Kopaná
Historie kuřimské kopané se datuje zhruba od roku 1924, kdy v Kuřimi první nadšenci
vybudovali fotbalové hřiště. Několik nadšenců utvořilo jedenáctku, která (ač neregistrovaná)
začala hrát kopanou na různých místech v obci. V roce 1925 se těmto prvním fotbalistům
podařilo vybudovat hřiště v místech, kde dnes stojí sokolovna. V roce 1931 se klub přihlásil do
soutěže a začal bojovat o co nejlepší umístění. Prvním předsedou klubu byl Eduard Orátor. Bylo
vybudováno nové hřiště malých rozměrů a s velkým sklonem v místech, kde dnes stojí ZŠ
Jungmannova. Při otevření tohoto hřiště provedl čestný výkop starosta obce pan Eduard Vitula.
Fotbalový klub měl tehdy tři mužstva – jedno dorostenecké a dvě mužstva dospělých. Stávající
hřiště se ukázalo jako nevyhovující a započalo se tedy v roce 1934 budovat nové hřiště u nádraží.
Na novém hřišti se hráčům podařilo postoupit do 1.B třídy, později do 1.A třídy, kde bojovali
o body s velmi dobrými mužstvy, jako bylo Královo Pole, Moravská Slávia nebo Třebíč.
Po osvobození naší vlasti v roce 1945 nastalo pro SK Kuřim údobí shonu a příprav na divizi.
Prováděly se opravy hřiště u nádraží, které bylo válečnými událostmi poškozeno. Na jaře 1946
byl v Kuřimi sehrán první mezinárodní zápas, když domácí podlehli polskému AS Chorzow.
Klub se musel znovu stěhovat na nové hřiště, které se budovalo na loukách u sokolovny, neboť
na stávajícím hřišti se budovalo nové nádraží. V roce 1951 slavil klub dvacetileté výročí svého
založení. V té době byla sehrána řada významných utkání, jako s ATK Praha, Baníkem Ostrava,
Duklou Pardubice, Duklou Praha. Kuřimští hráči a klub stáli před dalším problémem vybudování
už pátého hřiště, a to u národního podniku TOS Kuřim, kde se budoval stadion pro 10 000 diváků
s travnatou plochou, lehkoatletickou dráhou a dalšími sektory atletiky jako doskočiště pro dálku,
výšku, vrh koulí apod. Pro dobré výsledky a slušnou hru bylo kuřimské mužstvo vybráno
za partnera pro přípravné utkání národního mužstva, které se tehdy připravovalo na mistrovstí
světa v Chile. Tehdy Kuřim překvapila nejen velkou návštěvou 5 000 diváků, ale i dobrou hrou
a přinutila naše reprezentanty Masopusta, Pluskala, Nováka, Kvašňáka, Pospíchala, Šrojfa a další
k plnému vypětí. Utkání skončilo hubeným vítězstvím 3:2 pro reprezentanty. V této době se klub
velmi dobře věnoval dorostu a jeho snaha byla korunována postupem družstva dorostu
do celostátní ligy, ve které pak působilo skoro sedm let a předvádělo dobrou kopanou. Léta 197576 znamenala sestup z I.B třídy do okresního přeboru Brno-venkov. Krize kuřimské kopané
vrcholila, malý zájem mládeže i veřejnosti (předseda Redlich, Obůrka), hrající trenér Josef
Peřina. Rok 1981 byl ve znamení oslavy padesáti let kopané v Kuřimi. Do oddílu přišel nový
předseda Mirek Kupský a trenér Pavel Rumpík. Vedení oddílu zajistilo prostředky a situace
v oddílu se začala postupně zlepšovat. V roce 1982 oddíl vybudoval za finančního přispění
závodu TOS Kuřim travnatý povrch hrací plochy. Celá akce byla provedena samotnými členy
oddílu, kteří zde odpracovali stovky brigádnických hodin. V sezóně 1982/83 - družstvo opět
postoupilo do I.třídy. V letech 1985/86 vychovával oddíl velmi kvalitní generaci vlastních
mladých odchovanců ve dvou družstvech dorostu pod trenérským vedením Milana Krčála st.
a Tomáše Slaniny. Žákovská družstva vedl v té době Laďa Obůrka. 1989/90 fotbalisté postoupily
do krajského přeboru. V roce 1991 přišel do oddílu nový předseda - Stanislav Fikar a trenér
Tomáš Slanina. Na jaře roku 1993 po několika jednáních s vedením oddílu vstupil do kuřimského
fotbalového dění majitel firmy Elektrobock pan Mojmír Boček, a to hned ve dvojí roli - jako
nájemce stadionu a zároveň jako mecenáš fotbalistů. Bylo přistoupeno k rozsáhlým stavebním
úpravám v prostorách stadionu - rekonstrukce topení, elektřiny, plynu, šaten, sociálního zařízení.
Předsedou se stal Jiří Svoboda. Do první divizní sezony vstoupil klub pod vedením trenérské
dvojice Rumpík, Plšek, přičemž trenéra Rumpíka později vystřídal Antonín Juřica. Na konci
devadesátých let přešel stadion znovu do správy města. V současné době působí v rámci FC
Kuřim družstva mužů, dorostu, žáků a přípravky. Tým sestoupil v sezoně 2000/2001 ze župního
přeboru a nyní hraje I.A třídu Jihomoravské fotbalové župy. Více podrobností naleznete
na www.fckurim.cz

Lední hokej
Jeden z nejpopulárnějších českých sportů měl v Kuřimi relativně krátkou dobu trvání. Dosáhl
však po kopané a volejbalu největších úspěchů. V roce 1941 vzniklo v Kuřimi hokejové mužstvo,
které v rámci SK Kuřim začalo hrát soutěže. Zprvu jenom přátelský s výborným družstvem
Lelekovic, které vedl Dr. Albrecht, dále pak s věčným rivalem Tišnovem. Prvními hokejisty byli:
Zdeněk Dvořáček, brankář, Zdeněk Kozáček, Josef Bartoš, Čestmír Stříž, Stanislav Kolařík
a František Herman. V pozdější době přišel i Josef Vejrosta z Moravských Knínic, Slavomír
Bartoň a Horymír Mičánek. Díky své zarputilosti a všestrannosti dosáhli kuřimští hokejisté
v padesátých letech až na post reprezentačního týmu Československé republiky. Byli u zrodu
tehdy nezapomenutelné Komety Brno, mnohonásobného mistra republiky. V tomto období
válečných let se hrálo na hřišti u sokolovny. Nejprve se sněhovými mantinely, následně pak
s dvaceticentimetrovými deskami. Pepi Blum ačkoliv sám nehrál, staral se o své mužstvo jako
táta o syny. Jeho činnost však byla za okupace zakázána, jelikož byl Žid, byl odsunut
do koncentračního tábora a jeho další osud je neznámý. Po válce přešel hokej do Sokola a po roce
1948 do SK Kuřim. Hrálo se na zámeckém rybníku až do roku 1953. Díky velkému zájmu
mladých lidí kromě družstva mužů hráli i výborní dorostenci a malí žáci. Z celé plejády hráčů
vzpomeňme V. Pánovského, J. Votavu, J. Havránka, J. Orátora. V padesátých letech hráli hráči
Šťasta, Jaskulka, Kalina, Helán, Vitula a Veselý. Všichni tito hráči zpravidla reprezentovali výběr
Brna v celorepublikové soutěži. Od r. 1953 přešel hokej opět pod sokolovnu. Vzpomeňme
zásluhy např. pánů Vlastimila Svobody, Miroslava Zetky, Miroslava Orátora, Jana Vaněrky
a Stanislava Budína. V druhé pol. padesátých let hokej přešel pod Spartak Kuřim, což ale už
nesvědčilo dobrým výkonům mužstva. Na začátku šedesátých let končí éra hokeje zcela.

Stolní tenis
Stolní tenis se začal hrát v Kuřimi v r. 1937, a to v Dělnickém domě. Soutěžně se však v Kuřimi
prosadil až po 2.světové válce. Družstvo tvořili V. Hora, bratři Krupicové a Boh. Kolařík. Další
základna mladších hráčů se vytvořila v dnešním Penzionu U mostu. Ti ve spojení s výše
uvedenými hráči vytvořili v r. 1948 jedno družstvo doplněné ještě o ženy a společně hráli soutěž
smíšených družstev městského přeboru Brna. V r. 1950 navštívil mistr světa ve čtyřhře
a několikanásobný mistr ČSR Ivan Andreadis Kuřim a v sokolovně sehrál několik exhibičních
zápasů i s kuřimskými hráči. Více než deset let se soutěžní stolní tenis nehrál, až v roce 1972 se
trojice tehdy patnáctiletých žáků připravovala na zápasy. Za toto období jmenujme alespoň
J. Šplíchala, který se stal přeborníkem v kategorii žáků, S. Lemperu a J. Kadlece, který přestoupil
z Deblína. V současné době hraje oddíl stolního tenisu Sokola Kuřim okresní přebor s 11 hráči,
z toho 2 jsou ženy. Oddíl vede pan Jiří Kadlec.
Další informace se dozvíte na http://tjsokolkurim.webnode.cz

Tenis
Tenisové kurty se nachází u sokolovny a také na hřišti v Podlesí. Kurt na Podlesí si vybudovali
sportovci svépomocí v sedmdesátých letech dvacátého století. V r. 2003 vznikl pod hlavičkou TJ
Slovan Podlesí tenisový oddíl, jehož prvním předsedou se stal Josef Vozdecký. Oddíl má přes 20
členů, kteří každoročně pořádají oddílový turnaj. Členové oddílu se věnují i výchově dorostu.

Badminton
Kuřimský oddíl badmintonu vznikl v roce 2006 jako reakce na dílčí úspěch na turnaji
manželských dvojic v Čebíně v roce 2006. Zakládajících členů bylo 6 nadšenců, přesněji
3 manželské páry. Pod svá široká a rozepjatá křídla nás vzal místní SOKOL Kuřim. Koncem roku
2006 se zrovna dodělávala rekonstrukce místní tělocvičny (palubovka,stropy a osvětlení) a tak
jsme začali pilně trénovat až začátkem jara 2007. Vlastními silami a umem jsme provedli
odborné zaměření a nalepení lajn. Síť jsme si nechali vyrobit u firmy Kv. Řezáč v Tišnově,
přesné krajní podpěry nám vyrobila fy.3D s.r.o.Kuřim.
Více zde: http://badeckurim.webnode.cz/o-nas/

Šachy
U zrodu šachového klubu v Kuřimi stál už v roce 1933 jeden z nejlepších hráčů té doby u nás,
šachový mistr Karel Opočenský z Prahy, který zde podchytil několik kuřimských šachistů, kteří
hrávali v hostincích, a zaregistroval je na ústředí v Praze. Vůdčí osobností během prvních let se
stal ředitel lesního závodu p. Dohnal. Po 2. světové válce se oddíl tak rozrůstal, že bylo nutné
hráče rozdělit do tříd. V té době vedl oddíl výborný hráč p. Sýkora z Brna. Z kuřimských hráčů
patřil dlouhá léta k nejlepším Josef Dufek. Po Sýkorovi v roce 1958 převzal vedení další
brněnský šachista, Jaroslav Dus, ke kterému začal do šachového kroužku chodit jako dvanáctiletý
Jiří Majer. Od roku 1961 se náš okres sloučil s okresem Rosice. V r. 1961 figurovala Kuřim
v tabulce úspěšnosti z dvaceti pěti oddílů jasně na prvním místě. V období do r. 1972 bylo
družstvo v důsledku odchodu hráčů do brněnských klubů citelně oslabeno. Oslabené družstvo
přebírá teprve osmnáctiletý Jiří Majer, který vybuduje kolektiv čistě z kuřimských hráčů a hráčů
z okolí Kuřimi. Z té doby se v soutěžích jednotlivců prosadil Jiří Majer st. a v r. 1986 byl
vyhodnocen nejlepším sportovcem okresu. Od r. 1986 bylo vytvořeno i „B“ družstvo
z talentovaných žáků, z nichž kuřimskému šachu vyrůstali už špičkoví šachisté – Tomáš Majer
a Jiří Majer ml. S kvalitními mladými hráči se zvedla i výkonnost kuřimských družstev.
Více informací o klubu naleznete na http://www.sachy-kurim.ic.cz/

Moderní gymnastika
V roce 1958 začal pracovat kroužek rytmiky při ZK (Závodní klub) TOS Kuřim. Kroužek
vedla paní Lidmila Schinzelová. Vedle kroužku rytmiky vznikl pro velký zájem dívek oddíl
umělecké později moderní gymnastiky, fungující pod TJ (Tělovýchovná jednota) Spartak Kuřim
(později TJ TOS Kuřim) . První okresní přebory se konaly v Kuřimi za účasti šedesáti závodnic
v roce 1959, celostátní úspěchy slavil oddíl v 70 – 80 letech. Vzpomeňme alespoň jména
závodnic Lenky Skopalíkové a Marty Rampulové, a závodnic a později i trenérek oddílu moderní
gymnastiky Naděždy Hlucháňové-Matyasové a Lenky Dvořákové-Krejčové. Za zmínku stojí
i skutečnost, že v kroužku "rytmiky" pod vedením paní Lidmily Schinzelové se učily prvním
krůčkům budoucí baletky Jana Halouzková (Janáčkovo dívadlo Brno) a Lucie Holánková
(Národní divadlo Praha). Oddíl moderní gymnastiky přestal v Kuřimi pracovat po roce 1989.
Na jeho místo nastoupily "moderní" formy cvičení jako je např aerobic, pilates, street dance,
zumba, jóga, power jóga a mnoho dalších pod vedením profesionálních lektorek.

Košíková
Vznik košíkové je situován do poválečných let. Byla založena v Sokole, a to v r. 1946. U zrodu
stály bratrské dvojice Pavlíků a tří bratří Krčálů, doplněné dalšími hráči, z nichž nejznámější je
Hejmala. Tito nadšenci museli svoji hru prosadit ve výboru Sokola, který míčovým hrám nebyl
příliš nakloněn. Družstvo mužů bylo zařazeno do II. třídy a celkem si vedlo velmi dobře.
V r. 1949 bylo založeno družstvo dorostenců pod vedením Jiřího Krčála. U zrodu stáli hráči
Máchal, Vágner, Dufek, Hanák, Dvořáček, Montág, Kalina a Miroslav Jaskulka. Po r. 1950, kdy
po zrušení Sokola přešla košíková do Spartaku Kuřim, v oddíle hrála dvě mužstva, a to muži
a dorostenci, od r. 1953 již jen muži. Vedle hráče Hejmaly se zde znovu objevují významné
hráčské bratrské dvojice Sedláčků, Jaskulků a Pikulů. V roce 1956 je založeno družstvo
dorostenek pod vedením trenéra Miroslava Jaskulky. V družstvu hrály hráčky z Kuřimi a okolí –
jako Kalinová, Janáčková, Vyskočilová, Drimlová a další. V šedesátých letech přešel oddíl
do tělocvičny Jungmannova. U družstva se začaly projevovat příznaky nedostatku hráčů, které se
nepodařilo překonat ani panu Hejmalovi. V letech 1972-80 došlo k oživení žákovské složky pod
vedením Ing. Pavloka. Z tohoto období vzpomeňme především Zdenu Kalovou a Miladu
Helánovou ml. Od konce osmdesátých let se trénuje v tělocvičně ZŠ Jungmannova již jen
rekreačně. Více informací naleznete na http://basket.tomasburian.cz/

Plavání
Počátky kuřimského plavání sahají do roku 1978, kdy trenéři a cvičitelé plavání F. Zoufalý,
manželé Dufkovi, ing. A. Smíšková začali s výukou plavání kuřimských dětí v bazénu v Blučině
u Brna. Plavecký oddíl TJ TOS Kuřim byl založen 14.3. 1981. Prvním a dlouholetým předsedou
oddílu byl ing. Vladimír Pavlíček V letním období se plavalo na přírodních plochách, v zimním
období v bazénu v Blansku pod vedením hlavního trenéra F. Zoufalého. Dne 4.10.1982 byl
v Kuřimi otevřen plavecký areál s malým a velkým bazénem s posuvnou střechou. Brzy
po otevření nového kuřimského bazénu měl oddíl 300-360 členů převážně žákovské kategorie.
Trénovalo se po odděleních čtyřikrát týdně a začaly se objevovat první výsledky. V roce 1987 se
družstvo žen stalo vítězem krajského přeboru 2. třídy. Postupně dorůstala další generace
výborných plavců, z nichž zejména Jana Kolaříková – reprezentantka ČR – vytvořila rekord ČR
žactva do 11 let na 100 m volný způsob, byla také držitelkou nejlepších výkonů žactva do 10 let.
Další kuřimský plavec Radek Pernica se stal držitelem nejlepších výkonů ČR na 50 m a 100 m
znak. Plavecký oddíl měl celou řadu přeborníků České republiky, za všechny je možno jmenovat
Kolaříkovou, Nechmačovou, Švaňhala, Radka a Roberta Veselé, Vladimíra Źáka, Tomáše
a Radka Pernicovi, Každý rok uspořádal oddíl řadu závodů , Velkou cenu města Kuřimi,
Vánočního kapra, okresní a oblastní přebory. V roce 1989 se členové oddílu zúčastnili štafety
měst na 1000 x 100 m a město Kuřim se pak s celkovým časem umístilo na 2. místě z kategorie
měst do 15000 obyvatel.V roce 1990 pronajalo Město Kuřim bazén skupině podnikatelů, která
plaveckému oddílu zdražila pronájem a oddíl začal s finančních důvodů trénovat jen dvakrát
týdně. Začal pokles výkonnosti a ústup ze slávy a úspěchů. V roce 1992 musel stávající předseda
oddílu K. Švaňhal ukončit činnost plaveckého oddílu z finančních důvodů a oddíl se rozpadl.
Činnost plaveckého oddílu TJ TOS Kuřim byla znovu obnovena na podzim 1994 zejména
zásluhou Ing. Ondřeje Žáka. V létě roku 1995 bylo založeno občanské sdružení Plavecký klub
Kuřim. Zakládající členové byli Ing. Jakubec, Ing. A. Smíšková a K. Švaňhal.. V období od roku
1995 do současnosti se postupně ujali předsednictví Mgr. M. Trefilová, V. Mikuš
a Ing. A. Smíšková. Koncem června roku 2009 přerušil klub svoji činnost. Důvodem byla
přestavba plaveckého areálu v Kuřimi na Wellness-centrum. Aktivity klubu byly obnoveny
12.10.2010. Více informací o klubu na http://pkku.xf.cz/

Kulturistika
Oddíl kulturistiky vznikl z iniciativy několika nadšenců v roce 1980. Tito borci se scházeli,
cvičili a posilovali v improvizovaných a v podstatě nevyhovujících prostorách sklepů svého
bydliště. Byli to např. Ladislav Ambrož, Lubomír Šmetka, Jiří Skopal a Pavel Žák. Kulturisté
dostali do vínku uvolněné prostory po mateřské škole v budově sokolovny a jejich první
prezentací byla spousta brigádnických hodin odpracovaných při stavebních úpravách tohoto
prostoru. Byla vybudována posilovna vybavená posilovacím nářadím a šatna. Kulturisté se začali
dělit na silovou kulturistiku (poměrně blízkou vzpěračskému sportu) a na estetickou kulturistiku
(zaměřenou na veřejná vystoupení s ukázkami výrysu svalstva jednotlivých svalových skupin).
Vzniklo také oddělení kondiční kulturistiky pro ženy.
Po rozdělení TJ TOS Kuřim na TJ Sokol a původní Jednotu přešel kulturistický oddíl k Sokolu.
Po čase však znovu přešel do řad SK Kuřim (dřívější TJ TOS).
Po r. 1989 díky tehdejším aktivním členům získal oddíl prostory v plaveckém areálu, místo
hydroterapie, která skončila svou činnost. Toto přestěhování a návrat některých členů do Kuřimi
způsobil, že činnost oddílu se podstatně zlepšila. Oddíl nyní pracuje pod hlavičkou SK KUŘIM –
POWERLIFTING. Více informací naleznete na www.kurim-powerlifting.wz.cz/

Sportovní střelba
se vznikem celostátní branné organizace Svazarm přibližně v r. 1951 byla tato organizace
založena i v Kuřimi. Pod vedením tehdejšího předsedy Miloše Krejčího sdružovala několik
odborností, z nichž jednou byl i střelecký kroužek, který vedl Bohuslav Vitula. Střílet se chodilo
na střelnici tehdejší Lidové milice za podnikem Prefa. Od r. 1962 byl předsedou Střeleckého
klubu Svazarmu Pavel Žák. V důsledku stavby nové věznice v Kuřimi byla již nevyhovující
střelnice zrušena a akcí „Z“ vybudována v prostoru bývalého malého lomu u tratě za Malou
Českou nová střelnice. Nová střelnice byla dostavěna v r. 1980 a prošla jí řada mladých
a nadějných střelců jako např. Aleš Pavlok, Ivo Odehnal, Iveta Džamová, Dagmar Pavloková,
Petr Krejčí a další. Po zrušení Svazarmu po r. 1989 byl v Kuřimi založen nástupnický Sportovně
střelecký klub, podřízený přímo Českému střeleckému svazu, který v Kuřimi funguje dodnes.
Více informací na www.ssk-kurim.wz.cz

Bojová umění
Kolem r. 1988 se začaly vyvíjet aktivity několika zájemců o bojová umění, kteří se začali
pravidelně scházet a vytvořili tak prvopočátek oddílu. Počátkem roku 1990 se zvýšil zájem
o praktikování bojových umění. Od té doby prošlo touto skupinou, sdruženou kolem Petra Dufka,
několik desítek nadšenců.
V tomto období, převážně díky nevyhovujícím podmínkám, došlo k tomu, že řada nadějných
jedinců tuto skupinu opustila. V roce 1996 byla „zdravým jádrem“ skupiny, tvořeným Petrem
Dufkem, Milanem Kilianem a Petrem Sedlákem, založena Česká federace vietnamských
bojových umění Viet Vo Dao. Cílem tohoto uskupení byl rozvoj vietnamských bojových umění
v ČR.
V Kuřimi také působí škola KUNG-FU WU-SHU, což je bojové umění pocházející z Číny.
Základem je rozvoj tělesných i duševních schopností jedince. Učí sebeobranné techniky, boj, boj
se zbraněmi obecně i boj s tradičními čínskými zbraněmi: dao (šavle), hůl, čínský bič, píka,
trojzubec, meč, nandao, ..., pod vedením Heleny Vičarové. Stejně jako Helena Vičarová se svým
oddílem je pod hlavičkou DDM i Jiří Hejduk s Chi-kung a Tai-chi hůl
Více informací naleznete na www.wushukurim.cz/

Volejbal
Volejbal se podle pamětníků hrál před válkou od roku 1930. Počátky jsou v DTJ a v Sokole.
Hrálo se na hřišti u sokolovny a na tzv. „dělnickém place“, což bylo u ubytovny TOS.
Z tehdejších hráčů jmenujme alespoň Františka Dvořáka, Felixe Felkla, Olina Dvořáčka, pana
Maláška. Po válce pokračoval volejbal pod hlavičkou Sokola Kuřim. Družstvo reprezentovali
bratři Pavlíkové, bratři Dvořáčkové, Kučera, Božec, Kolařík, Dvořák a bratři Krčálové. Vzniklo
i družstvo žen vedené Věrou Popkovou. Od roku 1948 až do konce padesátých let se volejbal hrál
jen příležitostně a rekreačně. Nová historie volejbalu započala v r. 1963 pod hlavičkou Spartaku.
Prvním předsedou byl Jiří Janouš. Od této doby došlo k velkému rozmachu volejbalu, na kterém
měli úspěch trenér Štěpánek, Marcela Jarošová s rodinou a Iva Boleslavová. Rovněž v letech
1970-80 byl volejbal v plném rozvoji. Kromě již jmenovaných musíme vzpomenout pány
Jarůška, Kočího, Mertu, Fikara, Mrkose, Jaskulku, paní Komárkovou, Štouračovou, Burešovou
a začínající Spoustovou. Léta 1980-90 jsou ve znamení útlumu v soutěži mužů, rozvíjejí se však
mládežnická družstva a velkých úspěchů dosahují ženy. Po změnách v r. 1989 je nutné se zmínit
o ustanovení firemního družstva Vybstav Kuřim, které hrálo druhou ligu pod vedením trenéra
Mrkose. Po třech letech však družstvo zaniklo. Po dlouhá desetiletí byl volejbal po fotbale
nejpopulárnějším sportem.
Kromě volejbalu pod hlavičkou Sokola Kuřim zahájil v roce 2001 svojí činnost volejbalový
kroužek DDM HIPPO Kuřim zřizovaný Domem dětí a mládeže Kuřim.
První skupinu cca osmi děvčat vedla dvojice hráčů SK Kuřim Jiří Smetana a Ondřej Fikar.
V soutěžní sezóně 20002/2003 poprvé nastoupila děvčata DDM HIPPO Kuřim v Krajském
přeboru, což je soutěž organizována Českým volejbalovým svazem. V roce 2003 se přidala
druhá skupina opět pod vedením hráčů SK Kuřim a to Martinem Švestkou a Michalem Švestkou.
Od ročníku 2003/2004 je kroužek DDM HIPPO Kuřim vedený třemi licencovanými trenéry III.
třídy Jiřím Smetanou, Martinem Švestkou a Michalem Švestkou. Za deset let činnosti kroužku jej
navštěvovala zhruba stovka volejbalistů a volejbalistek z Kuřimi, ovšem hrají nebo hráli zde
hráčky či hráči z Brna, Čebína, Malhostovic, Drásova, Tišnova, Kalů, Moravských Knínic,
České, Lelekovic, Lipůvky a Šebrova. DDM HIPPO Kuřim v současné době provozuje pod
Domem dětí a mládeže Kuřim čtyři kroužky a účastní se pěti volejbalových soutěží pořádaných
Českým volejbalovým svazem nebo Volejbalovým centrem mládeže Brno.
Kroužek pořádá pro své členy mimo volejbalových soutěží také mnoho společných akcí v podobě
bruslení na kolečkových bruslích i na ledě, návštěv kina, plavání, návštěv solné jeskyně,
turistické pochody a také návštěv extraligových a reprezentačních volejbalových utkání mužů,
žen i mládeže hlavně v Brně. Hráčky a trenéři volejbalového kroužku se pravidelně aktivně
účastní akcí DDM Kuřim a to Pohádkové cesty a Živého betlému. Spolu s týmem VK KP Brno se
DDM HIPPO Kuřim podílelo na organizaci přeborů republiky žákyň.
Mimo trenérů Jiřího Smetany, Martina Švestky a Michala Švestky, mají na desetiletém úspěšném
chodu kroužku nemalý podíl pracovnici DDM Kuřim zejména Iva Zejdová a Marta Šmardová
bez jejíchž skvělé práce v administrativě bychom jistě deset let nepřežili. Dále se na práci
v kroužku podíleli i Ondřej Fikar, Jan Vyplašil, Lenka Kopečná, Pavel Zelený, Radomír Uher,
Aleš Skopal, Veronika Mlčoušková, Andrea Peřinová a Luboš Dvořáček, kteří nám pomáhali
s tréninky během soustředění a při různých dalších akcích a jsou také nedílnou součástí našeho
pracovního týmu.

Lyžování
Dochované písemné doklady o tom, že v Kuřimi existoval lyžařský oddíl, se datují z období
r. 1957. Z ústního podání pamětníků však víme, že již okolo r. 1949 existovala v Kuřimi skupina
nadšenců, kteří se tímto sportem zabývali. V tomto období několik lyžařů objevilo v Jeseníkách
v Karlově opuštěný dům po Němcích. Svépomocí a zřejmě i s přispěním TOS Kuřim z tohoto
domu vytvořili lyžařskou chatu. Do této chaty pak pořádali nedělní autobusové zájezdy pro
zaměstnance TOS Kuřim. Z těchto účastníků pak kolem let 1955-57 vzešli zakládající členové
lyžařského oddílu Spartaku Kuřim, kteří se věnovali především běžkování. Poté co došlo
k přestavbě lyžařské chaty na Karlově na rekreační středisko TOS Kuřim, bylo obsazování
prováděno přes ROH TOS Kuřim, a lyžaři byli tudíž zbaveni možnosti výjezdů za sněhem jako
kolektiv. Toto byla také příčina, proč lyžařský oddíl Spartaku Kuřim nakonec zanikl. I přes tyto
nesnáze se lyžovat nepřestalo a postupně se začali objevovat další lyžaři mladší generace.
Kolektiv vyznavačů běžek se pravidelně zúčastňoval dálkových běhů, jako je např. Jizerská
padesátka, Krkonošská sedmdesátka, Šumavská padesátka apod. Někteří borci, např. Slanina,
Chocholatý a Hanák, dosahovali značných úspěchů i v celorepublikovém měřítku. Tento kolektiv
dokázal přes léto uspořádat několik přespolních běhů, každý rok na podzim Kuřimskou
hodinovku (ta je pořádána dodnes ve spolupráci s kuřimskými běžci) a v zimě přebory
na Karlově. Dnes oddíl lyžování působí pod hlavičkou Lyžařský oddíl Kuřim.
Pro více informací můžete navštívit stránky www.ski-kurz.wz.cz/

Autoklub
Počáteční aktivity motoristů byly zaměřeny na práci s dětmi (soutěžní dny pod heslem „Motoristé
dětem“ – jízdy zručnosti motorek, závody na koloběžkách a jiné atrakce pro děti). Organizovali
též terénní soutěže motocyklů, výcvik řidičů malých motorek. V letech 1959-60 čítala
motoristická organizace téměř 300 členů. Předsedal jí Bohumil Kunc – pozdější ředitel Velké
ceny Brna. Parta obětavých nadšenců vybudovala v letech 1959-63 svépomocí areál padesáti pěti
garáží „Na zahrádkách“ včetně svépomocné dílny Automotoklubu, která v následujíchch letech
byla nejen střediskem „společenského vyžití“ motoristů, ale též vítanou pomocí v oblasti
servisních služeb. V r. 1975 si tito garážisté ještě ve svém areálu přistavěli mycí rampu
s příslušným vybavením. Do paměti svých současníků se zapsali pánové Dráždil, Vlastimil
Dvořák, Franěk, Krumal a Pragač. Byly pořádány místní jízdy zručnosti, branně-orientační
automobilové soutěže nebo orientační soutěže motocyklů. Dalším odvětvím motoristických
sportovních aktivit té doby byly motokáry (od r. 1976). Na přelomu 70. a 80. let pořádal
Autoklub na nově zbudovaném parkovišti u závodu TOS Kuřim tři roky krajské závody motokár
(poslední 1983). U zrodu stáli Evžen Sedlák a Pragač junior.

Malá kopaná
Organizovaná malá kopaná má své kuřimské počátky v první polovině osmdesátých let. V r. 1995
založil David Holman Kuřimskou ligu malé kopané, která byla začleněna do systému soutěží
okresní ligy Brno-venkov. Mistrem prvního ročníku se stalo Vyprahlo Kuřim. V okresní lize
Kuřim v této době reprezentují týmy Sokol Kuřim, FC Vyprahlo a FC Litterpool Šiko. Při
příležitosti 770. výročí první zmínky o Kuřimi uspořádala Kuřimská liga přehlídku sportovních
akcí Sportovní léto Kuřim 770 a její iniciativa vedla i k vyhlášení anket Mecenáš roku a Miss
foto Kuřim. Velkou zásluhu na úspěšném rozvoji malé kopané v Kuřimi měl Petr Ondrášek.
V současné době jsou kuřimské týmy registrované v 1. a 2. lize futsalu, více podrobností najdete
na stránkách www.mala-kurim.wz.cz

Horolezectví
Náplní činnosti horolezeckého oddílu bylo vlastní horolezectví a pak náročná vysokohorská
turistika. Lezecký výcvik, plnění a dosahování výkonnostních tříd, zásady života v přírodě,
záchranářské dovednosti, ochrana přírodních krás, zejména v chráněných oblastech a přírodních
rezervacích, byly hlavními úkoly malého oddílu horolezectví. Horolezecký klub „Babí lomKuřim“ byl založen v r. 1996 jako součást Českého horolezeckého svazu skupinou kuřimských
horolezeckých nadšenců. Z úspěchů některých členů staojí za zmínku především vysokohorské
výstupy na Mont Blanc, Mont Maudit, Breithorn (Alpy), Timesgida (Vysoký Atlas) a mnoho
dalších. Horolezectví v Kuřimi i nadále pokračuje.
Pro více informací navštivte stránky na www.horolezec.org

Turistika
Náznaky turistické činnosti v Kuřimi se objevovaly už v bývalé tělocvičné jednotě Sokol Kuřim
brzy po jejím založení v lednu 1899. Její členové se za účelem podpory tělocvičných a kulturních
akcí sokolských jednot do okolních obcí dostavovali pěšky, později na jízdních kolech a po
1. světové válce vlakem. Členové se zúčastňovali i zájezdů do vzdálenějších míst republiky, např.
na Slovensko, do Plzně, ale také mimo území republiky např. do Bělohradu, na Podkarpatskou
Rus nebo do Vídně. Před i po 2. světové válce byly pořádány letní tábory pro žactvo a autokarové
zájezdy. Po č. 1951 byla tělovýchovná, sportovní a turistická činnost postupně přenášena do
samostatných oddílů. V r. 1956 byl v tehdejší TJ Spartak Kuřim ustanoven oddíl turistiky, jehož
zakládajícími členy byli Milan Gazda, Milan Hanák, Miloš Kotek, Zdeněk Krejčí, Jan Mičánek,
Ivo Odehnal a František Vlček. V r. 1957 byly oddíly turistiky povýšeny na odbory v rámci TJ.
Od r. 1969 do r. 1992 byly pro veřejnost pořádány filmové cykly s turistickou a vlastivědnou
tématikou. V r. 1991, po obnově Tělocvičné jednoty Sokol Kuřim, přešla asi polovina členů do
této organizace a zbylá část zůstala v TJ TOS Kuřim. V r. 1995 turisté mimo provádění tradičních
turistických akcí (vycházek, výletů, turistických pochodů, zájezdů, pobytových táborů apod.)
zahájili také veřejné promítání diapozitivů pro širší kuřimskou veřejnost ve spolupráci s Klubem
důchodců.
Zmínka o oddílu turistiky je na stránkách sokola Kuřim : http://tjsokolkurim.webnode.cz/

Házená
V červnu 1943 v nejkrušnějších dobách II. světové války a protektorátu se sešla na starém
fotbalovém hřišti u nádraží ČSD skupina děvčat a chlapců a založila za podpory tehdejších
funkcionářů SK Kuřim Františka Sobotky a Josefa Fikejse oddíl české házené. Zakladateli
a organizátory oddílu byli především Vladimír Kratochvíl a učitel Vladimír Vejrosta. Česká
házená se tehdy hrávala ve školách, a díky tomu bylo dostatek kvalitních hráčů. Vůbec první
družstvo házenkářů v Kuřimi tvořili hráči Miroslav Kočka, Zdeněk Krejčí, Zdeněk a Miloš
Hejmalovi, Oldřich Panovský, Jaroslav a Zdeněk Košřekovi a postupně i Libor Čuhel, František
Šulc, Otakar Kudlík, Josef Kolář, Vítězslav Trtílek, Vlastimil Filip.
První ženské družstvo nastupovalo v následujícím složení: Věra Hejmalová, Miluše Křížová,
Jindra Studená, Jarka Kašparcová, Květa Šťastná, Věra Hermannová, Draha Večeřová, Cilka
Vitulová, Jarka Vermouzková, Růža Ondráčková, Jarka Klementová, Naďa Vyhlídalová.
Kuřimský oddíl se postupně rozrůstal, sdružoval ženská i mužská družstva dorostu a dospělých.
Družstva mužů i žen pravidelně hrávala soutěž přeboru župy, od roku 1945 s názvem Sokol
Kuřim, na hřišti u sokolovny. Po reorganizaci tělovýchovy v roce 1950 vystupoval oddíl

pod názvem Spartak Kuřim a jeho družstva se umisťovala na předních místech jihomoravského
přeboru.V letech 1955 a opakovaně i 1956 se družstvo žen umístilo na 1. místě krajského přeboru
a od roku 1957 až do roku 1960 hrávalo druhou ligu. Hrály Marie Kalinová, Jana Doležalová,
Lída Drimlová, Milada Sedláčková, Milada Peringerová, Jarka Vyskočilová, Míla Mišková,
Marie Hradská, Lída Montágová, Emila Darmovzalová, Jana Komárková, trenérem byl Oldřich
Kalina. Práci oddílu organizovali v tomto období především předseda oddílu Jaroslav Pražák,
trenér Josef Kolář, administrativu zajišťoval Milan Hanák. V šedesátých letech docházelo
v Československu k postupnému rozšiřování mezinárodní házené o 7 hráčích, která umožňovala
hru v halách po celý rok a mezinárodní srovnání úrovně hry. Také v Kuřimi došlo k útlumu české
házené, většina starších hráčů i funkcionářů odešla a oddíl české házené ukončil svou činnost
v sezóně 1963. Zbývající členové přešli na handbal. Jeho základy v Kuřimi položili v roce 1962
trenéři František Ondrášek mladší a František Sobotka mladší, předsedou nového oddílu handbalu
byl František Ondrášek starší. Činnost družstva mužů byla obnovena v sezóně 1966/67 na hřišti
na stadionu. Družstvo tvořili bývalí „čeští házenkáři“ Miloš Hejmala, František Šťasta, Ladislav
Vyhlídal, František Ondrášek, František Sobotka, Milan Malášek a z dorostu vycházející Pavel
Štourač, Pavel Kašparec, Pavel Ondrášek, Zdeněk Jaroš, Ladislav Cimbálník, Alois Marek.
Po ročním působení a vítězství v okresním přeboru si družstvo zajistilo postup do krajského
přeboru II. třídy. V roce 1971 družstvo opět postoupilo, již pod vedením Ladislava Sitaře,
z krajského přeboru do moravské divize, kde se umisťovalo v letech 1972-1976 na předních
místech. V tomto období hráli Milan Malášek, Alois Marek, Jaroslav Rozmahel, Rostislav
Hanák, Ladislav Cimbálník, Josef Doubek, Jan Hřib, Zdeněk Jaroš, Oldřich Kašpar, Ladislav
Kohout, Zdeněk Komárek ml., Ladislav Novotný, Pavel Ondrášek, Jan Parnica, Ivo Radvan,
Zdeněk Sedláček, Pavel Štourač, Ivan Tichý, Zdeněk Tichý, Jindřich Veselý, Milan Vlk. V roce
1978 došlo ke změně názvu oddílu na TJ TOS Kuřim. Muži se postupně propadali až do krajské
soutěže. Proto se oddíl soustředil na výchovu mládeže. Od roku 1983 začal pracovat František
Ondrášek mladší jako nový předseda oddílu a také nová funkcionářská i trenérská generace Ing.
Milan Vlk, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Vladimír Bednář, Ivo Radvan, Jiří Rašovský, Jan Kudla.
Družstvo mužů hrálo soutěže pod vedením Ivoše Radvana od r. 1989/90, postoupilo z oblastního
přeboru do divize pod vedením Františka Ondráška a Vladimíra Bednáře v roce 1994. Ženské
týmy kuřimské házené hrály od r.1986 do r.1990 pod názvem RH Kuřim, od roku 1990 do r.1995
pod názvem TJ Jaring Kuřim pod vedením trenérů a funkcionářů - František Sobotka, Milan
Malášek, Alois Marek, Zdeněk Bednář a Zdeněk Smetana. V roce 1993 vyhrály kuřimské
dorostenky divizi v sestavě: Naďa Hemberová, Marcela Hanáková, Lenka Jarolímová, Iveta
Sedláčková, Zuzana Hysková, Bára Malášková, Petra a Simona Duchoslavová, Ivana Pelikánová,
Lenka Smetanová, Lucka Svobodová, Alena Kašparcová. Začátkem roku 1995 došlo opět
ke sloučení obou kuřimských házenkářských oddílů- družstva žen i žákyň ukončila činnost v roce
1994. V roce 1995 mění oddíl název z TJ TOS Kuřim na SK Kuřim. Další cesta v kategorii mužů
za vysněnými ambicemi byla mnohem složitější. Na úroveň divizní soutěže se oddíl vyhoupl
v roce 1994. Až v sezoně 2003/2004 postoupil pod vedením trenéra Zdeňka Jaroše do
„Jihomoravské ligy“. Tým se mohl opírat o zřejmě nejlepší brankářskou dvojici v soutěži
Kořínek – Šlégr a současně o nejlepšího střelce celé soutěže, Vojtu Viclera, který nastřílel
soupeřům úctyhodných 150 branek.V současné době má oddíl házené SK Kuřim stabilně
v soutěžích následující družstva: Přípravka hraje oblastní soutěž, vedení Tomáš Marek, Marek
Hirš, Jakub Fikejs, Michal Dlapa, Mladší žáci divize, vedoucí: Ing. Vladimír Bednář, Vojtěch
Kopřiva, Jakub Kudla, Starší žáci divize, vedení: Ing. Rostislav Hanák, Jan Kohout, Jan Audy,
Roman Šubík ml, Starší dorost divize, 2.liga, vedení: Ing. Zdeněk Jaroš, Aleš Pospíšil,
Schimmerle. Muži C oblast od r. 2010, vedoucí: Mylbacher, Pospíšil, Paraska. Muži B v oblast,
krajský přebor, vedoucí: Zdeněk Sýs, Roman Hálek. Muži A 2.liga, vedení: Aleš Kořínek, Jan
Smejkal, Jiří Mylbachr, Libor Kubíček, Roman Šubík st.Předsedou oddílu SK Kuřim je
v současnosti František Ondrášek .

Atletika
Začátky atletiky v Kuřimi sahají do roku 1930, kdy se u sokolovny začal budovat venkovní
cvičiště, včetně atletické dráhy, doskočiště a hřišť. V rámci sokolské župy se atleti Kuřimi
několikrát utkali o prvenství v soutěži O Tyršův štít. V rámci Sokola se atleti ještě účastnili
soutěže Dr. Hynka Vališe, kde šlo o kombinaci nářaďového tělocviku a některých
lehkoatletických disciplín. Po přerušení činnosti Sokola v roce 1941 došlo i k zastavení těchto
soutěží. Na fotbalovém hřišti u nádraží obnovil svoji činnost v roce 1944 i atletický oddíl. Po
osvobození se atletika vrátila do Sokola. Sokolská župa Pernštejnská pořádala každoročně
3 významné soutěže: na jaře přespolní běh, v létě lehkoatletické mistrovství na dráze a na podzim
desetiboj. Nejúspěšnějším atletem té doby byl Horymír Mičánek. Po roce 1948 se atletika
přesunula pod hlavičku ČSTV, nicméně malé hřiště u sokolovny přestalo vyhovovat zvýšeným
nárokům a koncem šedesátých let byl oddíl před zánikem. K novému oživení činnosti
kuřimských atletů pomohlo vybudování stadionu s 400m dráhou. Z této doby vzpomeňme
Zdeňka Dvořáčka, Ladislava Kučeru, Otto Popka, Jaroslava Vlčka, Karla Boleslava, Oldřicha
Dvořáčka, kteří byli členové nového oddílu Spartaku Kuřim. Po odchodu Miluše Vituly v roce
1968 a především v roce 1975překrytí atletických sektorů na skok do výšky, skok o tyči
a vrhačských sektorů škvárou (plocha pro nácvik spartakiády) znamenala konec atletiky
v Kuřimi. V roce 1982 se nově ustanovená jednota při ÚSNV, RH Kuřim snažila navázat
na atletické kuřimské úspěchy. Při prvním sportovním klání se starší žákyně umístili hned
za favority z Geotestu Brno. Tento oddíl děvčat však po roce činnost ukončil. Přesto atletika
v Kuřimi zcela neskončila. Každoročně lyžaři a atleti pořádají na podzim na stadionu hodinovku,
již více jak 10 let existuje seriál běžecký závodů s názvem Kuřimská běžecká liga u jehož zrodu
stál David Holman a Ivoš Peřina, na stadionu pořádá Slovan Podlesí 2x do roka pětiboj
jednotlivců a družstev a v rámci DDM Kuřim trénuje atletiku 5 desítek dětí Aleš Sikora a Katka
Tajovská. Více se můžete dozvědět na stránkách http://vitek.sikora.cz/atletika/
a http://www.kurim.cz/kbl

Florbal
Je novým sportem, který se hraje v tělocvičnách a nafukovací hale (na Podlesí v kulturním
domě.) Florbal je kolektivní halový sport podobný pozemnímu hokeji, ale s lehkým dutým
plastovým míčkem. V Kuřimské florbalové lize jsou 3 týmy přímo z Kuřimi : Hambas Podlesí,
Florbal Kuřim a Garáž Kuřim.

