z taneční 
skupiny BAMI, členům kulturní komise a 
paní Zdeně Popelkové, která nám poskytla 
prostor pod rozhlednou v areálu jeskyní v 
Rudce. Děkujeme i rodičům, že přivedli své 
děti a doufáme, že nám všichni zachováte pří-
zeň i pro 7. pohádkovou cestu.

■ Vedení dětského domova Hodonín u Kun-
štátu děkuje žákům 4. třídy a p. učitelce 
Hruškové za předání finanční částky 2. 600 
Kč našim dětem.

Adopce leguánů
Dlouho jsme si přáli starat se o nějaké zvířát-
ko. Ve škole to nejde, a tak jsme dostali jiný 
nápad. Co třeba adopce zvířátka v ZOO?
A tak jsme se ve čtvrtek 19.6. vypravili do 
Brna. Přivítala nás paní radní M. Cacková, 
které bychom touto cestou ještě jednou rádi 
poděkovali za pomoc při adopci, poděkování 
patří i ZŠ Kunštát. Měli jsme připravená jmé-
na pro holku i pro kluka. Zkrátka na každý 

případ. Ale v ZOO nám bylo oznámeno, že 
zřejmě použijeme obě jména. A ještě třetí. 
Nakonec jsme se ještě stihli podívat na mlá-
ďata ledního medvěda, na exotické ptáky a na 
ostatní zvířata v několika pavilonech.
Doufáme, že leguáni budou spokojeni a my 
budeme moci v adopci pokračovat i nadále.
Třída 5. A

v podání paní uč. Pelikánové na klavír a Vero-
niky Pulcové na housle. A hlavně, děti hrály s 
přirozeným neztrémovaným šarmem. Přímo 
z nich sálala radost, se kterou zúročovaly mě-
síce nácviku. A tuto radost dokázaly přenést 
na nás, vděčné diváky. I naši školkoví nepo-
sedové vydrželi po celou dobu představení v 
tichosti a jen sledovali, jak příběh dopadne. 
Všichni jsme během představení a na závěr 
zatleskali těmto aktérům: Míše a Pavlíně Ží-
lovým, Ivetě Tenorové, Kristýně Petrů, Báře 
Popelkové, Petře Rotroeklové, Radce Pavlové, 
Štěpánu Vráblíkovi, Nikole Bravencové, Pet-
ru Ostrému a Lence Ondrové.
Ale největší obdiv a poděkování patří paní 
učitelce Kuchyňové. Kdo na vyvýšených 
prknech jeviště nikdy nestál a nemohl tak sle-
dovat práci režiséra, nedovede docenit, kolik 
energie, houževnatosti i tvrdohlavosti stojí za 
prací režiséra, který chce svůj divadelní ko-
lektiv dovést až k vytoužené premiéře. Tím 
spíše, pokud před tímto režisérem stojí skupi-
na hadích ocásků, smíšků a neposedů, které 
přesvědčit o tom, že divadlo je nejen legrace, 
ale i kus poctivé dřiny, je jistě nelehkým úko-
lem. Paní učitelka dokázala v sobě najít dost 
energie na to, aby se dětem věnovala vysoko 
nad rámec svých pracovních povinností, v 

době svého osobního volna a na úkor vlastní 
rodiny. A pomyslný divadelní klobouk před 
paní učitelkou Kuchyňovou bychom měli 
smeknout také z toho důvodu, že ona sama na 
jevištních prknech nikdy nestála, režijní prá-
ci se učila za pochodu bez sebemenších před-
chozích zkušeností a přesto našla odvahu nést 
svou „kůži na trh“ a pustit se do tak náročné 
práce, navíc s dětskými herci. Poděkování ale 
patří i všem ostatním, kteří přiložili pomoc-
nou ruku. Z nich zejména panu učiteli Do-
stálovi za realizaci scény, jejíž jednoduchost, 
doladěná v maličkostech, potvrzuje jeho cit 
pro detail, funkčnost a estetiku. 
Takže milí kunštátští divadlamilovní občané, 
zase máme naději. Našimi předky pro diva-
dlo výborně vybavený stánek kultury bude 
jistě v dohledné době opraven tak, aby se 
zase mohl právem „stánkem kultury“ opět 
nazývat. A je báječné vědět, že nám do něj 
roste nová ochotnická generace, která po nás 
tu divadelní káru potáhne dál, když nám mír-
ně odrostlejším (možná i mechem obrostlým) 
už asi došly síly a inspirace. Tito mladí nám 
zase budou přinášet do života kousek radosti 
z imaginárního světa iluzí, kterému se říká 
DIVADLO.
      L.Zárychtová

Kolektiv mladých hasičů byl oficiálně zalo-
žen na podzim loňského roku. Skládá se z 26 
členů z toho je 10 dětí mladších šesti let a dvě 
vedoucí. 
Čertíci, jak si děti říkají, se už naučili vázat 
uzly, rozeznávat hasičské technické prostřed-
ky a jejich grafické značky. Zúčastnili se vý-
tvarné soutěže ,, Požární ochrana očima dětí“, 
kde obsadili dvě druhá místa v okresním kole. 
Také si již zazávodili v požárním sportu. Na 
jejich prvních závodech, které se konaly v Šit-
bořicích (okr. Břeclav), museli zvládnout jak 
požární útok, tak i štafetu CTIF, kterou ještě 
nikdy netrénovali. Obě disciplíny se jim po-
dařilo splnit bez trestných bodů a ve skvělém 
čase. Domů si přivezli pohár za ,,nejvzdále-
nější družstvo“. Kromě učení a treninků je 
pro děti připravován i zábavný program. 
V naší činnosti  nás podporuje celý  sbor  do-
brovolných hasičů, rodiče i další příznivci, za 
což jim patří naše obrovské poděkování.

Jitka Vaněrková

,,Kunštátští čertíčci”



INZERCE

» KOUPÍM RD v Kunštátě. tel. 720 339 852

» PRONAJMu byt 3 +1 v Kunštátě. tel.  731 
735 549

» SJEDNÁVÁM POJIŠTĚNÍ pro Českou 
podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancaro-
vá, Kunštát-Sychotín 92, tel 516 461 305, 728 
337 589

» Prodám zánovní elektronické piáno na 
podstavci, pedál, rejstříky, dynamika úho-
zu, melodie, volba hlasitosti. Původní cena 
14.000 Kč, prodám za 10.000 Kč. Tel. 737 119 
295

» Prodejna GastoP Hájek, Kunštát, 
tel. 603 822 832. Zboží v akci: vanové pákové 
vodov. baterie za 485 Kč, zavlažovací techni-
ka (hadice, postřikovače, příslušenství). Na-
bídka zemních prací, paletovací manipulace 
strojem.

rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci (LsPP) - boskovická část. služba je 
sloužena vždy od 8 do 12 hodin.

Jméno Místo služby Telefon
červenec
5.7. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
6.7. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665
12.7. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
13.7. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
19.7. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
20.7. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
26.7. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
27.7. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380

Srpen
2.8. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 8 516 453 998
3.8. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
9.8. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
10.8. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
16.8. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 204
17.8. MUDr. Křížová Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 452 808
23.8. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
24.8. MUDr. Kučerová Lysice, Komenského 429 516 472 460
30.8. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997
31.8. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel. 548 424 248 
a to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.

KULTURA

3. července, zámek v 17.00 

Komorní smíšený pěvecký sbor 
LEOŠ z Boskovic

V programu zazní skladby od renesance po 
současnost, včetně černošských spirituálů a 
úprav lidových písní. Vstupné dobrovolné

5. července, nádvoří zámku 
v 17.00

DON QuIJOTE de la ANCHA
Jedno z nejhranějších evropských 

představení vzniklé pod uměleckým 
dohledem Boleslava Polívky. 

Didaktická klaunikyáda inspirovaná 
románem M. de Cervantese v podání 

Divadla Klauniky v Brně.
V hlavní roli se představí přední světový 

chůdoherec LENOIRE MONTAINE.
Vstupné 80,-

27. července, nám. Krále Jiřího 
ve 14.30

PROMENÁDNÍ KONCERT 
s mažoretkami ZUŠ Letovice.

Sportovní kluby města Kunštát
pořádají výstavu

110 let sportu a tělovýchovy 
v Kunštátě

14. června - 26. července 2008 
v informačním centru

SPORT

Muži „A“
Kunštát - Letovice   1 : 1
Ivanovice - Kunštát  2 : 2
Kunštát - Soběšice              2 : 2

Muži „B“
Kunštát - Knínice                6 : 4
Šošůvka - Kunštát                0 : 0
Kunštát - Vysočany             2 : 2

Dorost
Kunštát - Lipovec                8 : 1
Vavřinec - Kunštát                1 : 2
Kunštát - Kořenec               3 : 2
Lysice - Kunštát                2 : 4
Lipovec - Kunštát                2 : 3

Ženy
Kunštát - Mor. Budějovice     3 : 3
Ivančice - Kunštát                  1 : 3

Žáci
Kunštát - Knínice                0 : 1
V.Opatovice - Kunštát               2 : 1
Kunštát - Vísky                   6 : 3

Přípravka
Boskovice - Kunštát               3 : 11
Kunštát - Lipůvka              2 : 3
Kunštát - Rájec                  3 : 3
Voděrady - Kunštát               0 : 2

HRK Rudka:

Světlá - Rudka                   1 : 2
Olešná - Rudka                    1 : 1
Rudka - Hasiči                    2 : 2

KMK Újezd:
Boskovice - Újezd                   5 : 0
Újezd - Okrouhlá              5 : 2
Dolní Lhota - Újezd                  5 : 0

Muži „A“
Kunštát - Mokrá - Horákov    2 : 7
Mokrá Hora - Kunštát                 4 : 5
Adamov - Kunštát                  2 : 7

Muži „B“
Kunštát - V.Opatovice „B“   6 : 0
Rudice „B“ - Kunštát                 1 : 5

Veteráni
Kuřim - Kunštát                  2 : 1
Kunštát - Rajhrad                  1 : 2

Dorost
Žďár - Kunštát                  8 : 1
Kunštát - Prštice                   7 : 2
Lipůvka - Kunštát                  1 : 8

Starší žáci:
Kunštát - Bosonohy              3 : 6
TC Brno - Kunštát                 9 : 0
Kunštát - Medlánky              5 : 4 

Mladší žáci
Kunštát - Žďár                     3 : 6
Tišnov - Kunštát                 7 :  2
Mor. Krumlov - Kunštát                1 : 8

FOTBAL - FK KuNŠTÁT

MALÁ KOPANÁ

TENIS - TK KuNŠTÁT

-kod-


