
BŘEZEN 2005

V jejich hvizdu zraje již šťáva třešní,

dlouhý den. V prostydlé chalupě

obracím se na posteli, ještě napůl

probuzen. Bude dvacátého března.

A ač ještě jsou větry sněhem svítící

a Vodenský rybník překlopen strakatou

přilbicí, již zpívají. Přijde první jarní 

den. I bledule v poupatech čekají, na jaro, 

na březen.

Podle knihy Velký pranostikon,
Zdeňka Vašků

„Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese. Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slun-
ce hasne, louky sucho mají.„

Doufejme, že ačkoli velikonoční svátky letos slavíme již  koncem března, budou pro nás nejen svát-
ky křesťanskými, připomínajícími smrt a vzkříšení Ježíše Krista, ale také uvítáním krásného jarního ob-
dobí. Neb jak říká pranostika: „Jaro krásné, všem tvorům spásné.„

— redakce —
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obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
Setkání dříve narozených

SPOZ v Kunčicích p. O. opět připravuje společné
setkání dříve narozených, které se uskuteční
v pátek 22. dubna 2005 ve 14 hodin v sále na Huťařství.

Bližší informace v dubnových obecních novinách.
— obecní úřad —

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta Ïivijó...

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
89 let Gabriela Tomengová
85 let Jaroslav Šrubař
81 let Františka Kerberová
80 let Jindřiška Ondrušáková
80 let Maria Šrámková
75 let Jiřina Pavlisková
70 let Růžena Jurková
70 let Helena Jurková
70 let Bohumil Dvořák
65 let Jiří Konvička
65 let Karel Černoch
60 let Jaruška Šrámková
60 let Otakar Sládeček
60 let Jarmila Tkáčová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky

a optimismu do dalších let.

V měsíci únoru jsme se naposledy rozloučili
s panem JANEM KRKOŠKOU, s panem JANEM GALDOU,
s paní MARTOU BLAŽKOVOU, s paní DRAHOMÍROU

TKÁČOVOU a s panem JANEM MACUROU.

Bezdrátový internet v obci
V naší obci se připravuje instalace bezdrátového

vysokorychlostního internetu. K umožnění přeno-
su signálu budou využity vhodné budovy v majetku
obce a některé další výškové budovy. Podle před-
běžných měření by takto mohlo být signálem po-
kryto až 90 % katastru obce.

Instalace přenosového zařízení bude zahájena
ihned, jakmile to dovolí povětrnostní podmínky,
předpoklad duben 2005.

V příštích obecních novinách budou uveřejněny
bližší informace k této záležitosti, popřípadě s od-
kazem na provozovatele tohoto vysokorychlostní-
ho internetu.

Případné dotazy vám budou zodpovězeny na tel.
čísle 605 264 907.

Ing. Tomáš Hrubiš,  starosta obce

Sběr nebezpečných odpadů,
velkoobjemových odpadů

a železného šrotu
V letošním roce proběhne dvakrát sběr nebezpeč-

ného velkoobjemového odpadu a šrotu. Jarní sběr se
uskuteční v sobotu 23. 4. 2005 a podzimní sběr v so-
botu 24. 9. 2005. Sběr proběhne ve stejném rozsahu
jako v loňském roce. Podrobné informace k této akci
budou uvedeny v Obecních novinách v měsíci dubnu
a v září.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
POZVÁNÍ NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

18. března 2005 v 16 hodin
zasedací místnost Obecního úřadu Kunčice p. O.

Program schůze:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva o činnosti výboru a plnění usnesení VČS 2005
4. Zpráva o činnosti za uplynulé období
5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

a schválení rozpočtu na rok 2004
6. Zpráva revizní

Přijďte mezi nás — na Vaši účast se těší výbor ZO!
Společně zlepšujeme životní podmínky a chráníme naši přírodu!

7. Zpráva mandátové komise
8. Přijetí nových členů
9. Volba nového výboru ZO

10. Plán činnosti ZO na rok 2005
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr — občerstvení — volná zábava

Členské průkazy s sebou.
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Vážení spoluobčané,
dne 10. 2. 2005 uspořádalo občanské sdružení

Naše Beskydy oficiální předání petice za zrušení
a zasypání Dolu Frenštát v Praze.

Do Prahy vyrazily ve čtvrtek ráno dva plně obsa-
zené autobusy delegátů. Sto členná delegace byla
složena ze členů občanského sdružení Naše Besky-
dy, starostů obcí Trojanovice, Frenštátu p. R. a Kun-
čic pod Ondřejní-
kem a Svazu
ochránců přírody.

Asi jednu třeti-
nu delegace tvoři-
li krojovaní valaši
a valašky ze sou-
boru Radhošť
a Javořina. Petici,
pod kterou se
k 10. 2. 2005 po-
depsalo 22 560
občanů předala
naše delegace
v Parlamentu ČR
předsedovi Posla-
necké sněmovny
Lubomíru Zaorál-
kovi, za Senát ČR převzal petici předseda Senátu
Přemysl Sobotka, za Úřad vlády ČR ministr život-
ního prostředí Libor Ambrozek a za prezidentskou
kancelář Ladislav Jakl.

Samotný akt předání petice jednotlivým stát-
ním orgánům proběhl nejen velmi důstojně, ale
také stylově.

Nerudovou ulicí se rozléhalo „My jsme valaši,
jedna rodina„, „Beskyde beskyde„, nebo „Ne-
choď Janku přes Polanku„.

Přední politici byli natolik překvapeni naší bez-
prostředností, že si s námi také zanotovali.

Celá tato akce se těšila velkému zájmu médií.
Z úst předních politiků nám bylo přislíbeno, že se
budou problematikou Dolu Frenštát zabývat a že
zdravý život občanů má větší hodnotu než eko-
nomické zájmy soukromé společnosti.

Spolu s peticí byl
předán i průvod-
ní dopis jehož
obsahem byly
konkrétní otázky
týkající se pro-
blematiky Dolu
Frenštát.
Bylo nám přislí-
beno, že se nám
na všechny tyto
otázky dostane
přímé odpovědi.
Celkové shrnutí:
Akce předání pe-
tice za zasypání
a zrušení Dolu
Frenštát byla
u č e b n i c o v o u

ukázkou jak má vypadat kultivovaný a přitom se-
bevědomý postoj občanů hájících se o své právo
rozhodnout o své budoucnosti a budoucnosti
svých dětí.

Děkujeme Vám všem, bylo nám velkou ctí pře-
dat naši petici právě s Vámi.

Za OS Naše Beskydy
Marian Žárský

Roste nám chuť do práce
a tvůrčí aktivita ?

V uplynulém roce jsme úspěšně splnili a pře-
kročili vytyčené úkoly. S podporou veřejnosti se
nám postupně daří zlepšovat podmínky k životu
nejen v naší obci. Je toho ještě hodně v čem chce-
me pokračovat a čeho chceme dosáhnout, ale
konkrétní úkoly stanoví až naše výroční členská
schůze.

Dlouhodobě, vedle zajištění trvalé péče, o nej-
cennější přírodní a kulturní hodnoty v Podbesky-
dí se zaměříme na: 
• Získávání alternativních zdrojů energie,

abychom ubránili Podbeskydí před těžbou uhlí.
• Zvýšení atraktivnosti naší obce pro rozvoj šetr-

ného turismu.

• Vytvoření zajímavých nabídek pro celoroční
všestranné vyžití v přírodě pro děti a mládež,
jako alternativu proti dětské obezitě, drogám
a negativnímu vlivu počítačů.

• Ve dnech 2.— 4. 9. bude v Kunčicích pod Ond-
řejníkem celostátní setkání ochránců přírody
s bohatým kulturním programem. 

• Dne 3. prosince plánujeme tradiční autobusový
zájezd na Mikulášský jarmek do Valašských
Klobouk.

• Na řadu přijde i mnoho dalších akcí na kterých
se rádi setkáme s každým, kdo své zdraví rád
upevňuje v přírodě.

Miloslav Šrubař
předseda ZO ČSOP
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Zápis do 1. tfiídy Z· Karla Svolinského
v Kunãicích pod Ondfiejníkem

Dne 1. 2. 2005 nastal slavnostní okamžik pro kaž-
dého budoucího školáka a tím je zápis do 1. třídy
ZŠ. Zápis proběhl opět poněkud jinou netradiční
formou s jinak laděným přístupem, v naší škole je
tomu již několik let zvyklostí.

Budoucí žáčky a jejich rodiče přivítali u vstupu do
budovy ZŠ žáci 9. třídy, kteří je doprovodili do pro-
storu jídelny, kde s napětím očekávali start zápisu.
Děti postupně prošly jednotlivá stanoviště – roční
období kalendářního roku, kde si zacvičily, s rado-
stí zazpívaly, prokázaly své matematické představy,
kreslily maminku nebo tatínka a na závěr zarecito-
valy básničku a poznávaly známé pohádky a po-
hádkové postavy. Některé děti chtěly hned pohád-
ku vyprávět a dokonce někteří předvedli i pohád-
kové postavy dramatizací. Při celé akci byly zapoje-
ny všechny paní učitelky 1. stupně a žáci 1. a 2.
stupně.

A co říci závěrem? Odměnou pro nás byly děti
s rozzářenýma očima, které nám sdělovaly, jak moc
se do školy těší – na mnoho zajímavých činností,
které pro ně škola připravuje, na třídu, učitele, ka-
marády. Věřím, že se jejich představy naplní a vstup
do 1. třídy děti pozitivně a klidně zvládnou..

Eva Halatová

Do 1. ročníku ve školním roce 2005/2006 nastoupí 15
dětí. Fotografie ze zápisu najdete na webových strán-
kách školy www.zskuncice.wz.cz v rubrice Aktuality.

Děkuji všem zúčastněným zaměstnancům za pří-
pravu a průběh letošního zápisu!

Martin Majer 

V˘stava v Galerii Karla Svolinského
Dne 18. února 2005 proběhlo v Galerii K. Svolin-

ského slavnostní setkání veřejnosti s mladými vý-
tvarníky Eliškou Fajkusovou, Tomášem Hrubišem
a Mirkem Pavláskem. Tito bývalí žáci kunčické
školy a v loňském roce také absolventi středních
uměleckoprůmyslových škol, přijali naše pozvání
s možností využít prostor galerie k prezentaci své
výtvarné práce. Do vytváření expozice výstavy, kte-
rou nazvali Hynku, Viléme, Jarmilo,…, se pustili
s velkým nadšením a její slavnostní zahájení obo-
hatili i o vlastní kulturní program, jehož náplní byla
obrazová projekce s živým hudebním doprovodem
z tvorby Tomáše Hrubiše. Ten tak umožnil návštěv-
níkům zcela novým moderním způsobem pozná-
vat výtvarné umění. Poté si mohli přítomní pro-
hlédnout výtvarné práce všech tří autorů výstavy.
Vášnivě se nad nimi diskutovalo a vládla přátelská
atmosféra, o kterou se postarali mladí lidé — pří-
tomní spolužáci, kteří přijeli Elišku, Tomáše
a Mirka podpořit. Galerie takovou návštěvnost ne-
pamatuje. 

Výstava potrvá do konce března a je možné ji
zhlédnout každou středu v čase od 13 do 15 hodin.

Kunčickým začínajícím výtvarníkům přejeme
hodně tvořivých sil a ještě mnoho takových zdaři-
lých vernisáží.

Markéta Jurková  

ZZZZ ŠŠŠŠ     KKKK aaaa rrrr llll aaaa     SSSS vvvv oooo llll iiii nnnn ssss kkkk éééé hhhh oooo     vvvv KKKKuuuu nnnn čččč iiii cccc íííí cccc hhhh     pppp .... OOOO ....     iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm uuuu jjjj eeee
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SoutûÏ v gymnastice
Ve středu 2. února se konala okresní soutěž ve

sportovní gymnastice na 11. ZŠ ve Frýdku–Místku.
Naši školu reprezentovalo 6 děvčat: Markéta Vyrou-
balová (1. tř.), Lucie Řezníčková (2. tř.), Karolína Vy-
roubalová (4. tř.), Hana Poledníková (5. tř.), Monika
Ondruchová (6. tř.) a Michaela Řezníčková (6. tř.).
Dívky soutěžily ve čtyřech disciplínách: prostná, cviče-
ní na kladině, cvičení na hrazdě a přeskok přes kozu.

Naše závodnice se v silné konkurenci neztratily,
výkony byly hodně vyrovnané a často o konečném
pořadí rozhodovala opravdu drobná zaváhání
a také štěstí.

Nejlepšího výsledku dosáhla Karolína Vyroubalo-
vá, která vybojovala bronzovou medaili za 3. místo
ve své kategorii. Její umístění je skutečně velikým
úspěchem, protože byla jedinou medailistkou
z jiné školy než 11. ZŠ. Žákyně této frýdecké spor-
tovně zaměřené školy soutěži kralovaly a získaly
všechny medaile ve všech kategoriích, kromě té je-
diné Karolínčiny. Srdečně jí k takovému úspěchu
blahopřejeme.

Uznání a obdiv patří také všem trenérkám a tre-
nérům, kteří se dětem věnují ve svém volném čase
v Sokole. Přestože s dětmi trénují jen jednou týdně,
dokáží je na soutěž výborně připravit. Byla jsem
u toho a můžu potvrdit, že naše děvčata dokázala
držet krok s gymnastkami, které trénují denně a ně-
které z nich i porazit.

Úspěšné bylo i vystoupení bývalé žákyně naší
školy Veroniky Svobodové, která ve své kategorii
obsadila také krásné 3. místo. Blahopřejeme.

Pavlína Fišerová

Sbûr ka‰tanÛ
Na podzim byly děti vyzvány ke sběru kaštanů,

které jsou využity ke krmení zvěře v zimním obdo-
bí. Do akce se zapojily děti I. stupně ZŠ  a nasbíraly
celkem 46 kg sušených kaštanů.

Ivana Myslikovjanová

Zimní sportovní den
Na naší škole se pro děti již druhým rokem po-

řádal takzvaný „Zimní sportovní den„. Mladší
děti se oddávaly zimním radovánkám u školy,
zatímco náročnější děti z vyšších tříd se rozdělily
na dvě skupiny, přičemž jedna se vydala na pěší
túru na Maralův kopec a druhá odjela autobusem
v osm třicet na zimní stadion do Frenštátu pod
Radhoštěm, kde pro ně učitelé měli připravené
různé soutěže. 

První část sportovního dne zahájila ukázkami své
práce Policie ČR. Muži zákona přivezli i přístroje,
které jim pomáhají dopadnout a usvědčit pachate-
le, například dalekohledy pro noční vidění, zbraně,
také ukázali, jak se snímají otisky prstů. Venku pak
předvedli práci se služebním psem a střelbu ze
zbraní.

Část žáků z druhého stupně pokračovala v zim-
ních radovánkách kouzelnou procházkou na kopec
Maralák spojenou se sněhovou koulovačkou.

Žáci, kteří se rozhodli pro bruslení měli následu-
jící program:

Po krátkém rozbruslení a rozcvičení se většina
dětí srovnala na startu rychlostního závodu, ve kte-
rém se vytáhli hlavně žáci sedmé a osmé třídy,
s nichž mnozí navštěvovali hokejovou třídu, ale za-
hanbit se nenechali ani ti, kteří bruslí jen pro své
potěšení. Další částí programu byl štafetový závod
smíšených družstev. Závodníky čekala dráha plná
nástrah a překážek, které museli překonat v co nej-
kratším čase, ale všichni zvládli svůj úkol na výbor-
nou. Po krátké přestávce si chlapci na polovině
hřiště zahráli hokej a děvčata bruslila na zbytku
prostoru. Přestože pro některé byla tato zkušenost
s bruslemi a ledem nová, dopadlo vše dobře
a z Frenštátu jsme odjížděli nadmíru spokojeni.

Pavla Mynářová, Alena Charbuláková

Žáci a učitelé ZŠ Karla Svolinského připravují 
pro rodiče a širokou veřejnost

ŠKOLNÍ AKADEMII
na čtvrtek 31. března 2005

17 hodin



OBECNÍ NOVINY STRANA 6 BŘEZEN 2005

Sbírka na pomoc Asii podruhé
V minulém vydání Obecních novin

jsem informovala o sbírce na pomoc
Asii, kterou pořádala děvčata 8. roč-
níku. Posledního ledna jsme peníze
sečetly a konečnou sumu 1250 Kč
jsem zaslala na konto Adra. Ústři-
žek o zaplacení i průběh sbírky
jsou k nahlédnutí u mne. Ještě jednou děkuji všem,
kteří věnovali třeba i sebemenší obnos a také děv-
čatům, které se na sbírce podílely, jmenovitě pak
Kamile Knapkové, Dianě Mikalové, Beátě Kunášové,
Julii Krpcové a Petře Vedralové.

A. Charbuláková, tř. uč. 8. třídy

V˘tvarn˘ úspûch XI. roãníku v˘tvarné soutûÏe VÁNOCE A BETLÉM
V letošním školním roce jsme se opět zapojili do mezinárodní předvánoční soutěže pro děti Vánoce a Betlém.

A jak soutěž pro naše žáky dopadla? 

Výborné umístění dětí z výtvarného kroužku svědčí o tom, že jejich tvořivost a radost z výtvarných čin-
ností končí velkým úspěchem.

Všem gratuluji. Za výtvarný kroužek Eva Halatová 

Valent˘nská
diskotéka

V pátek 18. února pořádala děvčata 8. třídy
Valentýnskou diskotéku. Ta byla určena pro
všechny žáky, kteří se nebáli předvést své ta-
neční schopnosti. Bylo to devadesát minut pl-
ných hudby, tance, ale i soutěží a sladkých
odměn.

A. Charbuláková, tř. uč. 8. třídy

Kategorie A, jednotlivci do 6 let
1.— 2. místo — Dominik Čajánek, 6 let

kategorie B, jednotlivci od 7 let do 9 let
Michael Jurek, 9 let

kategorie B, jednotlivci od 7 let do 9 let
1. místo — Lenka Šigutová, 9 let
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SRPDŠ při ZŠ K. Svolinského
pořádá dne 19. března 2005

KLOBOUKOV¯ PLES
Začátek v 15 hodin

v budově RS Mládí p. Krkošky.
Pro děti jsou připravené hry, soutěže

a malá tombola. Na závěr vyhlášení nejlepšího
klobouku. Srdečně zveme taky rodiče,

pro které bude připraveno malé občerstvení.

Výbor SRPDŠ

Oznámení
Od 1. dubna 2005 bude v prostorách polikliniky

ve Frýdlantu nad Ostravicí otevřeno „Odběrové
centrum dárcovství krve“.

Provozní doba:
pondělí  . . . . 6.30—12.00 hodin
pátek  . . . . . . 6.30—12.00 hodin

Provozovatelem je Krevní centrum, spol. s r.o.
Frýdek–Místek.

Poděkování
Děkujeme všem blízkým, přátelům, známým

a především hasičům za jejich účast a projevy sou-
strasti při úmrtí pana JANA MACURY. Zároveň děku-
jeme za péči paní MUDr. Chovančíkové a sestře
Lence Dobiášové.   

Rodina Macurova

Vzpomínka
Čas plyne a nevrátí co vzal, jen vzpomínka zůsta-

ne dál. Dne 20. března uplyne 15 let od úmrtí paní
LIDUŠKY KUNÁŠOVÉ. Děkujeme všem kdo vzpomenou
s námi.

Manžel a syn  s rodinou.  

Poděkování
Dne 6. února 2005 proběhl na Huťařství tradiční

dětský karneval. Chceme poděkovat našim věrným
sponzorům, protože bohatá tombola je pro děti
největší radost. Dárci byli zveřejněni v průběhu
tomboly. Chceme ještě poděkovat hudbě p. Václa-
víkovi, p. Gemrotovi, zpěvačce paní Lence, panu
Milanu Závodnému za propůjčení sálu a konferen-
ciérovi p. Milanu Střalkovi, kteří každoročně zdar-
ma provázejí náš karneval od začátku do konce.

Ještě jednou všem VELIKÝ DÍK.
Výbor ČČK  Kunčice p. O.

Poděkování
TJ SOKOL Kunčice p. O. odbor ASPV děkuje všem

sponzorům, pořadatelům a členům odboru ASPV,
kteří se podíleli na tombole, přípravě a hladkém
průběhu letošních „Šibřinek„. 

— výbor ASPV —

Velikonoční bohoslužby
a pobožnosti Církve československé
husitské ve sboru v Kunčicích p. O.:
Květná neděle 20. 3. 2005  . . . . . . . . . . . . 8.30 hodin
Velký pátek 25. 3. 2005  . . . . . . . . . . . . . 15.00 hodin
Boží hod, neděle 27. 3. 2005 . . . . . . . . . 15.00 hodin
Neděle 3. 4. 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 hodin

Václav Křesina, farář

Bohoslužby Římskokatolické církve
v Kunčicích p. O. o velikonočních

svátcích:
Zelený čtvrtek
24. 3. 2005 . . . . . . . . .18.00 hodin ve farním kostele
Velký pátek
25. 3. 2005  . . . . . . . . 18.00 hodin ve farním kostele
Bílá sobota
26. 3. 2005  . . . . . . . . 18.00 hodin ve farním kostele
Neděle velikonoční
27. 3. 2005  . . . . . . . . . 9.30 hodin ve farním kostele
27. 3. 2005  . . . . . . 10.45 hodin v dřevěném kostele
Pondělí velikonoční
28. 3. 2005  . . . . . . . . . 9.30 hodin ve farním kostele
28. 3. 2005  . . . . . . 10.45 hodin v dřevěném kostele

P. Karel Slíva

Lyžování na Moravě 2004—2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy

s denním zpravodajstvím stavu sněhových podmí-
nek (aktualizace v pracovních dnech do 9.30) na-
leznete na internetové adrese:

http://pocasi.infocesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota,

druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla větru, směr
větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na
mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru

pocasi  název místa např. lyžařský areál Pustevny
pocasi pustevny 

na tel. číslo  907 09 06 (cena SMS je 6 Kč s DPH)
Pokud nemáte k dispozici „název místa„, zašlete

dotazovací SMS ve tvaru pocasi.



AAAA PPPP OOOO LLLL IIII     
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www.c-box.cz/apoli
e-mail: apoli@c-box.cz
tel. + 420 606 786 550
tel. + 420 607 911 217
tel. + 420 777 810 801

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
RADIM DAŇHEL

TEL. 777 022 727

Zdeněk Mazoch
739 13 Kunčice p. O. č. 622

Tel: 603 327 244
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První ročník
Zimního Radegastova reje

zve do Beskyd
Pustevny, Morávka –Sviňorky a SKI

Malenovice ožijí v sobotu 12. 3. prvním
ročníkem „Zimního Radegastova reje„.
Akce volně naváže na „Letní Radegastův
rej„, jehož první ročník proběhl na Pus-
tevnách v září loňského roku. Obě nové
akce by se do budoucna měly stát každo-
roční tradicí, která do Beskyd přiláká
další návštěvníky a podpoří tak turistic-
kou atraktivitu regionu. Akci pořádá
značka Radegast ve spolupráci se sdru-
žením  Region Beskydy a Beskydy.cz. 

Programově propojí všechny střediska
soutěž „radegastův pětiboj„ určena pro
vícečlenné týmy. Přihlášené týmy budou
muset zvládnou pět soutěžních disciplín,
např. slalom mezi pivními láhvemi v ly-
žařských botech, hod špalkem do dálky,
překládání pivních přepravek, malovaní
na sněhu nebo vybíjenou sněhovou koulí.
Vítězné týmy získají lákavé ceny — víken-
dový pobyt pro celou rodinu, volné skipa-
sy, karton piv a další. Paralelně s pětibo-
jem budou probíhat další disciplíny
jejichž vítězové budou na místě odměně-
ni. Každé středisko bude mít svůj doplňu-
jící program. Na Pustevnách si návštěvní-
ci vyzkouší lanové atrakce, skútry, golf na
sněhu či paintball, Morávka nabídne
koňské spřežení, venkovní whirpoolovou
vanu, či soutěže a šermířskou podívanou
organizovanou historickou skupinou Keltik.
Malenovice zvou všechny na lyžování
a závody v maskách. 

Zimní Radegastův rej začíná ve všech
střediscích v 10 hodin a potrvá do 15 hodin.

Časový harmonogram
„radegastova pětiboje„: 
10:00—10:30 prezentace týmů — při-

hlášení do soutěže
11:00—13:30 pětiboj
14:00—14:30 finále (štafeta finálových týmů)
15:00 vyhlášení výsledků

Další informace poskytne: 
Alexej Bechtin, tiskový mluvčí
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Tel.: 257 287 315, 724 617 219
e-mail: alexej.bechtin@pilsner.sabmiller.com


