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SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ

Vážení spoluobčané,
jistě si všímáte snahy Kunštátu o získání pro-
středků z evropských, státních a krajských 
dotací. Dnes bych se rád zmínil o spolupráci 
s Jihomoravským krajským úřadem, který je 
ke Kunštátu velmi vstřícný. Pro letošní rok 
získáme 500.000 Kč na projekty, 200.000 Kč 
na oslavy korunovace krále Jiřího, 200.000 
Kč pro dobrovolné hasiče, 100.000 Kč na dět-
ská hřiště, 90.000 Kč na činnost Kruhu přá-
tel umění. O dalších - například sportovních 
dotacích ještě není rozhodnuto.  O přiznání 
dotace žádají  Fotbalový klub a Tenisový 
klub.

Váš Pavel Göpfert

Režisér Z. Troška a herec M. Hrabě v základní škole

www.kunstat.eu

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Dohromady 25 zájmových spolků, spor-
tovních klubů a jiných podobných subjektů 
z Kunštátu požádalo letos radnici o příspěvek 
na činnost. Celková žádaná suma dosáhla 
necelých 685 tisíc korun. Rada města, limi-
tovaná rozpočtem, však přidělila 482,9 tisíce 
korun. Snažila se hodnotit jednotlivé žádosti 
objektivně, posuzovala, zda organizace 
pracují s mládeží, kolik mají členů, pořádají-
li akce pro veřejnost apod. Málokterý uchazeč 
pak dostal plnou výši požadavku. V konečné 
rozdělené částce jsou započítané i příspěvky 
na pronájem haly a kulturního domu, a 
rovněž částky, jež město proplácí na základě 
uzavřených smluv (Orel, Tenisový klub). 

Tabulka s výší přidělených dotací je 
k nahlédnutí na webových stránkách města.

Štědrost pana Jaroslava Řehůřka, kunštátské-
ho rodáka žijícího ve Francii, přiměla radnici 
k založení nadačního fondu. J. Řehůřek totiž 
nedávno věnoval asi 200 tisíc korun na pod-
poru nadaných žáků zdejší školy a zhruba 
240 tisíc korun na zlepšení života seniorů.

Pravidla fondu zatím nejsou pevně stano-
vena. Vzhledem k přání dárce ale zastupitelé 
předpokládají, že se z něj každý rok určitá část 
použije na ocenění žáků, kteří mimořádně 
vyniknou v některém předmětu, vykonají 
příkladný čin nebo se přičiní o dobré jméno 
školy. Starším lidem pak mají peníze pomoci  
k zajištění zdravotních pomůcek, rehabilitace 
anebo kulturního vyžití.

Městské zastupitelstvo současně určilo 
devítičlennou správní radu nadace – ředitel 
školy, předseda školské rady, předseda SRPŠ, 
zástupce učitelů, vedoucí penzionu pro 
důchodce, vedoucí Charity, předseda sociální 
komise, zástupce důchodců a starosta města.

Kvůli snížené vydatnosti současného jí-
macího objektu ve Zbraslavci nechává město 
zbudovat nový, čtyřicet metrů hluboký 
vrt. Ten má zajistit dostatek pitné vody pro 
Kunštát. Odborná firma jej během května 
vyhloubí nedaleko vrtu původního, který se 
po loňské havárii snížil natolik (30 m), že 
nedosahuje k nejsilnějšímu zdroji podzemní 
vody, a jeho vydatnost není spolehlivá. Inves-
tice si vyžádá 200 tisíc korun bez DPH.

Posledním dnem měsíce dubna skončila 
možnost požádat o dotaci na stavbu kanali-
zace a úpravu čističky odpadních vod. Město 
Kunštát doručilo Státnímu fondu životního 
prostředí svoji žádost včas. Nyní musí dva 
až tři měsíce čekat na rozhodnutí, zda desít-
ky milionů z Evropské unie dostane. Pokud 
ano, stavební práce začnou na jaře příštího 
roku. To kvůli následným dlouhým lhůtám 
ve výběrových řízeních na dodavatele, i proto, 
aby se potom v Kunštátě nezačalo kopat se 
začínající zimou.

Během května se plánuje osazení branky do 
zahrady MŠ i od náměstí ČSČK – aby tamní 
hřiště bylo pro maminky s dětmi snadněji 
dostupné. Polovina června je pak mezníkem, 
dokdy musí dodavatel umístit nové herní 
prvky i k bytovkám, za KD a do Sychotína.

Rada města Kunštát

NADAČNÍ FOND J. ŘEHŮŘKA

DOTACE ZÁJMOVÝM ORGANIZACÍM

NOVÝ VRT VE ZBRASLAVCI
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

KANALIZACE A ČOV
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KUNŠTÁTSKÝ
SLOUPEK

Pouť
Jan Halas

N ejsem nějaký velký znalec české popu-
lární hudby, ale vzpomínám si, že před 

lety zpíval Karel Gott jakousi písničku, která 
začínala slovy „Přijela pouť...“ Již tehdy jsem 
si říkal: hochu, zpíváš nesmysly. Pouť totiž 
nemůže přijet, protože to slovo je odvozeno 
od slova putovat, tedy přijít pěšky. Kolotoče, 
houpačky, prodejci perníků, buřtů atd., jsou 
pouhým servisem pro poutníky a jakýmisi 
žádoucími příživníky na slávě světce, k jehož 
poctě se pouť koná. Jak už to ale dnes cho-
dí, lidem se zdají podružnosti důležitější než 
podstata a není tedy divu, že si to ten prostin-
ký majitel zlatého hlasu poněkud popletl. 

     Církev se po celou dobu své existence snaží 
(někdy lépe, jindy hůře) pečovat o duševní 
i tělesný růst člověka. O té duchovní části 
nebudu hovořit, nepolezu do zelí pana faráře 
Kafky. Za tělesně prospěšné můžeme považo-
vat např. posty, udržující naši hmotnost v sne-
sitelných rozměrech, různá doporučení stran 
požívání lahodných nápojů, způsobujících, že 
se svým vzhledem a myšlenkovými pochody 
dostáváme pod obraz Boží a také již zmíně-
nou zbožnou turistiku, tedy poutě.

      Vzpomínám, že kdysi i Kunštátem procháze-
ly zbožné průvody do okolních vesnic. Vláďa 
Koláčný a Honzík Kubát nesli velký bílý kříž, 
za nimi pan farář Šafář s kaplanem Staňkem 
a družičky a ministranti táhli průvod do 
Sychotína. Bylo to hezké. Pak to komunisti 
zakázali, museli jsme začít žít lépe a radost-
něji.

      Pěší pouť ostatně stála i  u prapočátků poutě 
kunštátské. Nějaký čas poté, co Boleslav II. 
rozetnul lebku biskupu Stanislavovi (v roce 
1079), vypravila se polská delegace na pouť 
do Říma s žádostí o Stanislavovo svatořečení. 
Letecké spojení Krakov – Řím ještě neexisto-
valo a  dost se tedy natrmáceli. U papeže byli 
úspěšní a tak si dlouhou cestu domů krátili 
tím, že tu a tam postavili novému světci kos-
tel. Cesta přes celou Vysočinu je jistě velice 
uondala a tak není divu, že si na jejím konci 
museli pořádně odpočinout právě v Kunštá-
tě. A jak tak seděli na nějakém Prapanském 
domě, napadlo je při pohledu z okna, že by 
se tu ten svatý Stanislav hezky vyjímal, že je 
tu krásně a příjemně, že hostinský Pralepka 
má docela dobré pivo a tak nebude marné se 
tu zdržet. Jak přemýšleli, tak udělali a tepr-
ve pak odputovali do Krakova. No nic, bylo 
nebylo, já jsem ale přesvědčen že to tak nějak 
bylo. 

     Vy, kteří jste vzdálenější, připutujte na kunš-
tátskou pouť pěšky. Kostel, pivo, buřty i kolo-
toče jsou pak daleko lepší. Mají totiž smysl.

INFORMAČNÍ CENTRUM

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Troška obdivoval krásy Kunštátu

V neděli 18. května se v prostorách spor-
tovního areálu za místní základní školou 
uskuteční sportovní akademie, v níž se při 
vybraných sportovních aktivitách představí 
žáci 1. i 2. stupně ZŠ. Bude tím položen 
základ nové tradice, protože záměrem je 
ukázat dovednosti našich žáků nejen v oblasti 
kulturně společenské, ale také sportovní.
Na tuto akci srdečně zveme širokou 
rodičovskou veřejnost. Přijďte podpořit svoje 

děti a zkuste změřit síly ve sportovním zápo-
lení. V případě nepříznivého počasí proběhne 
náhradní program ve sportovní hale a v malé 
tělocvičně v budově ZŠ.

Program: 
13.00               slavnostní zahájení
13.15               běžecká štafeta tříd
14.00 – 15.30  sportovní soutěže

Sportovní akademie na ZŠ v Kunštátě

■ Město Kunštát vydalo u příležitosti 550. 
výročí korunovace Jiřího z Kunštátu a z 
Poděbrad příležitostnou známku s přítiskem. 
Známka může být opatřena i příležitostným 
razítkem a je k prodeji v IC, na zámku v Kun-
štátě a v papírnictví na náměstí

Filmová delegace při příležitosti premiéry 
nové pohádky Nejkrásnější hádanka 10. 
dubna 2008 v Boskovicích, na pozvání 
Ladislava Dostála, režisérova kamaráda 
a jednoho z jeho epizodních herců, také 
navštívila Kunštát. Zástupce distribuce Fal-
con Zdeněk Podnecký, producent Marek 
Štencl, herec Mirek Hrabě a režisér Zdeněk 
Troška se nejprve v místní sportovní hale 
setkali a hodinu besedovali s místními žáky, 
pak rozdali přes tři sta autogramů. Po obědě 
program v Kunštátě pokračoval prohlídkou 
jeskyní v Rudce a místního zámku. Všichni 
byli krásami našeho kraje nadšeni.
Zdeněk Troška dětem přislíbil, že by si některé 

mohly zahrát v jeho nově připravované po-
hádce s pracovním názvem Čertova nevěsta, 
kterou začne pohádkový režisér natáčet v létě. 
Volně přepracovaný scénář podle pohádky 
Boženy Němcové Jak Bohumil ke štěstí přišel 
vyžaduje mimo jiné exteriéry romantické 
a trochu strašidelné rokle nebo údolí a také 
obdobné lesní jezírko. Tato místa jsou mu v 
těchto dnech u nás i v širším okruhu hledána 
a sám režisér se v půli května do Kunštátu 
vrátí a navržená místa si vybere. Podle jeho 
slov proběhne na naší škole i casting žáků ve 
věku mezi 5–17 lety. Držme palce, aby se krá-
sa Kunštátska a šikovnost našich dětí v nové 
pohádce opravdu objevila.                         -rd-

Provozovatel: Jaroslav Nejedlý
tel.:  516 410 576, 608 327 377 
e-mail:  info@kunstat-mesto.cz
www.infokunstat.wz.cz

služby:
■ Internet pro veřejnost  (1 hodina/40,- Kč)
■ faxové služby
■ kopírovací služby
■ scanování
■ registrace rodinných pasů
■ focení na OP a ŘP
■ sběrna fotek

Nabízíme:
■ informace o regionu

Provozní doba:
po – pá   9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
so – ne     9.00 – 12.00  (červenec – srpen)

■ informace a rezervace ubytování po České 
republice
■ informace o kulturních, společenských 
a sportovních akcích
■ informace o dopravních spojích
■ informace o telefonních číslech
■ předprodej vstupenek
■ prodej map, turistických průvodců, turistic-
kých známek
■ prodej pohlednic a suvenýrů
■ prodej keramiky

MěSTSKý úŘAD

15.5.2008 (dosud ke stažení na www.kunstat-
mesto.cz). I letos Kunštát navštíví výrobci 
keramiky z celé republiky. Komise pro pří-
pravu hrnčířského jarmarku, vedle organizač-
ních záležitostí, tvorby kulturního programu, 
nyní připravuje k vydání publikaci s pra-
covním názvem Hrnčířství na Kunštátsku. 
Bude mapovat vývoj hrnčířství od založení 
města po současnost.

■ Přípravy XVI. hrnčířského jarmarku, který 
se bude konat ve dnech 20. a 21. září, již 
začaly. Uzávěrka přihlášek pro keramiky je



OZNÁMENÍ

Emilie SLAVÍČKOVÁ , Hrnčířská 177 
*21. 4. 2008

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci  květnu:
Eva RŮžIČKOVÁ, Za Lidokovem 391
Blažena ŠVECOVÁ, Újezd 43
Marie ŠARŠONOVÁ, Hliníky 137
Marie RŮžIČKOVÁ, Rudecká 92
MVDr. Jan VICHTA, U Hřiště 275
Jaroslav STRAKA, Hluboké 43
Blažena KOVÁŘOVÁ, Vejpustek  159
Marie KREJČÍ, Sychotín 44
Josef MACHÁT, Hluboké 11
Květoslava RŮžIČKOVÁ, Radnická 472
Miroslava CHVÍLOVÁ, Radnická 472
Helena VÍTKOVÁ, nám. Krále Jiřího 102
Dana ŘEHÁKOVÁ, Radnická 472
Marie KOLBÁBKOVÁ, Hluboké 6

Pavla ŠAMŠuLOVÁ, Sychotín 37
+12. 4. 2008, *1931
Lubomír žALMAN, V Lávkách 231
+17. 4. 2008, *1930
Miloš ŠPANĚL, Hliníky 406
+23. 4. 2008, *1980

Vážení občané, oznamte nám prosím, zda si 
nepřejete, aby Vaše jméno bylo uváděno v 
seznamu jubilantů.

-mat-

ZÁMECKÉ OKÉNKO MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

OZNAMuJEME ÚMRTÍ

Galerie MART – Kunštátská keramika 
pořádá jedinečnou výstavu pod názvem HIS-
TORIE A SOUČASNOST KUNŠTÁTSKÉ 
KERAMIKY. Výstava mapuje vývoj dílny 
v ulici F. Halase č.p. 151. Vše od založení 
panem Brablecem r. 1882 přes Moravskou 
ústřednu, Ústředí uměleckých řemesel až po 
současnou tvorbu, bude ke zhlédnutí v galerii 
od 1.5. – 30.10. 2008. Po – Pá 9.00 – 16.00, 
So 9.00 – 12.00, Ne 13.00 – 16.00. Vstupné 
10,- Kč. Zve galerie MART

6. POHÁDKOVÁ CESTA 
 pro děti k jejich svátku

se bude konat v sobotu 
31. května 2008. 

Podrobné informace se dozvíte na 
plakátech a webových stránkách města. 

SPORT

Začátek roku 2008 byl ve znamení Valné 
hromady, na které se zvolil předseda a nový 
výbor na další 2 roky. Předsedou byl zvolen 
Jan Sojka a výbor ve složení Gabriel, Nechu-
ta, Šauer M., Loukota A., Olšan a Polák.
Mistrovských utkání se v roce 2008 zúčast-
ní krajských soutěží 3 mládežnická družstva, 
mužstvo dospělých A, okresních soutěží pak 
mužstvo dospělých B a veteránů.
Soupeři mužstev:
Dospělí: Mokrá Hora, Univerzita Brno, Cemo 
Mokrá, Adamov, Lipůvka, Rudice, Velké 
Opatovice
Utkání v Kunštátě se konají 10.5., 7.6., 6.9.; 
začátky obvykle v 9 hodin
Dorost: Prštice, Blansko, Znojmo, Čebín, 
Lipůvka, Žďár, Tišnov 
Utkání v Kunštátě se konají 18.5., 8.6., 7.9.; 
začátky obvykle v 9 hodin
Starší žáci: Blansko, Medlánky, Jundrov, 
Bosonohy, ŽLTC Brno, TC Brno

Utkání v Kunštátě se konají 10.5., 31.5., 21.6., 
28.6.; začátky obvykle v 9 hodin
Mladší žáci: Žďár, Tišnov, Velká Bíteš, M. 
Krumlov A, M. Krumlov B
Utkání v Kunštátě se konají 11.5. v 9 hodin, 
31.5. ve 14 hodin

Mimo uvedená mistrovská utkání pořádá TK 
Kunštát řadu celostátních turnajů, zejména 
mládeže, ale i dospělých. V minulosti v Kun-
štátě jako mladí hráli reprezentanti ČR jako 
Štěpánek, Hájek a další.
Pro veřejnost jsou kurty otevřeny denně od 
9:30 do 19:00. Zájemci se mohou informovat 
u J. Sojky v místnosti Tipsport na kurtech. 
Přednost využívání kurtů mají mistrovské 
soutěže a turnaje a dále členové TK, kterých 
je skoro 90 – z toho 46 mládeže.
O pořádání celostátních turnajů v Kunštátě 
Vás budeme průběžně informovat.

Výbor TK Kunštát

Tenisový klub Kunštát v roce 2008

V průběhu uplynulých šesti měsíců prošel 
kunštátský zámek významnou proměnou 
spočívající ve zpřístupnění dvou nových 
místností a v zařízení prostor prohlídkové 
trasy původním mobiliářem, který se na zá-
mek vrátil po více než padesáti letech.
Dovolte mi, abych Vás touto cestou co nej-
srdečněji pozval na prohlídku kunštátského 
zámku.

Otevírací doba:

Květen, červen a září…….9,00 – 16,00 hodin
Červenec a srpen…………9,00 – 17,00 hodin
Zavíracím dnem je pondělí.
Polední přestávka od 12,00 do 13,00 hodin.

Radim Štěpán, kastelán

Pozvánka na kunštátský zámek

Dámský salon Pánský salon

KULTURA

Zubní ordinace MUDr. Bočkové oznamu-
je změnu ordinační doby od 1.4.2008.
Pondělí  9.30 – 17.30
Úterý  7.00 – 15.30
Středa  7.00 – 10.00
Čtvrtek  7.00 – 14.00
Pátek   7.00 – 14.00

V pátek 16. 5. zahajuje v Blansku občanské 
sdružení Moravskoslezský kruh šestidílný 
cyklus kurzů PEČUJ DOMA. Určen je laic-
kým pečujícím z rodin - začátečníkům, ale 
mohou se zúčastnit i ostatní zájemci. Cyklus 
je zdarma a témata jsou zaměřena na zdravot-
ně - sociální oblast. Informace o termínech a 
tématech na www.pecujdoma.cz, tel. 541 245 
126.  

Pekárna oznamuje, že zahajuje provoz let-
ního občerstvení v pátek 2.5.2008



» PRODÁM lehátko pro dítě 0-2 roky. Vhod-
né např. ke krmení. Tel. 602838858.

» PRODÁM oblečení na holčičku 0-2 roky 
(šaty, body, komplety, zimní kombinézy 
apod.). Narozená v dubnu. 50-100 Kč kus. 
Převážně značkové. Tel.: 724355788.  

» PRODÁM 2 horská kola zn. Author a Amu-
let, obě 24“, 15 převodů, dobré pneu, dobrý 
stav, pro – náctileté, barva červená a fialová. 
Cena 990/kus. Tel. 775 380 071

» PRODÁM sedačku, 2 křesla a 2 taburety 3 
roky stará, dův. stěhování. Tel. 737 164 145

» PEKÁRNA HLEDÁ SERVÍRKu i nevy-
učenou nebo studentku pro obsluhu v letní 
restauraci. Tel. 516 461 033, 603 547 636 

» FINANČNĚ ZAJIŠTĚNÁ RODINA NA-
LéHAVĚ HLEDÁ ke koupi rodinný dům v 
Kunštátě. Cenu respektujeme, platba v hoto-
vosti. Tel. 775 722 265

» PILAŘSKÁ VÝROBA, pořez kulatiny, 
prodej řeziva, střešní latě, kratina. Mobilní 
katr – pořez kulatiny u zákazníka. Jaroslav 
Kabelka, tel. 515 532 381, 608 328 299

» KAREL  ŠEVČÍK - provádí montáž: 
žaluzie (meziokenní a do plastových oken), 
venkovní rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu, 
textilní roletky, roletky do střešních oken.  
Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 006
 
» ZÁMEČNICTVÍ DOLEžAL - kovový-
roba, svařování CO2, výroba brán, branek, 
výstavba oplocení, zábradlí, schodišť aj. 
Kunštát, Fr. Halase 176, tel.:  724 703 323

» OPRAVy RODINNÝCH ŠICÍCH STRO-
JŮ A OBNITKOVAČEK.      Milan Lepka, 
Nýrov 76, tel. 723 307 810, 516 475 092

» PRODÁM plastové soudečky na kvas obsah 
60 litrů, s držadly na přenášení a uzávěrem 
víka. Podsedník Ladislav tel.: 602933068

INZERCEVýsledkový servis - duben

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.: 608 869 393

Předposlední víkend v květnu, ve dnech 24. 5. 
– 25. 5. 2007, se na trati mezi Vírem a Bystřicí 
nad Pernštejnem  uskuteční  2. ročník dvou-
denních automobilových závodů do vrchu. 
Závody s názvem Vírské serpentiny AZ ser-
vis SEAT 2008 se konají v rámci regionálního 
seriálu KW BERG-TROPHY REGIONAL. 
V sobotu i v neděli odstartují vozy do trénin-
kových jízd v 8,00 a ve 13,00 bude start první 
závodní jízdy. Bližší informace naleznete na 
internetových stránkách www.virskeserpen-
tiny.wz.cz nebo www.slovackykopec.cz

Automobilové závody  
do vrchu

Ocenit musíme i „trpasličí“ choreografii, 
našich nejmenších dětí mateřské školy, které 
postoupily v Brně do druhého kola a následně 
se umístily na šestém místě z deseti skupin. 
Pochvala patří samozřejmě všem tanečníkům 
za snahu a často i náročné přípravy.
Poděkování patří hlavně  naší trenérce Micha-
ele Bartošové za vytrvalost, náročnost a pev-
né nervy při práci s dětmi. V letošním roce 
sestavila pro 77 dětí osm choreografií, na kte-
ré se musí předem připravovat.
Děkujeme panu Havelkovi - Kolpingova rodi-
na, který se stará o finance, dopravu a jiné 
organizační záležitosti.
Vážíme si všech lidí, kteří jakkoliv podporují 
taneční skupinu BAMI, zejména našeho sta-
rosty Mgr. Pavla Göpferta a ředitele základní 
školy Mgr. Vratislava Sedláka, kteří pomáha-
jí řešit problémy,  dovolují nám využívat škol-
ní tělocvičnu a  díky této podpoře skupina 
dosahuje těch nejlepších výsledků. Důkazem 
toho je, že taneční skupina má již 8 pohárů a 
5 medailí.

Kolpingova rodina Kunštát

Na mistrovství České 
republiky

Již podruhé postoupila taneční skupina 
BAMI, po vynikajícím umístění v Brně a v 
Litovli (3. a 1. místo pro juniorskou skupinu), 
na MS České Republiky do Chrudimi, které 
se koná 1.5.2008.

Muži „A“   :  
Kunštát - Černá Hora        2 : 1
Otnice - Kunštát              3 : 1
Kunštát - Dražovice          1 : 2
Kunštát - Tišnov               2 : 0
Bohdalice - Kunštát             3 : 0

Muži „B“:
Kunštát - Vavřinec            0 : 2
Úsobrno - Kunštát              1 : 1
Kunštát - Lipůvka             1 : 2
Kunštát - Olomučany        2 : 0
Adamov - Kunštát               1 : 0

Dorost:
Kunštát - Vísky                  5 : 1
Ráječko - Kunštát              0 : 1
Kunštát - Lažany                3 : 0
Kunštát - Adamov              2 : 1
Svitávka - Kunštát               2 : 2
Kunštát - Černá Hora          5 : 0   

Ženy:
Kunštát - Boby Brno          0 : 3
Jihlava - Kunštát             10 : 0
Kunštát - Lažany                0 : 1
Drnovice - Kunštát               2 : 1

Žáci:
Kunštát - Lipůvka               2 : 1
Svitávka - Kunštát               3 : 1
Kunštát - Voděrady            5 : 1
Doubravice - Kunštát              4 : 4

Přípravka:
Voděrady - Kunštát                0 : 1
Lipůvka - Kunštát                1 : 1

MALÁ KOPANÁ

ŠACHy - ŠK KuNŠTÁT

FOTBAL - FK KuNŠTÁT

HRK Rudka:
Rudka - Poříčí                   3 : 2
Rudka - Jestřebí                5 : 0

KMK Újezd:
Újezd - Boskovice             1 : 1

Adamov „C“ - Kunštát                 5 : 0
Kunštát - Blansko                          2,5 : 2,5

-kod-

Tenisté Kunštátu na okresních přeborech žactva
1.5.2008 se na dvorcích Sokola Letovice ode-
hráli okresní přebory mladšího a staršího 
žactva v tenisu. Suverénním vítězem dvou-
hry i čtyřhry v kategorii starších žáků se stal 
Tomáš Elísek. Ve stejné kategorii se Petr Soj-
ka probojoval ve dvouhře do semifinále a ve 
čtyřhře do finále. V kategorii mladších žáků 
pak Ondřej Sojka skončil ve čtyřhře rovněž 
ve finále.

Finálové výsledky:
Starší žactvo: Tomáš Elísek – David Jan-
ků 6/2, 6/2, Tomáš Elísek, Pavel Janoušek 

– David Janků, Petr Sojka 6/1, 7/5.
Mladší žactvo: Ondřej Prudil, Nicolas Heller 

– Vít Dvořák, Ondřej Sojka 6/2, 6/0.
-soj-


