číslo 11/duben 2011
Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé,
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mít výborný úřad, spolehlivé zaměstnance a dobré postavení na "trhu" našich
služeb občanům nám bohužel ještě nezaručuje z našeho pohledu dlouhodobý
úspěch a kvalitu. Doba je stále rychlejší, a je třeba být neustále ve střehu,
protože v poslední době se nám jedinou jistotou stávají bohužel nežádoucí
změny. Ne vždy jsou to změny očekávané, přicházejí znenadání a je třeba na
ně rychle reagovat. Před devíti lety proběhla reforma veřejné správy. Měla
velký cíl - přiblížit veřejnou správu co nejblíže všem občanům naší republiky.
Z poznatků z každodenní praxe jsem přesvědčen, že svůj cíl téměř bezezbytku
splnila. V současné době naše reformní vláda připravuje reformy a mimo jiné
plíživými kroky také jakousi reformu-nereformu veřejné správy. Jsem z nových
návrhů zděšen. Rušení některých stavebních úřadů, návrh Živnostenského
úřadu, Úřady práce, rušení matričních úřadů a pod. Dle mého názoru to však
není reforma, ale tvrdá centralizace části veřejné správy, která se ze všeho
nejvíc neblaze dotkne právě našich občanů. Reformy - pokud již nastanou musí zefektivňovat výkon veřejné správy, uplatňovat princip subsidiarity,
omezit byrokracii a být v konečném důsledku užitečné především našim
občanům. Nové návrhy jsou "paskvilem" nesplňujícím ani jednu z těchto
podmínek. Dojde jednoznačně ke zhoršení a především vzdálení veřejné
správy občanům. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že nejde o reformu
veřejné správy podloženou konkrétními údaji. Návrhy jdou proti smíšenému
modelu veřejné správy, který se osvědčil a dosud nebyl nikým zpochybněn.
Města a obce nejsou pro vládu partnery a významně by přicházely o své
kompetence. Dle mého pohledu jde o zajištění vlivu vlády na samostatnou
působnost měst a obcí ČR,což je nepřípustné. Reformy by měly začínat
především od hlavy. Zde jdeme bohužel přesně opačně, ostatně "centralizace" nese právě tyto znaky. Jsem přesvědčen, že nejlepší úředníky najdeme
právě na dvojkových a trojkových úřadech. Teoreticky jsou to lidé na vysoké
úrovni a především denně praktikují v terénu přímo mezi svými občany, což je
jistě největší škola. Budeme tyto lidi muset propustit? Já říkám, ani náhodou.
Musíme však všichni zvednout hlas a postavit se proti takové centralizaci
veřejné správy jednotně a hlasitě. Jinak nám a především našim občanům
zůstanou jen oči pro pláč. To by jistě nikdo z nás nechtěl. Proto bych Vás chtěl
požádat, abyste apelovali na své poslance a senátory, aby tento velmi
nesystematický krok jednoznačně odmítli. Odměnou bude "jen" spokojený
občan.
Milí přátelé, dovolte mi laskavě, abych Vám z celého srdce popřál spokojené
a nádherné jarní měsíce a především pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vaší
každodenní náročné práci.

Ing. Dalibor Maniš, MPA
předseda SMO VM
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Centrála cestovního ruchu VM
- partner Sdružení měst a obcí
Východní Moravy
Nabízí pestré letní menu, plné novinek a překvapení.
Kraj
Kraj jedinečných
jedinečných lákadel,
lákadel, která
která jinde
jinde nenajdete.
nenajdete.
To
To je
je Východní
Východní Morava,
Morava, kraj
kraj tisíce
tisíce rozmanitostí.
rozmanitostí.

Poznejte krásy regionu ze sedla kola!
Hledáte příjemné místo, kam vyrazit na
nedělní výlet nebo kde strávit letní
dovolenou? Pokud rádi jezdíte na kolech,
poznáváte historii, milujete lázeňskou
atmosféru, wellness či neopakovatelné
akce, potom je pro vás tou správnou
adresou právě Zlínský kraj.
Určitě je rájem cyklistů. Na území regionu se
nachází 166 kilometrů kvalitních cyklostezek, po Praze vůbec nejvíce v České
republice, na své si na nich přijdou i příznivci
in-line bruslení či koloběžek. Skvěle
hodnocená je například trasa podél Baťova
kanálu, která je díky rovinatému profilu
vhodná pro celé rodiny a nabízí unikátní
možnost kombinovat jízdu na kole s plavbou
na lodi. Měří 80 kilometrů a projet se po ní
můžete z Kroměříže až do Hodonína.
Jiným "trhákem" je Cyklostezka Bečva,
která je součástí takzvané cyklodálnice C1.

Začíná u pramene Rožnovské či Vsetínské
Bečvy a vede až po její soutok s Moravou.
Letos v červnu bude kompletně dobudovaná a propojí Zlínský a Olomoucký kraj.
Slavnostní otevření další etapy je naplánované na 3. června.
Pokud vyhledáváte adrenalinovou jízdu
terénem, vydejte se do Hostýnských vrchů
na trasu legendárního Bike maratonu
Drásal, považovaného za nejtěžší tuzemský
závod horských kol. Pojmem mezi
vyznavači cykloturistiky se stává "Valašská
Bike Tour" - single track přejezdy valašských
kopců.
Na Východní Moravu můžete vyrazit i bez
kol nebo koloběžek, čeká zde na vás totiž
řada půjčoven. Tou nejnovější je před pár
dny otevřená Sýpka ve Valašském Meziříčí,
kde jsou pro vás připravené kvalitní
koloběžky.
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Užijte si relaxaci a wellness na
Východní Moravě!
Pokud dáváte přednost poklidnému trávení
volného času, i vám má Zlínský kraj co
nabídnout. Jsou zde světoznámé lázně
Luhačovice s moderními hotely a kvalitními
wellness službami. Jejich atraktivní
novinkou je unikátní Alexandria**** Spa &
Wellness hotel, který přivítal první hosty
právě v letošním roce. V Alexandrii najdete
dva odlišné světy. Hlavní budova hotelu
nezapře svůj prvorepublikový vzhled. Hosté
v ní naleznou jak původní oblíbenou Francouzskou restauraci, tak noční klub, které
neodmyslitelně patří k historii tohoto
proslulého hotelu. Nová budova je reprezentantem současné generace nejmodernějších lázeňských zařízení evropského
wellness. K péči o zdraví je využívána zdejší
jedinečná přírodní léčivá voda a v oblasti
wellness se nabízí široká škála prožitkových
a originálních procedur pro regeneraci těla
i duše.
Luhačovice hostí během léta celou řadu
akcí. Tou první je tradiční Otevírání pramenů, které se uskuteční od 13. do 15. května.
Lázně - to nemusí být jen lázně s vodou
z léčivých pramenů. Ve Zlínském kraji
najdete i lázně, kde má hlavní roli oblíbený
pěnivý mok. Jde o Rožnovské pivní lázně
v Rožnově pod Radhoštěm. Ty zahájily

provoz v listopadu roku 2010. V nabídce
najdete velké množství procedur, například
koupel
v kvasnicovém pivu v měděné
viktoriánské vaně v pivním sklepení starém
300 let či aromaterapie v parní bylinné
sauně na bázi meduňky, máty a šalvěje.
Dámy jistě ocení masku z pivovarských
kvasnic, muži zase záruku neomezeného
pití piva v prostorách lázní.
Mezi atraktivní novinky letošního roku z oblasti wellness patří i moderní bazén s vyhřívanou slanou vodou v hotelu Horal ve
Velkých Karlovicích na Vsetínsku, který byl
uvedený do provozu v závěru roku 2010.
Jde o atrakci, která nemá v regionu obdoby.
Krytý plavecký bazén je tvořen dvěma
dráhami dlouhými 20 metrů a zábavně
relaxačním bazénem s vodními atrakcemi,
jako jsou divoká řeka, jeskyně, bubler či
masážní lavice. Nechybí ani dětský
bazének.
"Vodní" nabídku na východě Moravě letos
rozšíří i nové koupaliště ve Zlíně, umístěné
v lokalitě sídliště Jižní svahy. Do otevření
chybí už jen pár dnů. Koupaliště v centru
krajského města za téměř 100 milionů korun
určitě bude stát za výlet a to i s celou
rodinou.
Zlínský kraj hlásí i novinky v oblasti
ubytování. Generální proměnou prošlo

www.vychodni-morava.cz
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například vyhledávané rekreační středisko
Pahrbek, které se nachází na břehu jednoho
ze slepých ramen řeky Moravy u Napajedel.
Slavnostně otevřené bylo 30. dubna. Nabízí
26 zcela nových a moderních bungalovů,
místa pro karavany s přípojkami vody,
elektřiny a kanalizace, místa pro stanování,
stravování, občerstvení a také půjčovnu
jízdních kol.

Po stopách historie na Východní
Moravě
Východní Moravou kráčela historie a vydat
se po jejich stopách - to je také atraktivní
nabídka pro nadcházející měsíce. A i zde
naleznete spoustu novinek. Tak třeba
kroměřížský Arcibiskupský zámek s přilehlými zahradami Květná a Podzámecká,
což jsou objekty zapsané na prestižní
seznam UNESCO, připravil pro letošní rok
vstupenku Via Artis, která majitele opravňuje
k prohlídce Obrazárny, Mincovny, Orlovny
a také výstav pořádaných v obou zahradách. Zájem o ni bude třeba v období od
26. května do 31. července, kdy budou
v Květné zahradě k vidění výstavy soudobých korouhviček ze sbírky francouzského sběratele a Vodní fontány Františka
Sládka. Via Artis bude mít platnost dva dny
a majitelům může posloužit i jako vstupenka
na některý z patnácti koncertů, které se
v průběhu letošního roku odehrají
v Kroměříži.
Kdo zatouží poznat i další historické objekty
na Východní Moravě pod správou
Národního památkového ústavu, jimiž jsou
kromě Arcibiskupského zámku i hrad
Buchlov a zámky v Buchlovicích a Vizovicích, může využít dalšího nového

produktu: Dárkového poukazu. Stojí 400
korun a v Buchlově umožní navštívit Velký
okruh s černou kuchyní, zbrojnicí, knihovnou, přírodo-pisnými sbírkami, vyhlídkovou věží a egypto-logickými sbírkami.
V Buchlovicích můžete navštívit zámeckou
expozici včetně areálu, v Kroměříži historické sály a obrazárnu a ve Vizovicích
reprezentativní prostory prvního patra
zámku a kapli.
S příjemným překvapením se letos setkáte
také na hradě Malenovice ve Zlíně. Zdejší
novinkou je rekonstruované předhradí,
které umožní letos opět pořádat oblíbené
noční prohlídky, které loni právě kvůli
stavebním pracím z programu vypadly.

Kolektiv
Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy
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Přehled akcí
1.5.
1.5.
3.5.
7.-8.5.
7.-15.5.
13.-15.5.
14.5.
17.-20.5.
18.-22.5.
18.5.
18.5.
21.5.
21.5.
24.-28.5.
26.-28.5.
27.5.
27.-29.5.
27.-29.5.
28.5.
28.5.
28.5.
29.5.
29.5.-6.6.
3.6.
3.-4.6.
7.-9.6.
10.-11.6.
10.-11.6.
13.-19.6.
17.6.
18.6.
18.6.
22.6.-4.8.
23.6.
1.-3.7.
8.-9.7.
9.7.
9.-16.7.
14.-16.7.
5.-7.8.
12.8.
13.8.
13.8.
19.-21.8.
20.8.
24.-29.8.
26.-28.8.

Otevírání plavební sezony na Baťově kanále
Stavění máje
Majáles 2011
Moravsko-slovenský DH Cup
Floria Věžky jaro 2011
Otevírání pramenů
Jaro na dědině
Květinový a farmářský jarmark
9. mezinárodní festival cimbálu
Den muzeí
2. hrnčířské a keramické trhy
Parkurové závody O pohár města Holešova
Luhačovice - město zdraví a módy
Festival Setkání - Stretnutie 2011
Bambiriáda 2011
Květinový jarmark
Hanácké slavnosti
Jízda králů
100 let létání v Kroměříži
Slabikář devatera řemesel
Czechtalent
Kosecké písně
51. Zlín Film Festival
Slavnostní otevření Cyklostezky Bečva - Vset.Bečva
Tanec 2011
Jak Valaši chovali včely
Jarmark lidových řemesel
Rockové hradby
Kunovské léto
Multižánrový hudební piknik v Květné zahradě
Westernové závody
Hradní tony
Festival hudba v zámku a zahradách
Slavnostní promenádní koncert
Jízda králů, Dolňácké slavnosti písní a tanců
Dobývání Kroměříže Švédy
Strašidelná prohlídka
21. mezinárodní týden turistiky na Valašsku
Gulášfest 2011
Slavnosti piva Kamínka
22. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Moravské chodníčky
6. jarmark lidových řemesel na Pulčinách
Vizovické trnkobraní
5. krajské dožínky Zlínského kraje
Liptálské slavnosti 2011
Barum Czech Rally Zlín

Otrokovice
Rožnov p/Radhoštěm
Zlín
Velké Karlovice
Věžky
Luhačovice
Rožnov p/Radhoštěm
Zlín
Valašské Meziříčí
Rožnov p/Radhoštěm
Kroměříž
Holešov
Luhačovice
Zlín
Zlín
Valašské Meziříčí
Chropyně
Vlčnov
Kroměříž
Rožnov p/Radhoštěm
Zlín
Buchlovice
Zlín
Vsetín
Valašské Meziříčí
Rožnov p/Radhoštěm
Kroměříž
Brumov-Bylnice
Kunovice
Kroměříž
Rajnochovice
Brumov-Bylnice
Kroměříž
Luhačovice
Hluk
Kroměříž
Lukov
Vsetín
Valašské Meziříčí
Roštín
Rožnov p/Radhoštěm
Napajedla
Francova Lhota
Vizovice
Kroměříž
Liptál
Zlín
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Aktuální dotační možnosti v potravinářství
Představení programu
Program podporuje hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských
provozů, které se týkají výroby potravin, krmiv včetně zpracování
zemědělských produktů.

Způsobilé výdaje programu
Technologické investice zpracovávající zemědělské
a potravinářské produkty – od počátku až po konec
zpracovatelského cyklu
Finální úprava produktu – technologie balení, etiketování
Investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských
a potravinářských produktů – včetně nutného hardware
a software
Stavební investice do zpracovatelských provozů
– opravy, rekonstrukce i nová výstavba

Kdo může žádat o dotaci
Výrobci potravin a krmiv

Forma a výše podpory
Přímá nenávratná dotace.
Max. výše investice je až 30 mil. Kč na projekt.
Dotace činí 50 % z výše investice.

Příjem žádostí bude probíhat pouze v průběhu června 2011.

KONTAKT:
Ing. Veronika Lalíková
mob.: +420 737 566 394
e-mail: lalikova@rravm.cz

foto: stý
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Podpora cestovního ruchu v obcích do 2000 obyvatel
Agroturistika, penziony
Představení programu
Cílem programu je podpora
cestovního ruchu v malých
obcích do 2 000 obyvatel.

Typické podporované projekty
Výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení – penzionů,
a to včetně související volnočasové infrastruktury – sportovní zařízení
(koupaliště, hřiště, jízdárny apod.), parkovací místa, wellness – vířivka,
sauna, pára. Přestavba stávající venkovské nemovitosti
na agroturistický pension.

Kdo může žádat o dotaci
Podnikatel zahajující podnikání v cestovním ruchu, subjekt podnikající
v cestovním ruchu po dobu kratší než 2 let, zemědělský podnikatel.

Forma a výše podpory
Přímá nenávratná dotace.
Max. výše investice je až 10 mil. Kč na projekt.
Dotace činí 60% z výše investice.

KONTAKT:
Ing. Veronika Lalíková
mob.: +420 737 566 394
e-mail: lalikova@rravm.cz
foto: stý
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Okruh šesti dědin
aneb objevte nepoznané jižní Valašsko

Vysoké Pole s panoramatem hory Klášťov
Hledáte-li málo známý kout Zlínského kraje,
který oplývá kouzlem nepoznaného,
krásami karpatských hor a pohostinností
místních obyvatel, nesmíte zapomenout na
jižní Valašsko. Teprve v posledních letech se
tento region nedaleko slovenských hranic
začal probouzet. Díky spolupráci představitelů zdejších samospráv, neziskového
sektoru i místních obyvatel se z něj stává
přitažlivý cíl pro návštěvníky všech
věkových kategorií.
Srdcem jižního Valašska je bezesporu
mikroregion Ploština, pojmenovaný po
pasekářské osadě, která na sklonku 2. světové války prakticky zmizela z mapy. Dnes
se z ní však opět stalo idylické místo skryté
v lůnu Vizovických vrchů, lákající nejen
milovníky nedávné historie. Chceme-li však
poznat krásy a rozmanitosti dalších míst
mikroregionu Ploština, využijme zdejší
Okruh šesti dědin. Nachází se v pomyslném
trojúhelníku mezi městy Vizovice,
Luhačovice a Valašské Klobouky. Je určen
jak cykloturistům tak i milovníkům jízdy na

koňském hřbetu či pěším výletníkům. Každý
si zde může zvolit trasu podle svých zálib.
Od roku 2011 je pro všechny připravena
škála služeb, která zajistí dobrodružství, ale
i požadovaný komfort. Cyklisté mohou
využít obecních půjčoven kol, které jsou
nejen v obcích na Okruhu šesti dědin, ale
i v některých okolních vískách. Pro hippoturisty jsou zase přichystána úvaziště pro
koně, díky kterým turista může relaxovat na
pevné zemi, občerstvit se v nedalekých
hospůdkách, ale i dopřát odpočinek svému
čtyřnohému průvodci. Také pěší turisté
nezůstávají stranou zájmu. V průběhu
sezóny 2011 bude zajištěna služba
půjčování trekingových teleskopických
hůlek, které vydatně pomáhají hlavně při
zdolávání hřebene Vizovických vrchů. Na
letošní sezónu jsou také připraveny
bezobslužné informační dvory, které slouží
jako základní východiska do terénu. Turista
zde interaktivní formou načerpá veškeré
potřebné informace, které na trasách
využije. Ani v terénu se však na Okruhu šesti
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Památník na Ploštině - každoroční pietní akt připomínající válečnou tragédii

dědin neztratíme. Všechny stezky jsou
pečlivě označeny turistickými značkami a na
všech klíčových místech stojí stylové
rozcestníky ve valašském duchu. Ke
snadné orientaci na stezkách Okruhu šesti
dědin slouží informační panely s mapou.
Stojí v místech, která jsou důležitá pro
orientaci v terénu a také zajímavá svou
historií nebo současností. Uzlovými body a
pravými turistickými magnety Okruhu šesti
dědin jsou místa s naučnými okruhy - již
zmíněná osada Ploština, která se probouzí
z letitého zapomnění a hradiště na hoře
Klášťov, místo překvapivých archeologických objevů z období Velké Moravy.
Chceme-li se o trasách, službách i zajímavostech zdejšího regionu dozvědět více,
stačí si zajít na zdejší obecní úřady, kde jsou
turistům k dispozici podrobné knižní
průvodce ve dvou variantách. Každá má
více jak 100 stran textu a je dobrým
společníkem pro nadšené putování.
Okruh šesti dědin dává bezpočet možností,
jak jej absolvovat. Jen extrémním
nadšencům lze doporučit jednodenní túru,
při níž by přehlédli maximum zajímavostí,
které trasa nabízí. Daleko příjemnější je

Tradiční architektura ve Vysokém Poli
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však objevování Okruhu šesti dědin po
částech - jen tak si můžeme vychutnat každý
čarovný kout nádherných míst ve
Vizovických vrších. Variant je opravdu
mnoho a jen pohled do mapy vám pomůže
vybrat tu nejpříhodnější trasu k vaší
spokojenosti.
Za nástupní místo si můžeme vybrat
například Vlachovice, Újezd nebo Pozděchov - záleží totiž odkud do mikroregionu
Ploština zavítáme. Všechny tři obce mají
dostatečná parkovací místa na svých
návsích. Pro ubytované hosty či pěší turisty
se naopak naskýtá možnost vyrazit za
poznáním z obce Vysoké Pole, která leží
v pomyslném těžišti Okruhu šesti dědin.
Drnovice naopak plně uspokojí motorizované návštěvníky - oba hlavní cíle, totiž
místní Muzeum stavitelství a lidových
řemesel a areál NKP Ploština s památníkem
a muzejní expozicí, jsou snadno dosažitelné
také automobilem. Vlachova Lhota jako
nejmenší z obcí Okruhu nabízí nejen
pohostinné a útulné prostředí k samo-

statným procházkám, ale i místa odpočinku
procházejícím poutníkům.
A co nás na jižním Valašsku čeká
v blízké budoucnosti? Velkou slabinou
Okruhu šesti dědin je marketing. Je velmi
obtížné účinně propagovat tak pozoruhodný
produkt cestovního ruchu bez personálního
zázemí, odborné pomoci a patřičných
prostředků. Nepochybným krokem vpřed je
však projekt spolupráce zdejších MAS, který
všem turistickým trasám jižního Valašska
dává nový rozměr i samotný název.
V průběhu letošní sezóny tak spatří světlo
světa nová marketingová značka Trnkové
stezky Jižního Valašska. Dobré věci však
může napomoci kdokoliv. Stačí jen předat
informaci o malém valašském turistickém
"zázraku" dál. Třeba se nám tento
polozapomenutý kout pod Klášťovem
a Ploštinou přece jen podaří vzkřísit
z dlouholetého spánku a zpřístupnit všem,
kteří dovedou a chtějí chodit proti proudu
turistického stereotypu.
Tomáš Chmela

Environmentální vzdělávací centrum Vysoké Pole
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Užitečné informace:
Envicentrum Vysoké Pole
(poskytuje škálu služeb pro turisty včetně ubytování)
www.prokrajinu.eu
Infocentrum Valašské Klobouky
(základní výchozí bod pro oblast jižního Valašska)
www.infocentrum-valasskeklobouky.cz
Půjčovny kol a dalšího vybavení nalezneme v obcích: Drnovice, Loučka, Prlov,
Pozděchov, Tichov, Újezd, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole.
Informační dvory na návsích a veřejných prostranstvích
Újezd, Vlachovice, Vysoké Pole
Muzea a expozice v mikroregionu Ploština
Expozice Envicentra ve Vysokém Poli, Hasičské muzeum Vlachova Lhota (bude
zprovozněno v létě 2011), Městské muzeum Valašské Klobouky, Muzeum
Ploština, Muzeum stavitelství a řemesel jižního Valašska Drnovice.

Na návštěvu tohoto malebného kouta Valašska
vás srdečně zve Josef Zicha, starosta obce Vysoké Pole

www.vysokepole.cz

Na Okruhu šesti dědin

Poutní kaple Bojatín
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Výletní loď Morava
ČERVEN

jízdní řád 2011
ZÁŘÍ

ČERVENEC - SRPEN

NEDĚLE

STŘEDA

plavba se uskuteční pouze
pokud bude více jak 20 zájemců

Zastávkové místo

- pravidelné plavby -

Zastávkové místo

příjezd odjezd

Spytihněv

NEDĚLE

SOBOTA

příjezd odjezd

-

13.00
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plavba se uskuteční pouze
pokud bude více jak 20 zájemců
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Napajedla Pahrbek 13.20 13.25

Babice

11.40 11.45

Spytihněv

Napajedla Pahrbek 13.20 13.25

Napajedla centrum 13.45 13.50

Uherské Hradiště

13.15

-

Napajedla Pahrbek 13.20 13.25

Napajedla centrum 13.45 13.50

Otrokovice
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-

Uherské Hradiště
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Napajedla centrum 15.15 15.20

Napajedla centrum 15.15 15.20

Otrokovice
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-

Otrokovice

15.55

-

Otrokovice

-

16.05

Otrokovice

-

16.05

Napajedla centrum 16.45 16.50

Napajedla centrum 16.45 16.50

Napajedla Pahrbek 17.10 17.15

Napajedla Pahrbek 17.10 17.15

Spytihněv

Spytihněv

17.35

17.35

-

-

CENÍK
LODNÍCH LÍSTKŮ
NA PRAVIDELNÉ
PLAVBY 2011

LODNÍ LÍSTEK jednosměrný
140,- Kč
obousměrný (tam a zpět) 200,- Kč
RODINNÝ jednosměrný
220,- Kč
obousměrný (tam a zpět) 440,- Kč
PŘEPRAVA KOL ............................................. 20,- Kč
DĚTI / ZTP - 50%
JEDNOTLIVÉ ÚSEKY - 25%

• RODINNÝ LÍSTEK = Rodiče a až 3 děti do 15 let. • Přepravu jízdních kol je vhodné objednat předem.
• Změny jízdního řádu vyhrazeny.
• Množství přepravovaných jízdních kol určuje kapitán.
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15.55

-
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-

16.05
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Tel. +420 603 802 691 l email: hamboot@email.cz l

17.35

-

www.hamboot.cz
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