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Jak se baví kuřimští senioři

(Pokračování na str. 7)

Jsme skupinka dříve narozených „děv-
čat“, která by se se čtenáři Zlobice chtěla po-
dělit o své dojmy a seznámit je s činností a 
zábavou seniorů v Kuřimi.

Scházíme se pravidelně každý měsíc na 
„Posezení s písničkou“, tzv. „Zpívánky“, kde si 
vždy zazpíváme, zatancujeme a pobavíme se. 
Občas někdo řekne vtip nebo veselou příhodu 
a je legrace. Protože v Kuřimi nevznikl žádný 
klub důchodců, vzala nás v roce 2006 pod svá 
křídla paní ředitelka Bártová z Penzionu, přes-
něji řečeno z Centra sociálních služeb.

Scházíme se v jídelně a současně výdejně 
obědů v Centru denních ambulantních služeb 
na Jungmannově ulici. Malé prostory výdejny 
obědů mají své výhody, ale daleko více nevý-
hod. Také proto čtyřikrát ročně pořádá Cent-
rum sociálních služeb Konferenci o sociálních 
službách v Kulturním domě. Pro seniory jsou 
připraveny velmi cenné informace z oblasti so-
ciálního zabezpečení, zdravotnictví, dopravy, 
bezpečnosti atd. Pak následuje kulturní pro-
gram a nezbytná „tancovačka“, která bývá spo-
jena např. s Mikulášskou nadílkou, maškarním 
bálem nebo se soutěží o nejhezčí klobouk. Kon-
ference se konají ve spolupráci s MÚ a kultur-
ní komise pozve také jubilanty, kteří v daném 
čtvrtletí dosáhli významného výročí.

Na podzim minulého roku jsme se při-
hlásily do nového občanského sdružení, které 
vzniklo pro nás, dříve narozené občany. Jmenu-
je se ABC Vital. Na přihlášce jsme si přečetly, 

že se pro nás budou pořádat různé společenské 
akce včetně možnosti chodit plavat na Wellne-
ss. V minulém roce proběhly v kulturním domě 
tři taneční odpoledne, bylo plno, hrála muzika 
a bylo veselo.

V letošním roce již proběhly dvě oslavy, 
MDŽ a Den matek. Obě akce se vydařily a seni-
oři odcházeli velmi spokojeni. Chceme všechny 
ujistit, že nemáme vůbec v úmyslu žádným ji-
ným organizacím ani akcím v Kuřimi ani jinde 
konkurovat nebo jim brát příznivce. Ani by to 
nešlo, neboť my máme svůj styl muziky a zába-
vy, který odpovídá našemu věku, a naopak ne-
odpovídá např. představám o zábavě mladých 
maminek s dětmi v areálu Orla na Den matek. 
A také má každý z nás jasno, co se týče politické 
orientace.

Chtěly bychom poděkovat panu mís-
tostarostovi Jiřímu Koláčkovi, který se o nás 
seniory stará a tyto akce pro nás připravuje, 
včetně květin, pohoštění a muziky. Tu nám již 
po léta zajišťují manželé Maškovi, kteří se hra-
nými skladbami umí trefit do naší nálady a řád-
ně ji pozvednout. Nerozumíme ale příliš tomu, 
co se některým městským zastupitelům nelíbí 
na našich akcích a proč nám je nepřejí. Mnoho 
seniorů tuto situaci chápe tak, možná trochu 
zjednodušeně, že pro nás dříve narozené ko-
nečně radnice něco dělá, a nechápe, proč právě 
těm, kteří pro nás nikdy nic neudělali a nedělají, 
jsou tyto snahy trnem v oku. 

Opravy vodní kaple sv. Jana a přilehlých 
ploch opět pokračují. Práce byly na krátkou 
dobu přerušeny, protože se během prací uká-
zalo, že spodní část kaple tvoří sokl z kamene. 
Na jeho restauraci doporučili památkáři na-
jít kameníka s akreditací, který nyní provede 
průzkum soklu a následně stanoví postup jeho 
opravy. Po dokončení těchto úprav dojde také 
k úpravě nádrže studánky a novému vydláždě-
ní okolních ploch. Ještě v letošním roce by se 
také měl udělat restaurátorský průzkum sochy 
sv. Jana Nepomuckého, která je součástí kaple. 

Opravy kaple sv. Jana pokračují
Okolí kaple je nyní částečně uzavřeno a přístup 
ke kapli není považován za bezpečný.

sš
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Na dohled od zlobice

Stíny a polostínyZ města

Zachránil poště peníze
Dne 2.5.2013 okolo poledne se neznámý 

pachatel vloupal do poštovní dodávky v Kuřimi. 
Rozbil okénko a z tašky řidiče odcizil peněžen-
ku. Náhodný duchapřítomný svědek ho ale za-
čal pronásledovat a tak zloděj svůj lup odhodil a 
utekl. V peněžence bylo 60 tisíc Kč.

Máj nebyl lásky čas
Dne 5.5.2013 v noci přivolala Policií ČR 

žena z Chudčic na svého manžela. Ten ji obtě-
žoval, což v jeho stavu s 3,34 promilemi alkoho-
lu v krvi nebylo rozhodně nic příjemného.

Dne 15.5.2013 přivolal muž z Veverské 
Bítýšky Policii ČR na svou spolubydlící. Ta, 
jsa ve špatném psychickém stavu, demolovala 
nábytek bytu. Byla převezena do psychiatrické 
léčebny.

Dlouhodobé hlídání, podezřívání, ome-
zování osobní svobody, psychické týrání a fy-
zické napadání ženy z Chudčic jejím žárlivým 
manželem po opakovaných zásazích Policie ČR 
vyústilo v zákonné opatření. Muž byl vykázán 
Policií ČR ze společného obydlí a jeho bezpro-
středního okolí a bylo mu zakázáno navazování 
kontaktu s manželkou a jejich dětmi po dobu 
deseti dnů. Co se bude dít po deseti dnech, toť 
otázka.

Dne 23.5.2013 přivolal otec tří dětí z 
Veverské Bítýšky Policii ČR na jejich matku. 
Ta, silně podnapilá, děti napadala a desetiletou 
dceru pokousala na ruce. Byla převezena do zá-
chytné stanice.

Šroťáci
mají stále dostatek příležitostí jak si při-

lepšit svou nevítanou činností.
Přes noc čarodějnic z 30.4. na 1.5.2013 

zmizelo ze střechy budovy firmy z Čebína 8 
kusů hliníkových profilových plechů. Zevnitř 
téže budovy si zloději odnesli 130 kusů dvou-
metrových trubek. Firmě vznikla škoda 28 tisíc 
Kč.

Dne 2.5.2013 ohlásil starosta Lelekovic 
na Polici ČR odcizení 14 rolí drátěného pletiva 
v ceně 7 tisíc Kč z obecního zařízení.

Dne 10.5.2013 byl rodinný domek ve 
Veverské Bítýšce obrán o měděné svody. Škoda 
3 tisíce Kč.

Začala sezona – kola jdou 
na odbyt

Dne 10.5.2013 bylo odcizeno nezajiště-
né kolo občance z Lelekovic. Po návratu z ob-
chodu kolo na svém místě nenašla.

Dne 11.5.2013 v nočních hodinách se 
neznámý pachatel vloupal do rodinného domu 
v Rozdrojovicích. Odcizil dvě horská kola v 
ceně 27 tisíc Kč.

Dne 19.5.2013 ohlásil na Policii ČR ob-
čan z Veverské Bítýšky vykradení dílny na za-
hradě rodinného domu. Přišel o horské kolo a 
nářadí v celkové hodnotě 42 tisíc Kč.

Na zemědělské usedlosti v obci Nový 
Dvůr přišel v noci dne 21.5.2013 majitel o čtyř-
kolku. Zloděj přišel asi najisto. Čtyřkolku si od-
vezl z kůlny po násilném odstranění zámku.

V noci ze dne 22.5. na 23.5.2013 odcizil 
neznámý pachatel z oploceného areálu firmy 
v Čebíně 20 kusů pneu na traktory a nákladní 
auta. Majiteli vznikla škoda 80 tisíc Kč.

Peníze byly fuč
Chvilka nepozornosti přišla muže naku-

pujícího dne 21.5.2013 v obchodním domě v 
Kuřimi na více než 4 tisíce Kč. V nákupním vo-
zíku v tašce nechal peněženku s doklady a pla-
tebními kartami a neznámý lapka mu ji odcizil.

H.N.

Čisté světlo

Výkup pozemků pokračuje
Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení 

na výkup pozemků pod místními komunikace-
mi. Podrobnější informace naleznete na úřední 
desce nebo na webu MěÚ Kuřim www.kurim.
cz v sekci „Výzvy města“ nebo na tel. čísle 541 
422 317 – Ing. Fidrmucová; 541 422 374 – Mgr. 
Kavka. (viz str. 3)

Smlouva o křižovatce Kuřim 
- Podlesí

RM schválila podpis smlouvy o spo-
lupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za 
účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné 
stavby I/43 Kuřim-Podlesí, křižovatka. Před-
pokládaný termín zahájení stavby je 06/2013 a 
ukončení 12/2013. Celková výše finanční spo-
luúčasti města je 54 450 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce hřiště u ZŠ 
Jungmannova

RM odsouhlasila zadávací řízení na vý-
běr zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim. Zastupi-
telstvo města vyčlenilo na tuto veřejnou zakáz-
ku 7, 3 milionu korun.  

Hledá se nový dodavatel 
telekomunikačních služeb

Město hledá nového dodavatele na po-
skytovatele telekomunikačních služeb. Stávají-
cím dodavatelům končí smlouva 30. 6. 2013.

Pronájem zahrádky u KD 
Město Kuřim vyhlašuje záměr na proná-

jem venkovní zahrádky u KD. Zájem o proná-
jem projevil pan Plavec, který provozuje v KD 
restauraci. 

Změna v komisi dopravy
Na funkci člena komise dopravy rezigno-

val Ing. Milan Krejčí a místo něj byl jmenován 
Vítězslav Nováček. 

Interní auditorka na MěÚ 
Kuřim

K 1. září 2013 byla na Městském úřadu 
Kuřim jmenovaná nová interní auditorka Ing. 
Silvie Ondrášková. 

Zateplení hasičky
Město Kuřim vyhlašuje záměr na projekt 

na zateplení hasičské zbrojnice Kuřim. 
8×sš

Noviny, které děláme pozdě
Uzávěrka Zlobice je v pátek, pro předem 

domluvené sportovní příspěvky v pondělí, aby-
chom našim čtenářům mohli přinést čerstvý spor-
tovní servis z víkendových mačů. Tolik teorie, která 
trvá už pomalu dvacet let. V praxi mám v pátek v 
počítači hrstku příspěvků od vzorných přispěvate-
lů. V pátek navečer se to sice zlepší, ale mnoho lidí 
má dojem, že pátek tentokrát připadne na úterý 
dopoledne. A tak v době, kdy bych měl zarovnávat 
sloupce, hrát si s kvalitou fotografií a vůbec dělat 
něco pro to, aby noviny vypadaly k světu, čtu právě 
dorazivší články a nestíhám. 

Chtěl bych, aby Zlobice vypadala mno-
hem lépe. Ale nebudu-li dostávat články včas, 
budu v noci z úterý na středu zoufale fofrovat, aby 
ve středu ráno vůbec byla v tiskárně. Takže, milí 
čtenáři, věřte, že dělám, co mohu, ale občas prostě 
nemohu stihnout víc.

Jiří Brabec, šéfredaktor
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Užitečné informaceČisté světlo

placená inzerce

Město Kuřim vyhlašuje 
výběrové řízení

na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 
 a) termín konání výběrového řízení 26. 9. 2013
 b) objem finančních prostředků 200.000,- Kč 
 c) maximální cena za m2 pozemku 185,97 Kč 
 d) způsob podání nabídky - nabídky s označením „výkup po-

zemků pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v 
zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmanno-
va 968, 664 34 Kuřim, IV. NP, dv. č. 408 do čtvrtku 26. září 2013 do 11,30 
hodin.

Podrobnější informace je možno získat na úřední desce nebo we-
bových stránkách Městského úřadu Kuřim – www.kurim.cz v sekci „Vý-
zvy města“ nebo na tel. čísle 541 422 317 - Ing. Fidrmucová; 541 422 
374 – Mgr. Kavka.

Český den proti rakovině
Dne 15. května 2013 proběhl 

v celé republice již 17. ročník tradiční 
sbírky Český den proti rakovině. Úče-
lem veřejné sbírky Ligy proti rakovině 
Praha není jen pouhé získávání pro-
středků na financování projektů, ale 
sbírka plní i významnou preventivní úlohu. Každý dárce si za minimálně 
dvacetikorunový příspěvek odnesl nejen kytičku měsíčku lékařského, 
ale i leták s podrobnými informacemi o možnostech prevence rakoviny. 
Ústředním tématem letošního roku je nádorové onemocnění tlustého 
střeva a konečníku.

V Kuřimi letos sbírku opět prováděli studenti SOŠ a SOU Kuřim, 
s.r.o., kteří kytičky nabízeli na střední škole a v Základní a mateřské škole 
a na Obecním úřadě v Moravských Knínicích. Ulicemi, firmami a úřady 
Kuřimi dále procházeli další dobrovolníci ze základních škol a kuřimští 
skauti.

Všem přispěvatelům patří velký dík.
H.N.
Informace o sbírce: Arcadia Praha, mobil: 607 990 261, 
jitka.bajgarova@arcadia.cz, 
www.denprotirakovine.cz

Informace o cestovních dokladech
Letní cestovní sezona se blíží… Budete cestovat? Potřebujete vy-

hotovit cestovní pas? Pak právě pro Vás jsou určeny následující řádky. Ze 
zkušenosti doporučujeme zkontrolovat si platnost cestovních dokladů a 
v případě nutnosti požádat o vydání nového cestovního pasu co nejdříve, 
neboť lhůta pro jeho vyhotovení je 30 dnů. Vyhotovení cestovního pasu 
ve zkrácené lhůtě situaci mnohdy neřeší z důvodu, že některé státy vyža-
dují dobu platnosti cestovního pasu delší než půl roku nad dobu pobytu. 

Informace o platnosti cestovních dokladů do jednotlivých států 
světa lze aktuálně zjistit na webových stránkách Ministerstva zahranič-
ních věcí České republiky - www.mzv.cz. Ke sdělování aktuálních pod-
mínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský 
úřad daného státu. 

Městský úřad Kuřim vyhotovuje následující doklady:

1. Cestovní pasy ve zkrácené lhůtě (s platností ½ roku), a to do jed-
noho týdne od podání žádosti. 

2. Cestovní pasy s biometrickými údaji a elektronické občanské prů-
kazy jsou vyhotovovány ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti.

Žádost o cestovní doklad si můžete podat v pondělí a ve středu v 
době od 7.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 18.30 hodin. Bližší informace 
můžete získat na úseku cestovních pasů a občanských průkazů: 

paní Ivana Novotná  tel.: 541422326
paní Kateřina Vanková   tel.: 541422361

Mgr. Lenka Krejčová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Povinná výměna řidičských průkazů
V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kterou 

jsme se potkávali v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká těch 
řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 1. 2001  do 30. 4. 
2004 a musí být vyměněny do 31. 12. 2013. 

Kde si vyměníte  řidičské průkazy
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova  968,  664 34 Kuřim

Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
-vyplněnou žádost,
Úřední hodiny: Pondělí, Středa    7:30-11:30     12:30 – 18:30 hod
Informace na tel.: 541 422 332, 541 422 335  
E-mail:  kovar@radnice.kurim.cz
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z města

Dar města Kuřimi mateřské 
škole v České

O spolupráci města Kuřimi a obce Česká při docházce kuřimských 
dětí do mateřské školy v České jsme již čtenáře Zlobice několikrát infor-
movali. Spolupráce úspěšně pokračuje a řeší se další záležitosti, které tato 
spolupráce vyvolává. 

Obec Česká se obrátila na město Kuřim s žádostí o poskytnutí fi-
nančního daru potřebného k provozu mateřské školy. Školu navštívila po 
jejím otevření Česká školní inspekce a následně poté kontrola z Krajské 
hygienické stanice Jihomoravského kraje. Kromě jiného byly předmětem 
kontroly požadavky na provoz podle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) o hygieně potravin. Část zjištěným nedostatků byla odstraně-
na mateřskou školou a obcí Česká, ale v celém souhrnu požadavky pře-
kročily možnosti obce Česká a ta proto požádala o pomoc město Kuřim. 

K odstranění zbývajících nedostatků a vylepšení vybavení mateř-
ské školy zbývá ještě srovnat  podlahy ve čtyřech místnostech a dát na ně 
nové moderní linoleum, udělat drobné opravy v kuchyni, koupit do ku-
chyně nový stolek a lednici. V prostoru, kde si dětí hrají vyměnit koberec, 
pořídit ochranné kryty na topení, vyměnit žaluzie a vymalovat. Opravit 
troje dveře a skříň na uložení lůžkovin. Nakoupit hračky a boxy pro ně a 
také dvacet lehátek na spaní. Možná ještě udělat nějaké další drobnosti a 
něco dokoupit. Píši to proto, aby čtenáři měli představu, co by se mělo 
za finanční dar pořídit. Na všechny tyto potřeby rozhodlo zastupitelstvo 
města poskytnout finanční dar 200 000,- Kč tak, jak žádala obec Česká. 
Diskuse o tomto bodu jednání byla spíše informativního charakteru o 
podmínkách provozu mateřské školy a počtu dětí, které z Kuřimi do školy 
dochází a proběhla bez konfrontace. Po objasnění požadovaných skuteč-
ností vyjadřovali diskutující podporu návrhu usnesení. Nakonec byl dar 
mateřské škole schválen všemi 14 přítomnými zastupiteli.

Kromě tohoto požadavku se bude před koncem prázdnin ještě jed-
nat o možné potřebě „příspěvku“ města na platy dvou učitelek, které se 
starají o kuřimské děti. Učitelky pracují o něco více než je jejich úvazek. 
Počítání úvazků výuky ve školství je kapitola sama pro sebe a nemá smysl 
se jí v tomto případě zabývat. 

V letošním školním roce  chodí do mateřské školy v České 19 dětí. 
Pro školní rok 2013/2014 se zapsalo k docházce 41 dětí,  z toho z České 
12, z Kuřimi 26 a tři děti byly z jiných obcí. Volných míst bylo 28 a obsa-
dilo je 12 dětí z České a 16 z Kuřimi, nepřijato zůstalo 13 dětí. Nevylučuji, 
že může dojít ještě k nějakým změnám. Rozhodující bude, kolik dětí na-
stoupí do školy v pondělí 2. září 2013, kdy začíná nový školní rok.

P. Němec

Uctění památky válečných obětí
Ve středu 8. května proběhl už tradiční obřad vzpomínky na oběti 

světových válek. První část se uskutečnila v devět hodin na náměstí 1. 
května u památníku obětem válek, další část obřadu byla o půl hodiny 
později u památníku rudoarmějce na náměstí Osvobození. U obou pa-
mátníků položili zástupci města a představitelé kuřimských spolků květi-
ny a věnovali vzpomínku padlým kuřimským občanům.

sš

Nové parkování u ZŠ Tyršova
U školní jídelny na ZŠ Tyršova panoval v minulých týdnech čilý 

ruch.  U příjezdu pro zásobování na původní travnaté ploše nechala škola 
vybudovat ekologické parkoviště z betonových travních dlaždic. Podle 
ředitele školy Mgr. Stanislava Plchota se tímto škola snažila vyřešit pro-
blém s parkováním jednak rodičů, kteří vozí své děti do MŠ Brněnská a 
často svými auty blokovali přístup k zásobovací a expediční rampě jídel-
ny, a také při různých sportovních soutěžích, kdy účastníci těchto akcí 
neměli kde parkovat. Parkoviště zbudovala škola z vlastních prostředků 
a stálo 98.000,- Kč 

sš
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výročí

Placená inzerce

Placená inzerce

Vzpomínka na významnou 
osobnost

Letos v březnu uplynulo 100 let od narození významného mo-
ravského botanika, dlouholetého člena Československé botanické spo-
lečnosti a ochránce přírody Josefa Dvořáka, který byl od roku 1958 ob-
čanem našeho města. Botanika nebyla jeho občanským povoláním, ale 
celoživotním koníčkem. Pracoval v různých funkcích u ČSD, od roku 
1958 do roku 1973 byl přednostou železniční stanice v Kuřimi a žil zde až 
do své smrti v roce 1981.

Rodák z Brna se svojí pílí vypracoval na předního českosloven-
ského znalce trav a dokonce popsal 2 nové poddruhy trav, které nesou 
jeho jméno. Od třicátých let minulého století aktivně spolupracoval s 
kuřimskými botaniky bratry Šmardovými. Věnoval se i ochraně přírody 
na okrese Brno – venkov, kde mimo jiné objevil a popsal dnešní přírodní 
rezervaci Obůrky – Třeštěnec v Kuřimi. Jeho herbář s 29000 položkami 
je uložen ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě a je dle vyjádření 
odborníků ozdobou botanického oddělení.

užitečné informace
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Nové pítko u kuřimské pošty
Město Kuřim nechalo zbudovat nové pítko s pitnou vodou u bu-

dovy pošty. Pítko se tak stalo součástí odpočinkové zóny, kterou město 
nechalo vybudovat z dříve nevyužité plochy za poštou. Nyní je zde malý 
parčík s lavičkami a podestou, kde si můžou maminky také přebalit děti. 
Pošta je často navštěvovaným místem, a ne pro všechny je blízko, a tak 
bude pítko vítaným zdrojem pitné vody pro občerstvení a ochlazení, ze-
jména v letních měsících. 

sš

pozvánky z regionu
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jak to vidí senioři

A to navzdory, že jiné zájmové skupiny v našem městě podporují 
velmi ochotně i finančně.

Snad tento článek alespoň trochu přispěje k přehodnocení postojů 
některých lidí ke skupině občanů, kteří již svou celoživotní práci odvedli a 
nezaslouží si, stejně jako kdokoliv v budoucnu, aby byli přehlíženi.

S přáním hodně zdraví, pohody a dalších pěkných akcí všem, nejen 
seniorům přejí

členky sdružení ABC Vital Kuřim

Jak se baví kuřimští senioři
(pokračování ze str. 1)

Senioři a Den matek
Při pročítání Kuřimských novin Zlobice mne zaujala Glosa Jiřího 

Brabce „O pavoučkovi“. Nedalo mi a chtěl bych tímto zareagovat. 
Často se vedou debaty jestli se má slavit Mezinárodní den žen 

nebo je to jen pozůstatek komunistického režimu. Za svého života jsem 
zažil mnoho oslav MDŽ. Ve většině továren a podniků byly Ženy obda-
rovány kytičkou, nějakým dárkem, například miskou nebo vázičkou a 
pozvány po pracovní době na oslavu s podávaným občerstvením. Bylo to 
považováno jako ocenění jejich nelehké funkce ženy. Ženy matky, živitel-
ky, s jejími starostmi o rodinu, domácnost výchovu a vzdělání dětí. Dále 
ženy babičky a prababičky často považované za nevyčerpatelnou studnici 
moudrosti z jejich prožitých zkušeností, které rády předávají dalším gene-
racím. Nikdy se ale nestalo, že by pak někdo přišel a spočítal hodnotu její-
ho dárku a na konci měsíce jí to strhnul z výplatní pásky. Ženy, které často 
pracují v nepřetržitých provozech a na několik směn a pak mají zvládat 
svou domácnost to nemají snadné, proto obdiv a úctu si právem zaslouží. 
Tento svátek se slaví již od roku 1908 kdy byl stanoven po stávce New 
Yorských švadlen za jejich práva a pak rozšířen po celém světě. 

Jsem z generace, která se také zasloužila o výstavbu mnoha spole-
čenských objektů které probíhaly v tak zvané akci Zet. Například v roce 
1975 při výstavbě obchodního střediska na Náměstí 1. května vedle Staré 
školy. Při stavbě plaveckého bazénu, venkovního osvětlení na ulici Bla-
nenská, později pak při stavbě venkovního koupaliště a mnoha jiných 
veřejných akcích. Prováděly se výkopové, betonářské, zednické, uklízecí, 
natěračské a pomocné práce bez jakékoli finanční odměny, a to odpoled-
ne, nebo ve volnou sobotu. Nikomu z nás tenkrát nevadilo si obléknout 
pracovní montérky nebo reflexní vestu a jít pracovat. Věděli jsme, že tyto 
objekty budou sloužit nejenom nám, ale i ostatním občanům města. Bý-
vala to někdy tvrdá práce, ale nikdo to nepovažoval za nějakou diskrimi-
naci nebo ponížení osobnosti, ale naopak to bylo považováno za samo-
zřejmost a odpovědnost  občana žijícího ve svém městě. Člověk, který 

pak vidí hotové dílo, na které přispěl i svou rukou, si toho více považuje. 
Nestávalo se, že by někdo v noci vandalsky ničil veřejný majetek nebo 
čmáral po fasádách. Řada těchto obchodních, sportovních a kulturních  
objektů  dlouho sloužila a pak po sametové revoluci byla zařazena do pri-
vatizace nebo pronájmů. Možná to byl dobře míněný záměr Městskou 
radou, který se však ne vždy naplnil očekávaným výsledkem. 

Dnes po mnoha letech se už ledacos změnilo, ale nezapomínejme, 
že bez těchto obětavých lidí, kteří jsou už dnes v pokročilém důchodo-
vém věku, by nebylo ani možné pořádané akce provádět. Nechápu proč 
je obdarování poupátkem růže, sněhovou trubičkou a šálkem kávy nebo 
čaje považováno při oslavě 12. května  Dne matek za podbízení nebo 
přetahování návštěvníků. Částka na ní vynaložená snad nestojí za tak vel-
kou mediální bublinu. Myslím, že si to ženy za svou roli v životě zaslou-
ží. Možná od člověka, který zná jenom výběrčí kasičku se tento pohled 
na věc, za kolik?, dá očekávat. Kdo si život v Kuřimi neprožil asi nemůže 
znát dostatečně mentalitu obyvatel. Lidé udělali pro zvelebení a výstavbu 
hodně a neptali se hned co za to? Možná až s přibývajícím stářím nebo 
zhoršením zdravotního stavu člověk to, co dříve nevnímal, se mu teprve 
vyjeví v jasnějších barvách a svůj žebříček hodnot si jinak poskládá. Na 
prvním místě bychom měli vidět člověka jako takového, až pak co za to. 
V letecké dopravě, na dálkové autobusové nebo vlakové, je pasažérům 
dána možnost pročíst si noviny, časopisy, nabídnut šálek kávy, sledovat 
videofilmy, poslouchat rádio, v moderních vozech možnost připojení k 
internetové síti. Může se toto považovat za podbízení? Možná ano ale 
dopravci se tím snaží zpříjemnit  pobyt  na dlouhé cestě. Je už svobodná 
volba pro každého, jaký způsob dopravy si zvolí a jestli nabízenou službu 
využije nebo nevyužije. 

Dnes jsou senioři často považováni jen za přítěž, o jejich životě 
rozhodují zastupitelé mladší generace, avšak si neuvědomují, že se dosta-
nou do podobné situace také oni a pak o jejich životech rozhodnou jiní, 
třeba jejich vnoučata a nevím jestli pak jejich potřebám a zájmům dobře 
porozumí.

Jeden z řady seniorů Jan  Kolařík.

pozvánky z regionu
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skauti

pozvánka

Skauti do kraje  
Již od pátku 3. 5. jste v ulicích Ku-

řimi mohli potkat skupiny skautů, kteří se 
přijeli zúčastnit okresního kola 14. roční-
ku Svojsíkova závodu. V Kuřimi se konal 
poprvé. Závodu se zúčastnilo 147 dětí ve 
27 hlídkách, které se utábořily v zahradě 
ZŠ Komenského. Samotný závod začal v 
sobotu slavnostním zahájením. Jednot-
livé hlídky vyrážely na trať, která vedla 
Zárubou a Horkou, a plnily úkoly na 25 
stanovištích. 

Jednalo se převážně o skautské dovednosti jako např. poskytnu-
tí první pomoci, rozdělávání ohně, uzly, orientaci na mapě či vodáckou 
zdatnost. Posledním bodovaným úkolem byla příprava vlastní večeře, při 
které děti nešetřily kreativitou a porota „musela“ ochutnávat pokrmy jako 
modrý kuskus či rizoto plovoucí v tuku. Vyčerpávající den jsme završili 
slavnostním ohněm doprovázeným hrou na kytary. 

Po osvěžujícím deštíku jsme se probudili do neděle, která se nesla 
v duchu her. Po soutěži ve stavění pyramid z víček od PET lahví, které 
poputují na dobročinné účely, se konala velká bojová hra pro všechny 
účastníky. 

Zlatým hřebem víkendu bylo vyhlášení vítězů jednotlivých kate-
gorií. První tři dívčí a čtyři chlapecké hlídky postupují do krajského kola 
závodu konaného 31. 5. – 1. 6. 2013 v Ratíškovicích. Vítězem v kategorii 
skautů se stali Jestřábi ze Křtin a v kategorii skautek Ještěrky z Kuřimi ve 
složení Petra Poky Novotná, Petra Vrčka Pikulová, Šárka Brusinka Slezá-
ková, Barbora Mrkvička Valášková, Zuzana Buzášová. Mezi postupující-
mi byly i další kuřimské družiny - Medvědi (Matyáš Jankůj, Pavel Prokop, 
Martin Prokop, Ondřej Sukač, Patrik Visingr, Jindřich Nebojsa) a Ježci 
(Renata Špenec Smíšková, Alžběta Prokopová, Pavlína Odehnalová, Te-
reza Letuška Sukačová). Vítězem i postupujícím blahopřejeme.

Tímto velice děkujeme všem zúčastněným, sponzorům, a přede-
vším 34 organizátorům z řad kuřimských skautů.

Autor: pořadatelé ze střediska Kuřim

Výsledky Svojsíkova závodu 2013
Skautky: 1. Ještěrky 1 – Kuřim, 2. Ježci – Kuřim, 3. Wokihinaghi – 

Tišnov, 4. Sojky – Pozořice, 5. Muchomůrky – Křtiny, 6. Žirafy – Ivančice, 
7. Poletuchy – Židlochovice, 8. Sovičky – Domašov, 9. Ještěrky 2 -  Kuřim, 
10. Žížaly – Židlochovice. NESOUTĚŽNÍ: 1. Bílí Jeleni – Střelice, 2. Bílé 
Lišky – Střelice, 3. Mustangové – Újezd, 4. Ještěrky – Újezd.

Skauti: 1. Jestřábi – Křtiny, 2. Medvědi – Kuřim, 3. Lišáci – Doma-
šov, 4. Hr. a Tučňáci – Křtiny, 5. Orli – Kuřim, 6. Tygři – Újezd, 7. Vlci 
– Vranovice, 8. Vlci – Křtiny, 9. Rysi – Pozořice, 10. Draci – Šlapanice, 11. 
Sekáči – Ivančice, 12. MASH – Šlapanice, 13. Netopýři – Pozořice.

Co je Svojsíkův závod?
První oficiální ročník Svojsíkova závodu, pojmenovaného podle 

zakladatele českého skautingu, středoškolského profesora a prvního sta-
rosty skautské organizace Antonína Benjamina Svojsíka, se konal v roce 
1946. Na 2. Svojsíkův závod čekal skautský národ místo původně pláno-
vaných dvou let celých 23 let., proběhl 27. září 1969. 3. Svojsíkův závod se 
uskutečnil opět až po dalších 22 letech v roce 1991 a od té doby se koná 
každé dva roky. Zdroj: převzato z časopisu Skauting

Hlavní přínos Svojsíkova závodu, kterého se účastní skautky a 
skauti mezi 11 a 15 roky, je v podpoře družin a družinového systému. 
Celý závod je postaven na spolupráci a týmové práci družiny a prověřují 
schopnosti a znalosti v praxi. Jednotlivé disciplíny jsou zaměřené na do-
vednosti využitelné v praktickém životě a mají svůj symbolický rámec. 
Svojsíkův závod může taktéž přinést podnětnou zpětnou vazbu na čin-
nost družiny, pokud je vidět ve srovnání s ostatními družinami v úkolech 
vyžadující spolupráci a zvládnutí praktických situací z dnešního života. 

Stručně řečeno hlavní cíle Svojsíkova závodu tedy jsou:
- podpořit fungování družin a jejich spolupráci,
- vést skauty ke skautské praxi pro život a k praktickému využití,
- poskytnout družinám a vedoucím zpětnou vazbu,
- motivovat k osobnímu rozvoji a obohatit oddílový program o nové 

prvky.

Příprava před lanovou aktivitou, stanoviště Přechod.

Slavnostní nástup před závěrečným vyhlášením.

Trasa Svojsíkova závodu v Kuřimi.
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Den otevřených dveří v MRC 
KuřiMaTa

Ve středu 15. 5. 2013 pořádalo Mateřské a rodinné centrum Ku-
řiMaTa od 15:00 do 18:00 hod Den otevřených dveří. Akce se konala u 
příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Návštěvníci měli možnost sezná-
mit se s programem centra a prostory na ulici Farského, ve kterých od 
letošního roku centrum působí.  Byly připraveny atrakce a soutěže jak pro 
dospělé tak hlavně pro děti. 

Nejrychleji zatloukla 15ti centimetrový hřebík maminka Olga (v 
neuvěřitelném čase 3s!). Jako nejkrásnější autoportrét byl vyhodnocen 
tatínek Béďa ala kocour a mlsným jazýčkům nejvíce chutnaly Mirčiny 
jablečné šátečky. Přes 30 šikovných dětí si přišlo navléknout korálkový 
náramek, ti menší si vyzkoušeli naše odrážedla, trampolínu a ostatní hrač-
ky z herny. Kdo chtěl, pomohl nám zahnat bílou nudu na zdech. Největší 
úspěch měl podle očekávání skákací hrad, který byl celé odpoledne plný 
malých i vetších návštěvníků. 

Děkuji všem za hezké chvíle a těším se na další společné zážitky  
Za MRC KuřiMaTa Míla Kollarčíková

Mateřské a rodinné centrum, Farského 481, Kuřim
Večerní výtvarná dílna pro maminky 
Úterý 11.6.2013 18:30-20:30

Keramika
Pod vedením lektorky si tentokrát vyrobíme nástěnnou plastiku 

stromu s jablíčky ze šamotové a hladké hlíny, dílko obarvíme engobami. 
V případě zájmu, je možné z tohoto materiálu tvořit jakýkoliv vlastní mo-
tiv.

Práce se šamotovou hlínou je jednoduchá metoda bez glazování, 
vhodná i pro úplné začátečníky. Kurz povede Ing. Jitka Růžičková, vedou-
cí Centra keramické a výtvarné tvořivosti BCA Lelekovice. Cena kurzu je 
150 Kč, obsahuje materiál a vypálení výrobku.

Sebou vhodné oblečení a přezůvky.

Přihlášky do 9.6.2013 na email: jitka.ruf@seznam.cz
Kontakt:
kurimata@googlegroups.com
htpp://kurimata.webnode.cz/
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Den národnostních menšin
 V neděli 12. května proběhl na nádvoří zámku v Kuřimi nultý 

ročník Dne národnostních menšin. Akci pořádala Římskokatolic-
ká farnost Kuřim ve spolupráci s městem Kuřim a jejím cílem bylo 
představit národní tradice a folklór jednotlivých národů, které v 
Kuřimi žijí. Na úvod akce vystoupily děti z kuřimských mateřských 
a základních škol a v průběhu odpoledne měli návštěvníci možnost 
poslechnout si maďarskou lidovou hudbu a ochutnat řadu národ-
ních pokrmů. Jednotlivé stánky patřily pěti národním kuchyním, 
vedle polské a maďarské kuchyně zde návštěvníci našli také pokrmy 
kuchyně arabské, ukrajinské a makedonské. Všechna jídla připravo-
vali dobrovolníci ve svém volném čase a návštěvníci si je mohli do-
přát zadarmo nebo za symbolickou cenu.  Velmi chutná domácí jídla 
rychle mizela v žaludcích strávníků, kteří nakonec všechno snědli. 
Nejen pro ty, na které se nedostalo, přinášíme výběr receptů typic-
kých pro jednotlivé národní kuchyně, z nichž některé jste mohli na 
akci přímo ochutnat, a které si můžete zkusit sami připravit doma. 

Poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli, nezištně přiložili 
ruku k dílu a pomáhali vařit a chystat. 

Recepty jednotlivých národ-
nostních menšin
Tradiční maďarské recepty

Sýrové pagáče (sajtos pogácsa)
Skvělá jednohubka pro návštěvy i na cesty.
Ingredience:
500 g polohrubé mouky, 25 dkg rostlinného tuku, 1 dcl kysané 

smetany, 2 žloutky, 1 dl mléka, 1 rovná lžíce cukru, 1 rovná lžíce soli, 42 g 
droždí, 10 dkg nastrouhaného eidamu, bílky na potření

Postup:
Rozdrobíme droždí do vlažného mléka, přidáme cukr, promíchá-

me a na teplém místě necháme vzejít kvásek. V míse rozdrobíme tuk s 
prosetou moukou, vlijeme kvásek, žloutky, kysanou smetanu, osolíme a 
vypracujeme (nejsnáze pomocí robotu) vláčné těsto. Těsto necháme od-
počívat asi 30 minut na teplém místě (nebo přes noc v ledničce). Těsto 
rozválíme, posypeme polovinou sýra, stočíme jako roládu, necháme 20 
minut odpočinout a postup opakujeme s druhou polovinou sýra. Takto 
připravené těsto vyválíme na tloušťku asi 1,5 cm, ostrým nožem uděláme 
na povrchu mřížku, potřeme bílkem a vykrajujeme z něho pagáče – větší 
kolečka, placky. Pagáče skládáme na plech vyloženým pečícím papírem. 
Troubu předehřejeme na 175 °C. Sýrové pagáče pečeme v dobře vyhřá-
té troubě asi 14-15 minut. Upečené pagáče sundáme z plechu a můžeme 
podávat.

Varianty:
•	 bílkem	potřené	pagáče	posypeme	strouhaným	sýrem,	sezamový-

mi semínky, atd.
•	 místo	eidamu	použijeme	uzený	eidam,	nivu	nebo	jiný	druh	sýru

Brambory na kyselo (krumplifőzelék)
Je to levné, jednoduché jídlo pro všední dny s nespočtem variací, 

které v maďarských končinách vaří všude. Připomíná hodně hustou po-
lévku nebo brambory v bílé omáčce, které se podávají v doprovodu vajec 
nebo masa.

Ingredience:
1 kg brambor, 1 cibule, 2 bobkové listy, lžička cukru, 1 kysaná sme-

tana, 3 dcl mléka, 3 lžíce polohrubé mouky, 2 lžíce octu, 2 lžičky soli
Postup:
Oloupeme brambory, omyjeme, nakrájíme na kostky. Přidáme ce-

lou oloupanou cibuli, bobkový list, lžičku cukru, sůl, 0,8 l vody a uvaříme 
brambory doměkka. V mléce rozmícháme kysanou smetanu a mouku do-
hladka (dělají-li se neodbytné hrudky, pomůže tyčový mixér), přilijeme 
k bramborám (vodu nesléváme!) a za občasného míchání přivedeme k 
varu a chvíli povaříme. Odstavíme z ohně, necháme krátce odpočinout a 
dochutíme octem (již nevaříme, jinak se smetanová směs srazí). Servíru-
jeme v hlubokém talíři s volským okem a čerstvým chlebem.

Varianty:
•	 k	bramborám	můžeme	přidat	hrst	sušených	hub	nebo	jemně	

nasekaný kopr
•	 místo	vajec	přidáme	maso,	např.	 sekanou	s	křupavou	kůrčič-

kou nebo krásně červený maďarský perkelt

Recepty makedonské kuchyně
Kifličky (rohlíčky z kynutého těsta)

Ingredience:
1 kg hladké mouky, 3 vejce + 1 na potření, 42 g kvasnic, 0,5 l mléka, 

0,25 l oleje, 2 lžičky cukru, 1 lžička soli, sezam, 1 Hera, balkánský sýr
Postup:
Připravíme si kvásek a po vzejití smícháme s vejci, olejem, mlékem, 

moukou, solí a vypracujeme těsto, které necháme alespoň půl hodiny vy-
kynout.  Pak těsto rozdělíme na 16 bochánků. Každý bochánek vyválíme 
na placku o průměru asi 20 cm a tu následně rozdělíme na 8 trojúhelníků. 
Trojúhelníky naplníme strouhaným balkánským sýrem, složíme rožky a 
stočíme do rohlíčku, tak aby sýr nevytekl. Necháme ještě 10 minut doky-
nout, pomažeme rozšlehaným vejcem, posypeme hrubou solí, sezamem 
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Na oleji ji orestujeme dozlatova. Můžeme přidat i nakrájený bůček. Směs 
pak vmícháme do zelí. Na troše oleje podusíme mleté maso. Osolíme jej, 
opepříme. Když je měkké, také jej vmícháme do zelí.

 Z mouky, vejce, oleje, vlažné vody uhněteme vláčné těsto. Z těs-
ta vyválíme tenký plát. Z něj pak vykrojíme kolečka o průměru 10 - 15 
cm. Na každé kolečko dáme náplň, přeložíme a spojíme. Vzniknou tak 
půl kruhové polštářky. Druhá možnost je balit šátečky ze čtverců. Piero-
gi se zelím a masem naházíme do vroucí osolené vody a vaříme, dokud 
neplavou. Jakmile pierogi vyplavou, necháme je ještě chvilku vařit. Pak 
je vyjmeme. Pierogi se zelím a masem podáváme teplé s osmaženou ci-
bulkou či bez ní. 

Recepty ukrajinské kuchyně
Ukrajinský boršč

Ingredience:
350 g hovězího (nebo libovolného) masa, 1-2 červené řepy, 1/3 

– 1/2 hlávky bílého zelí (pole hustoty, kdo jak má rád), 2-3 brambory, 1 
cibule, 1-2 mrkve, 1 petržel, 1 paprika, 1-2 rajče, kysaná smetana, olej, 1 
lžíce octu, 1 rajčatový protlak, 2-3 stroužky česneku, cukr, sůl, mletý pepř, 
černý pepř, bobkový list, sekaná zelená petržel

Postup:
Do velkého hrnce dáme vařit maso a mezitím si připravíme zeleni-

nu. Na velkém struhadle nastrouháme mrkev, červenou řepu, kořenovou 
petržel (nebo je lze nakrájet na tenké proužky – podle libosti), dáme je 
do malého kastrůlku s trochou oleje a dusíme, až jsou měkké. Na oleji 
osmažíme nadrobno nakrájenou cibuli spolu s proužky čerstvé papriky 
nebo kapie a rajčatovým protlakem a na plátky nakrájenými rajčaty. Když 
maso je téměř hotové, přidáme na kostky nakrájené brambory a nakrou-
hané zelí. Vaříme cca 10–15 minut, až je zelí měkké, přidáme připravenou 
kořenovou zeleninu a směs s cibulí, paprikou a rajčatovým protlakem, 
potom přidáme bobkový list, černý pepř a trochu mletého, 2–3 stroužky 
lisovaného česneku a vaříme ještě 5–10 minut. Na konci vaření je třeba 
dochutit: okyselit podle chuti 1 lžící octu, osladit cukrem 1–2 lžičky pod-
le chuti. Do každé porce pak přidáme nasekanou petržel a trochu kysané 
smetany.

Ukrajinské pelmeně
Ingredience:
500 g hladké mouky, 1 vejce, 250 g mletého masa, 2 stroužky čes-

neku, zakysaná smetana, máslo, sůl, mletý pepř, ocet
Postup:
Z mouky, soli, vejce a vody vypracujeme hebké těsto, jehož kon-

zistence se blíží lineckému. Hmotu necháme v chladu asi 30 minut odpo-
činout. Mezitím si připravíme náplň z mletého masa, soli, pepře a olou-
paného prolisovaného česneku. Těsto rozválíme na plát o síle asi 2 mm a 
vykrajujeme z něj kolečka potřebné velikosti. Do středu kolečka vložíme 
mleté maso vytvarované do kuličky. Kolečko přehneme napůl, spojíme a 
rohy vzniklého půlkruhu taktéž spojíme proti sobě a vznikne nám jakýsi 
klobouček - pelmeň. Pelmeně vložíme do vroucí osolené vody a vaříme 
asi 15 minut (pro kontrolu je lepší jeden pelmeň rozpůlit, abychom zjis-

(případně kmínem), poklademe na plech silně namazaný Herou a peče-
me na 180 °C do požadované barvy.  Na velký plech dáváme 4 řady po 8 
ks, rohlíčky hodně nabudou, tak aby se neslepily. 

Tavče gravče

Ingredience:
0,5 kg velkých bílých fazolí (přes noc namočit), 0,5 kg vepřového 

masa (dopředu uvařit), 4 cibule na vaření +2 na orestování, 2 stroužky 
česneku, 2 papriky červené nebo žluté, 2 rajčata, červená mletá paprika, 
sůl, čubrica (směs koření, kterou lze koupit), olej

Postup:
Uvařené maso nakrájíme na malé kousky. Fazole se zeleninou 

uvaříme do měkka. Odstraníme slupky z paprik a rajčat a spolu s cibulí 
rozmačkáme. Další 2 cibule nakrájíme a orestujeme do zlatova, přidáme 
nakrájené maso, opražíme a přidáme mletou papriku, až paprika zavoní. 
Potom přidáme fazole, sůl, koření a zalijeme vývarem z masa i fazolí, aby 
bylo vše přikryté. Dáme do trouby zapéct asi na 40 min při 180°C (je-li to 
řídké, zahustit trochou rozmačkaných fazolí nebo moukou, je-li to husté, 
přidat vývar).

Recepty polské kuchyně
Bigos

Ingredience:
200 g kvašeného zelí, 200 g hlávkového zelí, 200 g nejlépe hovězí 

kližky, 200 g vepřového masa nejlépe ořezaného z žeber, 100 g klobásky 
nejlépe uzené v bukovém kouři, domácí vepřové sádlo, červené víno, 2 
šálky sušených hub, 1 velká cibule, rajský protlak, sůl, pepř, mletá pap-
rika 

Postup:
Na kostky nakrájené hovězí a vepřové maso zprudka opečeme na 

sádle, aby se zatáhlo. Jakmile se maso zatáhne, tak ho podlijeme vodou 
a vaříme, dokud nezměkne. Mezi tím si nakrájíme hlávkové zelí. Pokud 
je kvašené zelí dlouhé, tak ho taky pokrájíme. Kvašené a hlávkové zelí 
dáme společně vařit do hrnce a přidáme k nim i sušené houby. Na sád-
le osmahneme najemno nakrájenou cibuli do sklovata a na ní opečeme 
na plátky pokrájenou klobásu. Jakmile se klobása opeče, tak ji podlijeme 
červeným vínem a vaříme ji tak dlouho, až se víno vyvaří. Jakmile zelí a 
houby změknou, tak k nim přidáme uvařené maso a opečenou klobásu. 
Bigos podle chuti osolíme, opepříme a přidáme mletou papriku. Nako-
nec přidáme protlak, ještě chvíli bigos povaříme a necháme ho do dalšího 
dne odležet.

Pierogi se zelím a masem
Ingredience:
1 kg hlávkového zelí, 0,5 kg mletého masa, 10 dkg vepřového boku, 

1 cibule, sůl, pepř
Na těsto: 0,5 kg polohrubé mouky, 2 vejce, olej
Postup:
Zelí nakrájíme a uvaříme ve vroucí osolené vodě doměkka. Scedí-

me jej a nakrájíme na velmi jemné nudličky. Cibuli očistíme a nasekáme. 
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tili, zda je dovařený). Horké ukrajinské pelmeně servírujeme s plátkem 
másla a kopečkem smetany. Vynikající je též polít je navíc trochou octa 
a popepřit.

Recepty arabské kuchyně
Lilková pomazánka „ Babaganouž „ 

Ingredience:
2 velké lilky, 100 g bílého jogurtu, 3 lžíce sezamového pyré Tahina 

(k dostání v supermarketech v odd. exotická kuchyně), 2 stroužky čes-
neku, sůl

Postup:
Lilek rozkrojit na poloviny, propíchat a upéct v troubě - na pečí-

cím papíru - při 200°C cca 15 - 20 min. Po vychladnutí oloupat slupku a 
dužinu rozmixovat v mixéru. Přidat jogurt, pyré, sůl a česnek. Nakonec 
pokapejte kvalitním olivovým olejem a podávejte s arabským chlebem.

Bylinkový salát „ Tabbouleh“
Ingredience:
¾ hrnku bulguru (k dostání v supermarketu v oddělení zdravé 

výživy), bylinky: čerstvá petržel, bazalka, pažitka, máta, zelenina: rajčata, 
salátová okurka, cibule, 2 stroužky česneku, citrónová šťáva, olivový olej, 
pepř a sůl, citron a olivy na ozdobení

Postup:
3/4 hrnku bulguru dáme do větší misky a zalijeme 3/4 hrnku va-

řící vody. Bulgur necháme 10 minut stát, než se spaří a vsaje vodu. Na-
drobno nakrájíme velkou hrst čerstvé petrželky, pažitky, bazalky a mátu. 
Přidáme nadrobno nakrájená zralá rajčata, salátovou okurku a cibuli. V 
míse smícháme bulgur, bylinky, zeleninu, přidáme 2 prolisované česneky, 
1/4 hrnku citronové šťávy, 3 lžíce olivového oleje, osolíme, opepříme a 
důkladně promícháme.

Před podáváním necháme 2 hodiny odležet v ledničce. Před podá-
váním můžeme ozdobit - kolečky citronu a černými olivami. Výtečně se 
hodí ke grilovanému masu.

Text a foto Soňa Šmahelová

společenský život
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Soutěž Maják 2013
V pátek 17. května se v Kuřimi v areálu ZŠ Komenského uskuteč-

nila branně-bezpečnostní soutěž pro děti Maják 2013. Soutěž pro žáky 
4. tříd základních škol z Kuřimi a okolních obcí pořádá už šestým rokem 
Obvodní oddělení Kuřim PČR. Na přípravě a organizaci akce se podíleli 
také odbor dopravy MěÚ Kuřim, členové HZS Kuřim a Dopravní inspek-
torát PČR Brno-venkov. Letošního ročníku se zúčastnilo 14 družstev z 
8 základních škol, kromě žáků z kuřimských škol přijely děti z Drásova, 
Čebína, Chudčic, Veverské Bítýšky, Lipůvky a Vranova. Součástí soutěže, 
která proběhla v areálu ZŠ Komenského a v přilehlém lese, bylo dopravní 
hřiště a řada stanovišť, kde žáci plnili vědomostní, branné a bezpečnostní 
úkoly. Po skončení soutěže bylo vyhlášení vítězů, kteří byli odměněni ce-
nami, které do soutěže věnovalo Město Kuřim, BESIP a soukromé firmy, 
zejména KAMPOS Kuřim.

Pořadí družstev:
1. místo ZŠ Vranov I, 2. místo ZŠ Veverská Bítýška I, 3. místo ZŠ 

Lipůvka I, 4. místo ZŠ Lipůvka II, 5. místo ZŠ Kuřim, Tyršova II, 6. místo 
ZŠ Drásov II, 7. místo ZŠ Kuřim, Jungmannova II, 8. místo ZŠ Kuřim, 
Tyršova I, 9. místo ZŠ Veverská Bítýška II, 10. místo ZŠ Chudčice I, 11. 
místo ZŠ Vranov II, 12. místo ZŠ Drásov I, 13. místo ZŠ Kuřim, Jungman-
nova I, 14. místo ZŠ Čebín.

sš

školy
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ZUŠ Kuřim Vás srdečně zve na 
VYSTOUPENÍ SOUBORŮ ZUŠ KUŘIM na náměstí Svobody v 
Brně v rámci Festivalu zábavy Brno-město uprostřed Evropy 
(www.ignisbrunensis.cz) MOZARTOVY DĚTI, pořádané pod 
záštitou Michala Haška, hejtmana JmKraje, Romana On-

derky, primátora města Brna a Libora Šťastky, starosty MČ 
Brno-střed ve dnech 22. května - 16. června.  

Hudební soubory kuřimské ZUŠ: Folkový soubor, pěvecký 
sbor Cantando a jazzový orchestr Aritmic Band vystoupí v 
rámci tohoto festivalu na pódiu na nám. Svobody v neděli 

16. června od 15 do 16 hodin. 
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE ZUŠ KUŘIM!!

Chcete přihlásit dítě do Základní umělec-
ké školy?

Přijďte s ním v červnu k zápisu!
Informace o přijímání žáků a talentových zkouškách do hudeb-

ního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru kuřimské 
ZUŠ (Zahradní ul.1529) podá ředitelka školy Pavlína Zámečníková 
a zástupkyně ředitelky Naďa Chocholáčová v odpoledních hodinách 
osobně,  telefonicky na tel.č.541420061, 541420062 nebo e-mailem:-
zus.kurim@bo.orgman.cz

S náplní studia v jednotlivých oborech se můžete seznámit na we-
bových stránkách ZUŠ Kuřim: www.zus-kurim.cz.

To, co se v kuřimské ZUŠ děti učí, můžete shlédnout na červ-
nových závěrečných koncertech a pořadech školy, na které vás všechny 
srdečně zveme. 

Talentové zkoušky a zápis

- do hudebního oboru proběhnou  ve čtvrtek 13. a v pátek 14. 
června od 15 do 17 hodin, a v úterý 18. června od 15 do 18 hodin na 
ředitelství ZUŠ v přízemí budovy.

            Přijímáme žáky:
 - do přípravné hudební výchovy  (předškoláci, kteří jdou od září do 1. 

třídy)
 - na výuku různých hudebních nástrojů  (děti starší 7 let)  

Abychom vyšli vstříc zaměstnaným rodičům, uskutečníme 10. 
června talentové zkoušky v mateřských školách. Rodiče vybraných dětí 
dostanou k zápisu do ZUŠ doporučení.

- do výtvarného oboru proběhne zápis v úterý 11. a ve čtvrtek 13. června 
od 15. do 17. hod. ve výtvarném atelieru u Mgr.Martiny Magni ve 
II. poschodí ZUŠ. Přijímáme nové žáky ve věku budoucí 1. třídy 
ZŠ (do přípravné výtvarné výchovy), a žáky z vyšších tříd základ-
ní i střední školy (studijní program zahrnuje kompletní nabídku 
všech výtvarných technik, klasické i moderní umění, po dohodě 
s p. učitelkou také přípravu na talentové zkoušky na střední umě-
lecké  školy).

- do tanečního oboru se koná zápis v úterý 18. června a ve středu 19. 
června od 16 do 18 hodin v tanečním sále v I. poschodí u p.uč.
Ziny Daňkové. Přihlásit se mohou děti z budoucí 1. třídy ZŠ do 
přípravné taneční výchovy. 

 Nabízíme rovněž několik volných míst pro děti z budoucí 2.- 
4.třídy ZŠ. 
 V tanečních hodinách sledujeme nejen zdravotní vývoj, ale i 

fyzickou zdatnost, harmonický růst, estetické a hudební cítění. Děti zís-
kávají základy lidového, klasického a součastného tance. Po absolvování 
I. stupně mají žáci možnost pokračovat ve studiu na taneční konzervato-
ři v Brně.

- do literárně dramatického oboru se zápis koná v úterý 18. června v 
době od 15:30 do 17 hodin u p.uč. Mgr. Antonína Jarůška v pří-
zemí ZUŠ.
V literárně dramatickém oboru se učí žáci rozvíjet přirozený kul-

tivovaný projev, rozvíjí tvořivé dramatické schopnosti - mluvní, předne-
sové a slovesné. Studium přispívá ke zlepšení vyjadřovacích schopností 
a k odbourávání trémy.  

                   Kritériem pro přijetí žáka do ZUŠ je míra jeho talentu 
a kapacita školy.

Na školní rok 2013/14 s Vašimi dětmi se těší
pedagogové a ředitelství ZUŠ Kuřim 
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ŘEDITELSTVÍ ZUŠ KUŘIM SRDEČNĚ BLAHO-
PŘEJE 
hudební skupině ZUŠ MOTÝLÍ )D(EFEKT ve 
složení:

Tereza Homolová – zpěv, housle, rytmika; Zuzana Homolová – 
zpěv, housle; Kristýna Staroštíková – zpěv, kytara, baskytara, flétna; Mar-
kéta Zelená – zpěv, kytara, baskytara, David Dufek – bicí, cajon, pedago-
gické vedení Antonín Jarůšek, 

která jako vítěz autorské soutěže mladých kapel a jednotlivců Fol-
kový kvítek postoupila jako jediná z Jihomoravského kola do celostátního 
finále, které proběhlo v sobotu 18. května v Konoliěti u Prahy.

Přejeme skupině Motýlí )d( efekt mnoho dalších úspěchů!!

Klíšťata u psů a koček
Současné teplé 

a vlhké počasí je velmi 
příznivé pro množení 
klíšťat. Jistě jste zazna-
menali vyšší výskyt a 
napadení Vašich čtyř-
nohých miláčků, jak 
psů, tak i koček. Pro 
připomenutí Vám před-
kládáme pár rad a infor-
mací, jak Vaše zvíře po 
napadení ošetřit. 

Klíšťata patří mezi členovce, kteří se živí krví živočichů. Největší rizi-
ko spočívá v přenosu různých onemocnění. K nejčastějším přenosným one-
mocněním u zvířat přenášeným klíšťaty patří bezesporu Lymeská borelióza. 
Psi mohou touto chorobou onemocnět, u koček je onemocnění vzácné. K 
problémům může také dojít při masivním zaklíštění, kdy zejména u menších 
zvířat a mláďat může dojít k velkým ztrátám krve.

Vývojový cyklus klíšťat probíhá ve čtyřech fázích: vajíčka, larva, nymfa 
a dospělec. Všechna vývojová stádia (kromě vajíčka) potřebují pro svůj vývoj 
krev. Klíště vyhledává svou kořist pomocí tepelných senzorů. Po uchycení se 
na srst zvířete, vyhledá nejčastěji místo s menší hustotou chlupů. Zanoří své 
sací ústrojí do kůže a začne sát krev. Při sání krve klíště několikanásobně zvětší 
svou velikost. Samice přijímají daleko více krve, než samci. Po dostatečném 
příjmu krve opouští samice hostitele a vyhledají úkryt, kde nakladou vejce. K 
důkladnému přichycení klíštěte dochází zhruba za 24 hodin. Proto je nutné 
do této doby klíště z hostitele, tedy psa nebo kočky, odstranit. 

K odstranění klíštat je nejlépe používat pinzetu, kleště na klíšťata, nebo 
háčky na klíšťata. Nedoporučuje se odstraňovat, klíšťata rukama, protože při 
nešetrné manipulaci může dojít k rozmáčknutí a následnému nakažení člově-
ka. Také se nedoporučuje klíště před odstraňováním zakapávat olejem, nebo 
dezinfekčním přípravkem. Klíště se začne dusit, zvrací do rány a může dojít k 
rychlejšímu přenosu choroby, kterou může být klíště nakaženo.

Při použití kleští na klíšťata, nebo háčku, je vhodné zachytit klíště co 
nejblíže u hlavy a pomalým otáčivým pohybem klíště odstranit. Je v zásadě 
jedno, točí-li se po směru, nebo proti směru hodinových ručiček, protože 
háčky, které má klíště na sacím ústrojí a které zabraňují snadnému odstranění, 
nejsou ve spirále, ale v řadách. Můžete zkusit klíště i vyviklat. Po takovémto 
odstranění klíštěte ránu vydezinfikujte jodovým preparátem. Pokud toto od-
stranění provedete do 24 hodin od přisátí, snížíte možnost přenosu choroby 
na minimum. 

V případě, že část klíštěte přesto zůstane v kůži zvířete, je vhodné na-
vštívit veterinárního lékaře. Ten se pokusí zbytek klíštěte vytáhnout pomocí 
jehly, jako např. třísku, nebo navrhne jiný způsob řešení, např. použití ichtyo-
lové masti, která pomůže zbytek klíštěte „vytáhnout“ z kůže.

I po odstranění celého klíštěte může dojít v místě přisátí k reakci tkáně, 
vytvoření bolestivého uzlíku, který většinou za pár dní vymizí. Na podporu 
hojení lze použít lokálně antibiotickou mast. 

Klíšťata se většinou objevují na začátku jara, kdy je jejich počet nej-
vyšší. Druhá vlna pak přichází na začátku podzimu. Bohužel klíšťata mohou 
přežívat i přes zimu, a to např. pod různými boudami, zahradními altánky. 
Prevence je proto důležitá po celý rok. Na trhu existuje celá řada preparátů s 
účinností proti vnějším parazitům, a to nejčastěji proti klíšťatům a blechám. 
Jsou ve formě pipet, sprejů, obojků, apod. Je dobré se poradit se svým veteri-
nárním lékařem nejen o výběru vhodného preparátu, ale také o jeho správném 
podání. Např. časté šamponování může zkracovat dobu působení přípravku. 
U koček je volba vhodného preparátu velmi omezená, protože některé účin-
né látky, které velmi dobře chrání proti klíšťatům psy, jsou pro kočky toxické. 
Tyto preparáty, většinou na bázi permetrinů, se nedoporučují podávat ani 
psům, žijícím ve společné domácnosti s kočkami, protože i při hrátkách a vzá-
jemném okusování může dojít k otravě kočky. Při použití některých obojků 
se zase nedoporučuje, aby zvíře spalo společně s lidmi. Je proto velmi důležité 
všechny tyto možnosti s veterinárním lékařem probrat.  

S ohledem na možnost nakažení boreliózou je možné psy očkovat 
proti této chorobě. Očkování je doporučováno provádět zhruba 2 měsíce 
před sezónou klíšťat, tzn. nejlépe v lednu. 

Nezapomínejte proto na pravidelné ošetřování psů a koček antipara-
zitárními přípravky a zvažte i možnost očkování proti borelióze. V případě 
jakýchkoliv dotazů se vždy obracejte na svého veterinárního lékaře.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková
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z regionu

Velké dobrodružství v malé 
knihovně, aneb na velikosti 
nezáleží… 

V sobotu 18. května 2013 se sešlo 16 dětí ve věku od 4,5 do 14 let 
v knihovně, aby strávily odpoledne a večer tvořením, zpěvem a dobro-
družstvím.

Účast na této akci byla odměnou pro děti, které měly největší účast 
na populárně-naučných stezkách, pořádaných od roku 2011 do roku 
2013 v Obecní knihovně Jinačovice. Akce částečně nahradila známou 
Noc s Andersenem, protože v oficiálním termínu akce jsem se spolupo-
dílela na Noci s Andersenem v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, která mě 
zaměstnává.

Na samotném začátku akce si děti před knihovnou musely najít 
na zemi svoje jméno, poté dostaly speciální „pas“ a hned potom v čítárně 
tvořily – malovaly na textilní tašky a také vyráběly sovičky ze smrštovací 
fólie.

Hráli jsme také různé hry, ať už „o jednu židli méně“ nebo „hlava, 
ramena, kolena, palce“. Během toho, co se sovičky zapékaly v troubě, děti 
zpívaly a tancovaly za doprovodu kytary.

Potom následoval program, který byl mimořádný tím, že si ho vy-
mýšleli rodiče dětí, které se akce účastnily. Podle předem stanoveného 
harmonogramu jsme obcházeli domácnosti a na děti tu čekal rozmanitý 
a veselý program.

Nejdříve tu byla dětská párty s občerstvením a soutěž s házením 
míčků na cíl a také závod v běhu. Následoval velký skákací hrad, z kte-
rého byly děti naprosto unešené. U další rodiny to byla opičí stezka se 
skluzavkou, trampolínou, tunelem, slalomem a provazovým žebříkem, 
vše zakončeno muffiny a drobnými odměnami pro děti. Následoval mír-
ný kopec, děti trochu protestovaly, že jsou unavené, a tak uvítaly klidové 
aktivity, jako jsou tzv. busy bags – pytlíky proti nudě. I když největší zájem 
byl o to, kdo vleze pejskovi do boudy. V poslední domácnosti nás čekal 
precizně připravený úkol, kdy děti musely procházet stanovenou trasu s 
kroužkem v ruce, navlečeným na provaze (takže se nemohly předbíhat 
a byly nuceny např. lézt pod stolem, přelézat přes pytle a podobně). Ti 
nejmenší se třásli strachem před černým čarodějem, a všichni společně 
potom kouzelnými klíči, posbíranými korálky a společnou písničkou 
osvobodili začarovanou princeznu, která jim za to darovala truhlu s po-
kladem. Poklad tvořily tématické Čtyřlístky, neboť úvodní komiks se jme-
noval „Noc s Andersenem“. Šestou domácnost jsme nenavštívili, protože 
tatínek nechystal program doma, ale připravil pro všechny táborák u čis-
tičky odpadních vod, která byla cílem naší akce. Jestli se vám zdá, že jsme 
domácností prošli málo, je nutné vzít v potaz, že jsem na akci měla jedna 
trojčata, jedna dvojčata a tři sourozenecké dvojice…

U čističky odpadních vod, i když se to podle názvu nezdá, je takové 
pěkné romantické zákoutí a také rozložitý strom, který děti lákal k neustá-
lému lezení a rozmanitý terén, kde se děti opravdu plnohodnotně vyblbly. 

Na děti tu čekala stezka odvahy. Se zavázanýma očima musely jít po zvuku 
bubínku a po cestě plnit úkoly – vypít nechutný lektvar, sníst muší nožku 
nebo shnilou žížalku, přičichnout k netopýřím játrům, sáhnout na žabí 
mozek, projít místem, kde je ohrožovali létající havrani… a kdo všechno 
přežil ve zdraví, byl na konci pasován na velkého jinačovského hrdinu.

Po adrenalinové části následovalo zklidnění u táboráků i s rodi-
či, kteří mezitím k táboráku došli. Po táboráku byla připravená rodinná 
soutěž na znalosti hlášek z pohádek. Již skoro potmě hledaly děti v trávě 
drobné odměny, a potom s rodiči a s baterkami hledaly na blízkém kopci 
ukrytý poklad, velké plyšové pandy, které ještě navíc měly na krku cedul-
ky se jmény, takže probíhalo veselé halekání typu: „Mám Patrika, kde je 
Patrik, nemáte někdo Moničku?“ „Halóooo, kdo má Markétku, my tu 
máme Zuzanku“ ... Naštěstí se dostalo na všechny a myslím, že děti byly 
skutečně spokojené, což bylo poznat i podle toho, jak se každé ke svému 
plyšáčkovi tisklo. Následoval velmi malý komorní ohňostroj a poté i sho-
ření lampionu štěstí (to se nám stalo již na Noci s Andersenem r. 2010). 

A jak se dětem akce líbila? Možná za vše hovoří SMSka od jedné 
maminky, která mi po akci došla: “…Vítek nadšený, řadí to ke dnům v 
životě, které zato stojí žít – jeho narozeniny, Vánoce, svátek, velikonoční 
pondělí a dnešek.“

Děkuji všem rodičům, kteří se na akci podíleli, a také Obci Jinačo-
vice a paní starostce, za finanční zajištění akce. 

Za obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková

Černý rytíř

Nahoře: záchrana princezny
Dole: všichni před knihovnou
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Vzdělávací přednášky v 
Městské knihovně v Kuřimi 
Cyklus dějin umění

V minulém roce měli možnost uživatelé knihovny navštěvovat 
cyklus věnovaný dějinám umění. Ten ve spolupráci s knihovnou připravi-
la Mgr. Pavla Hrdinovou. Návštěvníci se zde seznámili s celým průřezem 
umění naší historie a vývoje lidské kultury. Na začátku bylo prezentová-
no výtvarné umění kreseb v jeskyních a mezi posledními naopak umění 
abstraktních nebo pomíjivých děl. V tomto roce od září 2013 navážeme 
novými tématy, tentokrát bude přednášející Mgr. Peter Dzurjanik, který 
již v dubnu pro nás připravil, jako ochutnávku, přednášku Ženy v antice.

Cyklus o zdraví
Od ledna 2013 do našich přednášek přibyla novinka v podobě dal-

šího cyklu. Tentokrát jsme se rozhodli nabídnout našim uživatelům něco 
zcela nového. Cyklus o zdraví je celoroční program, ve kterém odborníci 
z řad lékařů, zdravotníků a jiných specialistů přednášejí o tématech, které 
nás každodenně mohou potkat. Podle dosavadní návštěvnosti lze soudit, 
že to byla trefa. A to přímo do středu. Mnohdy jsme měli problém poz-
dě příchozí vůbec usadit. Témata, která byla a ještě budou prezentovaná, 
se nějakých způsobem dotýkají každého z nás. Různým problémům lze 
předcházet, jiné lze efektivně řešit. 

Již proběhlo:
Kurz první pomoci – první pořad, který cyklus zahajoval, byl 

velmi zajímavý. Přesto, že všichni přítomni nějaký kurz první pomoci ab-
solvovali, poprvé se dověděli, co jako laici ve skutečnosti v krizové situaci 
zvládnou řešit. O své zkušenosti se podělil mladý, ale zkušený zdravotník 
z Červeného kříže ČR Brno.

Tradiční čínská medicína – téma přednášela paní Zuzana Ostrá. 
Její rady a zkušenosti si přišlo vyslechnout téměř 60 lidí a dotazy nebra-
ly konce. Posluchači se dozvěděli o vzniku čínské medicíny a především 
čínských bylinách. Také si vyslechli spoustu rad o stravování v různých 
ročních obdobích. Během večera bylo možné ochutnat nebo aspoň při-
vonět ke spoustě bylinek.

Únava a jarní detoxikace – paní Drahoslava Vincencová pracuje 
metodou MUDr. Jonáše. Plný sál diváků se dověděl o překyselení orga-
nizmu a jak se s ním vyrovnat nebo které potraviny jsou vhodné a které 
nikoliv. 

Domácí kosmetika aneb Přírodní kosmetika pěkně podomác-
ku – tento pořad vedla Gabriela Zavadilová, jinak autorka také několika 
úspěšných publikací - jako například Vaše šetrná domácnost, Domácí láz-
ně a Moje šetrná kuchyně. Celý večer byl v duchu inspirace a zkušeností, 
na stole bylo mnoho ingrediencí. Během povídání lektorka uvařila krém, 
který všechny přítomné dámy ochotně vyzkoušely a odcházely se spous-
tou receptů na odzkoušené krémy, koupele a masky.

Stres v našem životě a jeho zvládání. Dnešní doba na nás klade 
mnoho požadavků současně, a tak se každý z nás čas od času dostává do 
situace, ve které se necítí dobře. K současnému trendu neodmyslitelně 
patří péče o tělo, kvůli které investujeme do posiloven, zkrášlovacích pro-
středků, vitaminových doplňků. Stejně tak bychom však měli věnovat čas 
a pozornost svému duševnímu rozvoji a pohodě. Besedovala psycholožka 
a personalistka Mgr. Daniela Velíšková.

Akce, které nás teprve čekají:
Výživa pro školáka
Seminář bude zaměřen na výživu dětí od mateřské po střední ško-

lu. Pozornost bude soustředěna na jednotlivé problémy související s vý-
živou (potřeba výživy v průběhu vývoje dítěte, faktory ovlivňující výživu 
aneb výživa jako součást životního stylu). Teorie bude doplněna o praxi 
z Poradny pro výživu, která funguje bezplatně v Bílém domě (Centrum 
dětských odborných zdravotnických služeb Brno) pod záštitou Ústavu 
preventivního lékařství Masarykovy univerzity. Přednášet bude Mgr. Ve-
ronika Březková. 

Pondělí 3. června 2012 v 18.00 hodin

Prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění
Kardiovaskulární onemocnění jsou závažným celospolečenským 

problémem. Rizikové faktory rozdělujeme na ovlivnitelné - stravování, 
pohybová aktivita, stres a pod. a neovlivnitelné. Mezi ně patří genetická 
dispozice, pohlaví a j. Každodenní praxi v kardiologické ambulanci a hlav-
ně možnosti diagnostiky a léčby přiblíží posluchačům paní Hana Fišerová 
vrchní sestra Interní kardiologické kliniky.

Pondělí 23. září 2013 v 18.00 hodin

Zdraví a krása podle feng-shui
 Každý může vypadat zdravě, krásně a šťastně. To vše je založeno 

v našich myšlenkách a nás samých. Feng-shui nás učí využit energii a síly 
našeho těla a také naších myšlenek, které dokáží změnit život k lepšímu 
v mnohých směrech (láska, práce, kariéra, úspěch, bohatství ). Přednášet 
bude Natalia Mešková - konzultant feng-shui.

 Pátek 4. řijna 2013 v 18.00 hodin

Diabetes 
Porucha metabolismu cukru se může vyskytnout v jakémkoliv 

věku u žen i mužů. Diabetes 1. typu je dána určitou genetickou dispozicí, 
ale diabetes 2. typu je často zapříčiněn obezitou, nedostatkem pohybu 
nebo nezdravím životním stylem a životosprávou. Jak se výskytu cukrov-
ky vyhnout, jaké jsou příznaky. Diabetici musí jíst v malých porcích 5 – 
6 krát denně. Co mohou jíst a jakým způsobem s cukrovkou žít poradí 
MUDr. Martina Nedělníková. 

Pondělí 18. října 2013 v 18.0 hodin

Zdravé Vánoce 
Vánoce bývají často dobou konzumu mnoha nezdravých jídel. Ja-

kým způsobem ozdravět tradiční štědrovečerní menu (ukázka přípravy 
zdravějšího cukroví s ochutnávkou)? Na přednášce se dovíte o vhodné 
kombinaci potravin, abychom neskončili po svátcích v nemocnici s tráví-
cími potížemi. Teoretickou i praktickou částí této předvánoční dílny vás 
provede lektorka Ing. Alena Mokrá, autorka kuchařky Vaříme zdravě bez 
cukru.

 Pondělí 18. listopadu 2013 v 18.00 hodin

Mgr. Eva Jourová
Městská knihovna Kuřim – dospělé odd.
PS : všechny aktuality o akcích knihovny najdete na www.mkku-

rim.cz

Pátek 7. června 19:30, nádvoří zámku Kuřim

Traband, Poletíme?
Energie, poezie, humor i poselství v úvodním dvojkoncertu Ku-

řimského zámeckého kulturního léta. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na 
místě 150 Kč. Předprodej od 2. května v Kulturním domě Kuřim a Clu-
bu Escape.  www.traband.net, www.poletime.info/poletime. Pořadatel 
SCKD. kultura.mkkurim.cz. 

Po skončení Oldies&mix párty DJ Flash.

pozvánka
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kulturní pozvánky

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 13.6. 19:30 Vrtěti ženou 

Blíží se léto, hormony 
pracují, a proto je čas na ro-
manci. V této se navíc vyskytu-
je jeden neromantický nástroj. 
Příběh vás přenese do počátků 
ženské emancipace v 19. století. 
Vypráví s nadhledem o dvou lé-
kařích a jejich vynálezu erotické 
pomůcky (vibrátoru). Původně 
byla určená k léčbě hysterek, 
ale podivuhodně rychle se roz-
šířila… Lechtivé téma je pojed-
náno se vkusem, takže nijak ne-
potlačuje romantickou linku ani 
pohodovou náladu snímku. V 
hlavních rolích Rupert Everett 
a Maggie Gyllenhaal. POZOR 
ZAČÁTEK V 19.30. Romantic-
ká komedie, drama, historický. 
Velká Británie, 2011, 100min. 

Vstup studenti 40 Kč, 
ostatní 60 Kč.

Představení předchází živý úvod dramaturga klubu; příjemná at-
mosféra malého sálu; občerstvení na baru.

Rezervace objednávejte na e-mail kinosklep@seznam.cz.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.

PŘIPRAVUJEME: 
12. 7. 2013 2. ročník 
festivalu HORRORU 
Kuřimský běs!

Můžete se těšit na bohatý pro-
gram, soutěž o ceny (DVD, plakáty), 
občerstvení včetně piva a špízů a hlav-
ně správnou horrorovou atmosféru v 
LETNÍM KINĚ na stylově oprýska-
ném kuřimském zámku! + LIDOVÉ 
VSTUPNÉ!

BRZY ZVEŘEJNÍME PRO-
GRAM! Sledujte plakáty a facebooko-
vou stránku Kuřimský běs!

Příjemné zážitky přeje za kolek-
tiv kinosklípku 

Ondřej Kaláb - vedoucí programu 

Pozvánka

FOTOKLUB KUŘIM pořádá u příležitosti vyhodnocení 
Moravskoslezské mapové soutěže 

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ 
v prostorách velkého sálu kulturního domu v Kuřimi. 

Výstava bude pro veřejnost otevřena 
od 1. 7. 2013 do 11. 7. 2013.

Na výstavu Vás srdečně zve Fotoklub Kuřim.

Pátek 7. června 19:30, nádvoří zámku Kuřim

Traband, Poletíme?
Poprvé spolu.
Po skončení Oldies&mix párty DJ Flash.
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KOntakty na lékaře

Lékaři specialisté
________________________________________
MUDr. Alena Bendáková - kožní ambulance
Ordinace: Blanenská 982, Kuřim
Telefon: 541 428 232
Pracovní doba: 
Po 07:30 - 08:00 odběry 
 08:00 - 12:30 ordinace 12:30-13:00 sněžení
Čt 07:30 - 08:00 odběry 
 08:00 - 14:00 ordinace 
________________________________________
MUDr. Libor Halla - ortopedická ambulance
Ordinace: Blanenská 982, Kuřim
Telefon: 541 428 218
Pracovní doba: 
Po 14:00 - 16:30
 14:00 - 16:30 SONO kyčlí
Čt 08:00 - 13:00
 08:00 - 13:00 SONO kyčlí
________________________________________
MUDr. Jan Horský - oční ambulance
Ordinace: Blanenská 982, Kuřim
Telefon: 541 428 233
Pracovní doba: 
Po 08:00 - 10:30 10:30 - 12:00 extrahování cizích těles
Út 08:00 - 10:30 pouze akutní případy
St 08:00 - 10:30 10:30 - 11:30 extrahování cizích těles
Čt 08:00 - 12:00 
Mimo ordinační hodiny akutní případy ošetří Oční klinika Brno, 

Pekařská 53.
________________________________________
MUDr. Petr Chladil - plicní ambulance
Ordinace: Blanenská 982, Kuřim
Telefon: 541 428 238, 530 506 525
web: www.plice.eu 
Pracovní doba: 
Po 08:00 - 15:00
Út 08:00 - 15:00
St 08:00 - 15:00
Čt 08:00 - 15:00
Pá 08:00 - 12:00
________________________________________
MUDr. Zdeňka Chytílková - interní lékařství a diabetologická am-

bulance
Ordinace: Blanenská 982, Kuřim
Telefon: 541 428 241
Pracovní doba: 
Út 06:00 - 09:30 10:00 - 14:00
Čt 06:00 - 09:30 10:00 - 14:00
________________________________________
MUDr. Hana Malachová - neurolog, specialista EEG
Ordinace: Blanenská 982, Kuřim
Telefon: 541 428 218
Pracovní doba: 
Út 07:30-14:30
 15:00 - 16:00 pouze pro objednané
 16:00 - 18:30 vyhodnocení EEG
Nutné doporučení od ošetřujícího lékaře a předem objednat.
________________________________________
MUDr. Renata Procházková - chirurgická ambulance
Ordinace: Blanenská 982, Kuřim (poliklinika)
Telefon: 541 428 219
Pracovní doba: 
Po 07:00 - 14:30 
Út 07:00 - 14:30 
St 07:00 - 14:30 
Čt 07:00 - 12:00 13:00 - 17:00 liché týdny
Čt  13:00 - 17:00 sudé týdny
Pá 7:00 - 14:00 

________________________________________
MUDr. Igor Motíl - urologie, andrologie terapie sex. poruch 
Ordinace: Blanenská 982, Kuřim (poliklinika)
Telefon: 541 428 239, 608 876 564
http://www.urologickaambulance.cz/
Pracovní doba: 
Po 08:00 - 13:00 
St 08:00 - 13:00 13:00 - 16:00 pro objednané pacienty
Pá 08:00 - 13:00 
V případě nepřítomnosti Vám poskytne akutní ošetření Urolo-

gická ambulance Nemocnice u sv. Anny v Brně nebo v Novém Městě na 
Moravě. 

________________________________________
MUDr. Ivana Navrátilová - ušní, nosní, krční ambulance
Ordinace: Blanenská 982 (poliklinika)
Telefon: 541 428 222
Pracovní doba: POZOR OD 1. 2. 2013 ZMĚNA ORDINAČNÍ-

HO DNE Z PONDĚLÍ NA ÚTERÝ !
Út 11:00-16:00 kontroly, vyšetření, ošetření nových pacientů 

 10:00- 12:00 16:00 - 17:00 audiogramy, inhalace, jen 
objednaní pacienti

Čt 08:00- 12:00 kontroly, vyšetření, ošetření nových pacientů 

 07:00- 08:00 12:00 - 16:00 audiogramy, inhalace, jen 
objednaní pacienti

________________________________________
MUDr. Marta Ondrušová - psychiatrická ambulance
Ordinace: Blanenská 982 (poliklinika)
Telefon: 541 428 240
Pracovní doba: 
Út 08:00 - 13:00
St 12:00 - 17:00
Čt 08:00 - 13:00
________________________________________
MUDr. Boris Pícha - RTG a SONO
Ordinace: Blanenská 982 (poliklinika)
Telefon: 541 428 220
Pracovní doba: 
Po 07:00 - 11:30 ultrazvuk
Út 07:00 - 11:30 ultrazvuk
St 07:00 - 11:00 ultrazvuk
Čt 07:00 - 11:00 ultrazvuk
Pá 07:00 - 11:00 ultrazvuk
Po - Pá 07:00 - 14:00 RTG
________________________________________
MUDr. Květoslava Semotamová - gynekologie a porodnictví
Ordinace: Blanenská 982 (poliklinika)
Telefon: 541 428 231
Pracovní doba: 
Po 11:00 - 16:00
Út 07:30 - 12:00 poradna pro těhotné
St 07:30 - 12:00
Čt 07:00 - 12:00
Pá 07:00 - 12:00
________________________________________
Doc. MUDr. Jan Sitar, CSc.
Ordinace: Blanenská 982 (poliklinika)
Telefon: 541 428 217
Pracovní doba: 
Po 07:00 - 13:00 
Út 07:00 - 13:30 
St 07:00 - 12:00 14:00 - 15:30
Čt 07:00 - 13:00 
Pá 07:00 - 12:00

Zdroj: web města



22      ZLOBICE ročník 20, číslo 6/ červen

červen 2013

Sobota 1. června, Club Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou 
ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Vstup jako každou sobotu zdarma.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 
943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pondělí 3. června 18:00, Městská knihovna
Cyklus o zdraví

Výživa pro školáka
Seminář bude zaměřen na výživu dětí od mateřské po střední školu. Pozornost bude soustředěna na 
jednotlivé problémy související s výživou (potřeba výživy v průběhu vývoje dítěte, faktory ovlivňu-
jící výživu aneb výživa jako součást životního stylu). Teorie bude doplněna o praxi z Poradny pro 
výživu, která funguje bezplatně v Bílém domě (Centrum dětských odborných zdravotnických služeb 
Brno) pod záštitou Ústavu preventivního lékařství Masarykovy univerzity. Přednášet bude Mgr. Ve-
ronika Březková. Vstup volný.

Úterý 4. června 18:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
III. absolventský koncert kytaristky Kateřiny Vašíčkové

a jejích spoluúčinkujících přátel. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
Středa 5. června od 16:00, zahrada ZUŠ 

Tlapkafest
Zahradní slavnost výtvarného oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 6. června 10:00, velký sál KD
Taneční vystoupení 

pro kuřimské základní školy. Pořádá ZUŠ Kuřim. 
Čtvrtek 6. června 17:00, velký sál KD Kuřim

Závěrečné vystoupení tanečního oboru Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 7. června 18:00, Městská knihovna
Korálkovací kurz pro juniorky

Kurz je určen slečnám od 10 do 15 let. Barevné letní korálkování – květinové náhrdelníky, náušnice, 
náramky, dřevěné korálky, peří. Budeme používat  různé techniky – ketlování, lanka, provázky, mě-
děné drátky…  Hlavní téma – barvy. Na kurz je třeba se přihlásit na mail hrdinova.pavla@seznam.cz 
nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu je 200 Kč.

Pátek 7. června 19:30, nádvoří zámku Kuřim

Traband, Poletíme?
Energie, poezie, humor i poselství v úvodním dvojkoncertu Kuřimského zámeckého kultur-
ního léta. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej od 2. května v Kultur-
ním domě Kuřim a Clubu Escape.  www.traband.net, www.poletime.info/poletime. Pořadatel 
SCKD. kultura.mkkurim.cz. 
Po skončení Oldies&mix párty DJ Flash.

Sobota 8. června od 14:30, start před sokolovnou
Pohádková cesta lesem

Pořádá Llano Estacado. Pro děti a jejich rodiče. Možno absolvovat i s kočárkem. Pohádkové bytosti, 
soutěže a odměny. Cíl v zámecké zahradě s ohněm a muzikou. Bufet, pivo – limo, opékání vlastních 
buřtíků. Startovné 30 Kč.

Sobota 8. června 17:00, velký sál KD Kuřim
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ tanečního oboru Lelekovice 

s absolventským vystoupení TO V. Bítýška, hosté ze ZUŠ Kloubouky u Brna. Pořádá ZUŠ Kuřim. 
Vstupné dobrovolné.

Sobota 8. června 18:00, nádvoří zámku Kuřim 

Dnb Jam Open Air
Jednodenní DnB Jam pod širým nebem na nádvoří zámku v Kuřimi. Můžete se těšit na 2 stage a 19. 
djs. Na venkovní Dnb Jam stagi vystoupí špička české dnb scény a v klubu Escape se mužete těšit na 
dubstep stage. DnB Jam stage: Rido (Metalheadz / Subtiles), Akira & Anakin aka Deadly Viperz 
(Let It Roll / Shadowbox), Pixie (Let It Roll / T2b), Sayko (Redrum), CrashMan & Gr3p (Dru-
mUp / Fleshpot), Milhauz & Ze-cube (Bassement djs), Matzet & Tajfun /SK/ (Get some noise). 
Escape dubstep stage: Dekor, Yuriakos Kadakos (Dnb Jam), oNny (Dnb Jam), Xerxes (dnbportal.
cz), Istar (Dnb Jam), Kaon (Dnb Jam), Shampy. Pořadatel DNB jam VB. Vstup: 150 Kč.

Neděle 9. června 13:00, dvůr KD Kuřim
Dětský den 

Pořádá klub Pohoda. Soutěže o ceny, dětské hrady, skluzavka, malování na obličej, dočasné tetová-
ní, heliové balónky, tombola, hudební vystoupebí (Tonda Žák), klaun, cukrová vata a další. Vstup 
volný.

Pondělí 10. června, ZUŠ Kuřim
Talentové zkoušky kuřimských předškoláků 

do hudebního, tanečního a výtvarného oboru ZUŠ

V Ý S TAV Y

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Flop-Vičar Tyršova 81 (po-pá 
9-12, 13-17, tel.: 603 892 913), Tra�ka Na Loučkách (po - pá 5:30 - 16, so 7-10), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského centra KD (zde i na 
faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Pondělí 10. června 18:00, Městská knihovna 
Korálkovací kurz pro dospělé

Barevné letní korálkování – květinové náhrdelníky, náušnice, náramky, dřevěné korálky, peří. Bude-
me používat  různé techniky – ketlování, lanka, provázky, měděné drátky…  Hlavní téma – barvy. Na 
kurz je třeba se přihlásit na mail hrdinova.pavla@seznam.cz nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu 
je 300 Kč.

Úterý 11. června 19:30, chrám sv. Maří Magdalény, Kuřim

Varhanní koncert 
- Stanislav Šurin

Prolínání varhanních stylů. Stanislav Šurin je absolventem bratislavské konzervatoře a Diecézní kon-
zervatoře ve Vídni. Ve studiu varhanní hry pokračoval na VŠMU v Bratislavě ve třídě Ivana Sokola 
a soukromě u Johanna Trummera v rakouském Grazu. Jako varhaník účinkoval na mnoha význam-
ných bohoslužbách, jež média přenášela veřejnosti. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na 
dobročinný účel. Pořádá Spol. centrum Kuřim a římskokatolická farnost Kuřim.

Středa 12. června 17:00, komorní sál ZUŠ
Závěrečný koncert žáků hudebního oboru Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 13.června 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Vrtěti ženou - filmový klub   
Blíží se léto, hormony pracují, a proto je čas na romanci. V této se navíc vyskytuje jeden neroman-
tický nástroj. Příběh vás přenese do počátků ženské emancipace v 19. století. Vypráví s nadhledem o 
dvou lékařích a jejich vynálezu erotické pomůcky /vibrátoru/. Původně byla určená původně k léč-
bě hysterek, ale podivuhodně rychle se rozšířila... Lechtivé téma je pojednáno s vkusem, takže nijak 
nepotlačuje romantickou linku ani pohodovou náladu snímku. V hlavních rolích Rupert Evere� a 
Maggie Gyllenhaal.  Romantická komedie / drama / historický, Velká Británie 2011, 100min. Vstup 
studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 14. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Mix&Oldies Party Rotone

Párty s tanečními hity od 80. let až do dneška. Tancujte až do rána. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies&Mix Party DJ Flash

Na starý, ale taky nejnovější hity můžete zapařit na této party. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. 
Vstup, jako každou sobotu, zdarma.

Pondělí 17. června 17:00, komorní sál ZUŠ
Závěrečné divadelní představení žáků LDO

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
Středa 19. června 16:00, velký sál KD

Konference o sociálních službách a taneční zábava
Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Pří-
spěvek na kapelu 30 Kč.

Čtvrtek 20. června 15:30, zahrada ZUŠ Kuřim
Těšíme se na prázdniny 

Zahradní slavnost všech oborů s oceňováním nejlepších žáků školního roku. Pořádá ZUŠ Kuřim. 
Vstupné dobrovolné.

Pátek 21. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and Bass Break trip no. 30 Payrex, Fil White, Yuriakos 

Kadakos
Payrex je osvědčená brněnsko-kuřimská klasika, která se po delší době vrací bavit vás divokým dru-
mem. Fil White z trenikl sound system je prostě brněnský sekáč. Yuriakos Kadakos velkobítešský 
dramupán. Tihle pánové Vás budou bavit a pomáhat jim v tom bude pan Jelen Jägermeister za 29 Kč 
a když pozve paní Colu, tak to bude za 39 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 22. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou 
ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Jägermeister za 29 Kč s Colou za 39 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Pátek 28. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Techno Wars: Dazy, Fitch, Wolf, Pete Ripe

Pomalejším, ale velice tanečním tech-minimalem rozehraje celou rošádu Fitch a nebude chybět ani 
tvrdší techno set v podání Wolfa. Dazy předvede tribal - groove techno. A tech-house čekejte od Peta 
Ripe. Akce vodka Amundsen + Semtex 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. června, restaurace Wellness Kuřim

Mexický letní večer
Hraje skupina Espuelas (4 muzikanti). Muzika a kulinářské speciality.

 

Od úterý 18. června, Městská knihovna
Pryskyřicové šperky 

Prodejní výstava výtvorů a bižutérie vyráběné technikou lité, průhledné křišťálové pryskyřice s 
rozmanitými motivy. Vystaveny budou sponky do vlasů, náušnice, přívěsky, náhrdelníky, prsteny, 
přívěsky na klíče, záložky do knih a magnety.  Veškeré zboží bude možno dle přání upravit nebo 
dokonce vytvořit šperk s vlastním motivem. Výrobky z dílny Lenky Žaludové okouzlí dospělé i děti. 
Vstup volný v půjčovní době knihovny (výstava potrvá do 30. srpna 2013).

Od pondělí 1. července do 11. července
Výstava fotogra�í

FOTOKLUB KUŘIM pořádá u příležitosti vyhodnocení Moravskoslezské mapové soutěže VÝSTA-
VU FOTOG�FIÍ v prostorách velkého sálu kulturního domu v Kuřimi. Výstava bude pro veřej-
nost otevřena od 1. 7. 2013 do 11. 7. 2013. Na výstavu Vás srdečně zve Fotoklub Kuřim.

Prodejní a komerční akce v KD:
Úterý 11. 6. fa Rucek (smíš. zboží), čt. 13. a pá. 14. 6. Nouratex (textil), út. 18. 6. fa Hamax, pá. 21. 6. 
Textil Břeclav, Ne 23. 6. obuv, st. 26. a čt. 27. 6. Etcimex (textil).
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Sobota 1. června, Club Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou 
ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Vstup jako každou sobotu zdarma.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 
943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pondělí 3. června 18:00, Městská knihovna
Cyklus o zdraví

Výživa pro školáka
Seminář bude zaměřen na výživu dětí od mateřské po střední školu. Pozornost bude soustředěna na 
jednotlivé problémy související s výživou (potřeba výživy v průběhu vývoje dítěte, faktory ovlivňu-
jící výživu aneb výživa jako součást životního stylu). Teorie bude doplněna o praxi z Poradny pro 
výživu, která funguje bezplatně v Bílém domě (Centrum dětských odborných zdravotnických služeb 
Brno) pod záštitou Ústavu preventivního lékařství Masarykovy univerzity. Přednášet bude Mgr. Ve-
ronika Březková. Vstup volný.

Úterý 4. června 18:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
III. absolventský koncert kytaristky Kateřiny Vašíčkové

a jejích spoluúčinkujících přátel. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
Středa 5. června od 16:00, zahrada ZUŠ 

Tlapkafest
Zahradní slavnost výtvarného oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 6. června 10:00, velký sál KD
Taneční vystoupení 

pro kuřimské základní školy. Pořádá ZUŠ Kuřim. 
Čtvrtek 6. června 17:00, velký sál KD Kuřim

Závěrečné vystoupení tanečního oboru Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 7. června 18:00, Městská knihovna
Korálkovací kurz pro juniorky

Kurz je určen slečnám od 10 do 15 let. Barevné letní korálkování – květinové náhrdelníky, náušnice, 
náramky, dřevěné korálky, peří. Budeme používat  různé techniky – ketlování, lanka, provázky, mě-
děné drátky…  Hlavní téma – barvy. Na kurz je třeba se přihlásit na mail hrdinova.pavla@seznam.cz 
nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu je 200 Kč.

Pátek 7. června 19:30, nádvoří zámku Kuřim

Traband, Poletíme?
Energie, poezie, humor i poselství v úvodním dvojkoncertu Kuřimského zámeckého kultur-
ního léta. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej od 2. května v Kultur-
ním domě Kuřim a Clubu Escape.  www.traband.net, www.poletime.info/poletime. Pořadatel 
SCKD. kultura.mkkurim.cz. 
Po skončení Oldies&mix párty DJ Flash.

Sobota 8. června od 14:30, start před sokolovnou
Pohádková cesta lesem

Pořádá Llano Estacado. Pro děti a jejich rodiče. Možno absolvovat i s kočárkem. Pohádkové bytosti, 
soutěže a odměny. Cíl v zámecké zahradě s ohněm a muzikou. Bufet, pivo – limo, opékání vlastních 
buřtíků. Startovné 30 Kč.

Sobota 8. června 17:00, velký sál KD Kuřim
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ tanečního oboru Lelekovice 

s absolventským vystoupení TO V. Bítýška, hosté ze ZUŠ Kloubouky u Brna. Pořádá ZUŠ Kuřim. 
Vstupné dobrovolné.

Sobota 8. června 18:00, nádvoří zámku Kuřim 

Dnb Jam Open Air
Jednodenní DnB Jam pod širým nebem na nádvoří zámku v Kuřimi. Můžete se těšit na 2 stage a 19. 
djs. Na venkovní Dnb Jam stagi vystoupí špička české dnb scény a v klubu Escape se mužete těšit na 
dubstep stage. DnB Jam stage: Rido (Metalheadz / Subtiles), Akira & Anakin aka Deadly Viperz 
(Let It Roll / Shadowbox), Pixie (Let It Roll / T2b), Sayko (Redrum), CrashMan & Gr3p (Dru-
mUp / Fleshpot), Milhauz & Ze-cube (Bassement djs), Matzet & Tajfun /SK/ (Get some noise). 
Escape dubstep stage: Dekor, Yuriakos Kadakos (Dnb Jam), oNny (Dnb Jam), Xerxes (dnbportal.
cz), Istar (Dnb Jam), Kaon (Dnb Jam), Shampy. Pořadatel DNB jam VB. Vstup: 150 Kč.

Neděle 9. června 13:00, dvůr KD Kuřim
Dětský den 

Pořádá klub Pohoda. Soutěže o ceny, dětské hrady, skluzavka, malování na obličej, dočasné tetová-
ní, heliové balónky, tombola, hudební vystoupebí (Tonda Žák), klaun, cukrová vata a další. Vstup 
volný.

Pondělí 10. června, ZUŠ Kuřim
Talentové zkoušky kuřimských předškoláků 

do hudebního, tanečního a výtvarného oboru ZUŠ

V Ý S TAV Y

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Flop-Vičar Tyršova 81 (po-pá 
9-12, 13-17, tel.: 603 892 913), Tra�ka Na Loučkách (po - pá 5:30 - 16, so 7-10), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského centra KD (zde i na 
faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Pondělí 10. června 18:00, Městská knihovna 
Korálkovací kurz pro dospělé

Barevné letní korálkování – květinové náhrdelníky, náušnice, náramky, dřevěné korálky, peří. Bude-
me používat  různé techniky – ketlování, lanka, provázky, měděné drátky…  Hlavní téma – barvy. Na 
kurz je třeba se přihlásit na mail hrdinova.pavla@seznam.cz nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu 
je 300 Kč.

Úterý 11. června 19:30, chrám sv. Maří Magdalény, Kuřim

Varhanní koncert 
- Stanislav Šurin

Prolínání varhanních stylů. Stanislav Šurin je absolventem bratislavské konzervatoře a Diecézní kon-
zervatoře ve Vídni. Ve studiu varhanní hry pokračoval na VŠMU v Bratislavě ve třídě Ivana Sokola 
a soukromě u Johanna Trummera v rakouském Grazu. Jako varhaník účinkoval na mnoha význam-
ných bohoslužbách, jež média přenášela veřejnosti. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na 
dobročinný účel. Pořádá Spol. centrum Kuřim a římskokatolická farnost Kuřim.

Středa 12. června 17:00, komorní sál ZUŠ
Závěrečný koncert žáků hudebního oboru Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 13.června 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Vrtěti ženou - filmový klub   
Blíží se léto, hormony pracují, a proto je čas na romanci. V této se navíc vyskytuje jeden neroman-
tický nástroj. Příběh vás přenese do počátků ženské emancipace v 19. století. Vypráví s nadhledem o 
dvou lékařích a jejich vynálezu erotické pomůcky /vibrátoru/. Původně byla určená původně k léč-
bě hysterek, ale podivuhodně rychle se rozšířila... Lechtivé téma je pojednáno s vkusem, takže nijak 
nepotlačuje romantickou linku ani pohodovou náladu snímku. V hlavních rolích Rupert Evere� a 
Maggie Gyllenhaal.  Romantická komedie / drama / historický, Velká Británie 2011, 100min. Vstup 
studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 14. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Mix&Oldies Party Rotone

Párty s tanečními hity od 80. let až do dneška. Tancujte až do rána. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies&Mix Party DJ Flash

Na starý, ale taky nejnovější hity můžete zapařit na této party. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. 
Vstup, jako každou sobotu, zdarma.

Pondělí 17. června 17:00, komorní sál ZUŠ
Závěrečné divadelní představení žáků LDO

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.
Středa 19. června 16:00, velký sál KD

Konference o sociálních službách a taneční zábava
Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Pří-
spěvek na kapelu 30 Kč.

Čtvrtek 20. června 15:30, zahrada ZUŠ Kuřim
Těšíme se na prázdniny 

Zahradní slavnost všech oborů s oceňováním nejlepších žáků školního roku. Pořádá ZUŠ Kuřim. 
Vstupné dobrovolné.

Pátek 21. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and Bass Break trip no. 30 Payrex, Fil White, Yuriakos 

Kadakos
Payrex je osvědčená brněnsko-kuřimská klasika, která se po delší době vrací bavit vás divokým dru-
mem. Fil White z trenikl sound system je prostě brněnský sekáč. Yuriakos Kadakos velkobítešský 
dramupán. Tihle pánové Vás budou bavit a pomáhat jim v tom bude pan Jelen Jägermeister za 29 Kč 
a když pozve paní Colu, tak to bude za 39 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 22. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou 
ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Jägermeister za 29 Kč s Colou za 39 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Pátek 28. června, Club Escape, zámek Kuřim 
Techno Wars: Dazy, Fitch, Wolf, Pete Ripe

Pomalejším, ale velice tanečním tech-minimalem rozehraje celou rošádu Fitch a nebude chybět ani 
tvrdší techno set v podání Wolfa. Dazy předvede tribal - groove techno. A tech-house čekejte od Peta 
Ripe. Akce vodka Amundsen + Semtex 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. června, restaurace Wellness Kuřim

Mexický letní večer
Hraje skupina Espuelas (4 muzikanti). Muzika a kulinářské speciality.

 

Od úterý 18. června, Městská knihovna
Pryskyřicové šperky 

Prodejní výstava výtvorů a bižutérie vyráběné technikou lité, průhledné křišťálové pryskyřice s 
rozmanitými motivy. Vystaveny budou sponky do vlasů, náušnice, přívěsky, náhrdelníky, prsteny, 
přívěsky na klíče, záložky do knih a magnety.  Veškeré zboží bude možno dle přání upravit nebo 
dokonce vytvořit šperk s vlastním motivem. Výrobky z dílny Lenky Žaludové okouzlí dospělé i děti. 
Vstup volný v půjčovní době knihovny (výstava potrvá do 30. srpna 2013).

Od pondělí 1. července do 11. července
Výstava fotogra�í

FOTOKLUB KUŘIM pořádá u příležitosti vyhodnocení Moravskoslezské mapové soutěže VÝSTA-
VU FOTOG�FIÍ v prostorách velkého sálu kulturního domu v Kuřimi. Výstava bude pro veřej-
nost otevřena od 1. 7. 2013 do 11. 7. 2013. Na výstavu Vás srdečně zve Fotoklub Kuřim.

Prodejní a komerční akce v KD:
Úterý 11. 6. fa Rucek (smíš. zboží), čt. 13. a pá. 14. 6. Nouratex (textil), út. 18. 6. fa Hamax, pá. 21. 6. 
Textil Břeclav, Ne 23. 6. obuv, st. 26. a čt. 27. 6. Etcimex (textil).
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kultura

pozvánka

Vyhlášení cen 
Kuřimské Kulturní Činy 
(KuKuČ 2013)

Kulturní výbor z pověření Zastupitelstva města Kuřimi vyhlašuje 
anketu „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2013“. Smyslem ankety je najít 
a vyzvednout takové činy a aktivity ve městě, které jsou dobrým příkla-
dem pro ostatní občany města, zvyšují prestiž města, pomáhají rozvoji 
kultury v Kuřimi a kultivují jeho prostředí.

Časový rozpis ankety:
1. Nominační kolo – uzavírá se k 9. září 2013. V něm mohou 

všichni občané Kuřimi i právnické osoby se sídlem v Kuřimi nominovat 
kandidáty na tyto ceny.

2. Finále – Kulturní výbor z nominovaných vybere vítěze a před-
loží je jako návrh starostovi na ocenění. Starosta může odmítnout ně-
kterému navrženému cenu udělit, ale nemůže udělit cenu nikomu, koho 
výbor nedoporučil.

Ročník ankety končí slavnostním veřejným vyhlášením kuřim-
ských kulturních činů, které letos proběhne v rámci Medových dnů 28. 
– 29. září 2013.

Nominační kategorie (nominováni mohou být jednotlivci i kolek-
tivy):

Talent roku: Pro mladé umělce (žáky i studenty základních škol, 
středních neuměleckých škol, ZUŠ) za významný počin v oblasti kultury 
(soutěže, veřejné produkce apod.) 

Umělecký výkon: Pro dospělé (včetně vysokoškolských studen-
tů a studentů konzervatoří) občany Kuřimi za výrazný umělecký výkon 
(soutěže, umělecké přehlídky, vystoupení, vytvoření výtvarného či lite-
rárního díla. 

Dramaturgický počin: Za nejzajímavější dramaturgii (akce, cyklu 
pořadů, přehlídky, dramaturgie zařízení) roku v Kuřimi. 

Mecenáš roku: Pro fyzickou či právnickou osobu, která svými fi-
nančními prostředky či jinou formou pomoci podpořila nějaký kulturní 
projekt v Kuřimi.

Za vytváření kultury všedního dne: Cena je určena pro fyzickou či 
právnickou osobu, která vytváří kulturní prostředí pro občany města ve 
veřejně přístupném prostoru (úřad, prodejna, veřejné prostranství…) 

Za propagaci kultury: Za vytváření mediálního obrazu kuřimské 
kultury, mediální propagaci akcí (novináři, publicisté, kabelovky, webov-
ky)

Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: Taková nějaká cena za 
celoživotní dílo

Mimořádné kategorie (ty mohou nastat vždy, např. někdo nekuři-
mský napíše román o Kuřimi).

V každé kategorii může být uděleno více cen, jedna cena i žádná 
cena.

Způsob nominace:
Písemně, neanonymně s uvedením kategorie a konkrétního činu. 

U kategorií není nutné, aby nominující znal přesně konkrétní jméno no-
minovaného, podstatný je čin. Na jednom nominačním návrhu může být 
uvedeno více nominovaných v jedné nebo více kategoriích.

Tři fiktivní příklady formálně přijatelných nominací (schválně 
uvádíme pochopitelně příklady neexistujících objektů a činů):

1) Navrhuji v kategorii za vytváření kultury všedního dne ocenit 
provozovatele restaurace U žáby. Příjemný interiér, květiny, výstavy obra-
zů na zdech, to je odlišuje od ostatních provozoven nejen v Kuřimi. 

2) Navrhuji v kategorii Dramaturgický počin ocenit galerii nad 
astrál a také toho, co pořádá cestovatelské besedy v sokolovně. V kategorii 
Talent roku pak navrhuji rockovou skupinu žáků ZŠ Jungmannova Kališ 
Mališ.

3) V kategorii Mecenáš roku bych navrhoval ocenění pro ty, kteří 
finančně podporují cyklus představení divadel malých forem, pořádaný 

občanským sdružením Výšina v Kuřimi. Tento cyklus zároveň navrhuji 
na cenu za dramaturgii.

Není povinné, ale je dobré doplnit nominaci i krátkým zdůvod-
něním.

Zasílá se na adresu:
Kulturní výbor,
Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim

popřípadě elektronicky na glosova@radnice.kurim.cz; do před-
mětu e-mailu uvést „Nominace KuKuČ 2013“.

Úterý 11. června 19:30, chrám sv. Maří Magdalény, Kuřim

Varhanní koncert 
Stanislav Šurin

Prolínání varhanních stylů. Stanislav Šurin je absolventem brati-
slavské konzervatoře a Diecézní konzervatoře ve Vídni. Ve studiu varhan-
ní hry pokračoval na VŠMU v Bratislavě ve třídě Ivana Sokola a soukro-
mě u Johanna Trummera v rakouském Grazu. Jako varhaník účinkoval 
na mnoha významných bohoslužbách, jež média přenášela veřejnosti. 
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na dobročinný účel. Pořádá 
Společenské centrum Kuřim a římskokatolická farnost Kuřim.
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 11/2013 ze dne 24. 4. 2013
219/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 17. 4. 2013. Termín 

plnění: 24. 4. 2013 (KÚ)
220/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-

nosti KME, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 
46994033, jako oprávněného z věcného břemene za účelem ulože-
ní optického kabelu v rozsahu dle GP č. 2915-68/2013 v pozemku 
par. č. 1471/1 v k. ú. Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 900,- Kč bez 
DPH. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného bře-
mene. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

221/2013 RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxx umístěného v I. NP 
bytového domu č. p. xxx, xxx, manž. Františku a Heleně Jurano-
vým, oba bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občan-
ského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 
30. 6. 2013 (OMP)

222/2013 RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. xxxxx umístěného v 
podkroví bytového domu č. p. xxxx, xxxx, xxxx, společným nájem-
cům, paní Vlastimile Klusákové, bytem Šebrov – Kateřina, a panu 
Lukáši Klusákovi, bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) 
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Termín pl-
nění: 30. 6. 2013 (OMP)

223/2013 RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru č. 844/9 
o výměře 158,46 m2, který je umístěn v domě č. p. 839, 840, 841, 
842, 843 a 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi panu Ing. Kasimu Al-
Durymu, trvale bytem Kuřim, IČ 49487477, dle čl. 4. 2. písm. b) 
nájemní smlouvy č. 299/2004. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. 
Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

224/2013 RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 
1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ 
byt č. xxxx, umístěný ve II. NP bytového domu č. p. xxx, xxx, xxx 
v Kuřimi, manž. Františku a Ivetě Kuldanovým, oba trvale bytem 
Kuřim, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou 
za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. Termín plnění: 31. 5. 2013 
(OMP)

225/2013 RM schvaluje, dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní 
uzávěrku k 31. 12. 2012 Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 22. 
5. 2013 (ZŠ)

226/2013 RM souhlasí s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace. Termín plnění: 22. 5. 2013 (ZŠ)

227/2013 RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové orga-
nizace za rok 2012 a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 
Termín plnění: 22. 5. 2013 (ZŠ)

228/2013 RM ukládá řediteli ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, předložit radě 
města zprávu o opatřeních přijatých v bodech 1. – 4. dle zápisu, a 
to do 7. 5. 2013. Termín plnění: 7. 5. 2013 (ZŠ)

229/2013 RM schvaluje, dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účet-
ní uzávěrku k 31. 12. 2012 Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, s výhradou. Termín 
plnění: 22. 5. 2013 (ZŠ)

230/2013 RM souhlasí s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 Zá-
kladní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěv-
kové organizace. Termín plnění: 22. 5. 2013 (ZŠ)

231/2013 RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
za rok 2012 a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle návrhu. Ter-
mín plnění: 22. 5. 2013 (ZŠ)

232/2013 RM schvaluje, dle § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, účetní 
uzávěrku k 31. 12. 2012 Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 22. 
5. 2013 (MŠ)

233/2013 RM souhlasí s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 Ma-
teřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěv-
kové organizace. Termín plnění: 22. 5. 2013 (MŠ)

234/2013 RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organi-
zace za rok 2012 a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu. 
Termín plnění: 22. 5. 2013 (MŠ)

235/2013 RM schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na 
službu „Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ se 
změnou. Termín plnění: 5. 6. 2013 (1. MST)

236/2013 RM bere na vědomí „Studii provozu a rozvoje infrastruktur-
ního majetku vodovodů a kanalizací města Kuřimi“ a pověřuje 
dalším jednání v této věci místostarostu Ing. O. Štarhu. Termín 
plnění: 24. 4. 2013 (MST)

237/2013 RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Jiřím Jakub-
cem, daňovým poradcem, IČ 66581770, Čebín, na zpracování da-
ňového přiznání k dani z příjmů za rok 2012 za cenu 22.990 Kč vč. 
DPH. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OF)

238/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku na stavební práce s 
názvem „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ a souhlasí 
s vyzváním uchazeče – společnosti PRIVILEG, spol. s r.o., Brno, 
Bezručova 17a, IČ 47910976, která předložila nejvhodnější nabíd-
ku v celkové hodnotě 4.343.777 Kč bez DPH, tj. 5.255.970 Kč vč. 
DPH, k součinnosti k uzavření smlouvy o dílo. Termín plnění: 31. 
12. 2013 (OI)

239/2013 RM bere na vědomí informaci o vyrozumění a výzvě Krajské-
ho soudu v Brně k podanému návrhu na zrušení opatření obecné 
povahy – Změny č. XI ÚPN SÚ Kuřim. Termín plnění: 24. 4. 2013 
(OI)

240/2013 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Termín plnění: 30. 4. 2013 (OMP)

241/2013 RM schvaluje nájemní smlouvu mezi SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., 
IČ 47917865, a Městem Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 
2013. Termín plnění: 30. 10. 2013 (MKK)

242/2013 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení dvou bytů v DPS 
dle zápisu. Termín plnění: 24. 4. 2013 (CSSK)

243/2013 RM bere na vědomí odstoupení Bc. Romana Stříže z komise 
dopravy a jmenuje členem komise dopravy Roberta Kubíčka. Ter-
mín plnění: 24. 4. 2013 (OI)

244/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
15. 4. 2013 v bodě č. 1, 6, 8, 9, a schvaluje body č. 2, 4, 5, 7 dle 
zápisu v příloze. Termín plnění: 24. 4. 2013 (OI)

245/2013 RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.500 Kč pro občanské 
sdružení Asociace nositelů legionářských tradic, IČ 26599538, 
Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6. Termín plnění: 14. 5. 2013 
(KÚ)

246/2013 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 
Kč registrované sociální službě, kterou poskytuje DOTYK II, 
o.p.s., IČ 292 77 817, se sídlem Vysoké Popovice 253, PSČ 664 84. 
Termín plnění: 31. 5. 2013 (OSVP)

247/2013 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města k 31. 3. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 24.301.930,86 
Kč. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OF)
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na ke schválení Radě města Kuřimi po prověření referencí.
3/KAT stavební, a. s., se sídlem Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno-Přízře-

nice, IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro 
technologii tryskovou metodou

4/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoploš-
né vysprávky

5/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoploš-
né vysprávky včetně odfrézování krytu

6/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoploš-
né vysprávky i s výměnou podkladu

7/KAT stavební, a. s., se sídlem Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno-Přízře-
nice, IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro 
technologii velkoplošné vysprávky penetrací

8/KAT stavební, a. s., se sídlem Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno-Přízře-
nice, IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro 
technologii velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou 
emulzí

9/KAT stavební, a. s., se sídlem Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno-Přízře-
nice, IČ 29282101, která předložila nejvýhodnější nabídku pro 
technologii velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů 
mikrokobercem

10/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoploš-
né vysprávky asfaltovým recyklátem.

Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)
260/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakáz-

ky malého rozsahu dodávku s názvem „Fotovoltaický systém ZŠ 
Jungmannova“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jme-
nuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 
Termín plnění: 30. 12. 2013 (ZŠ)

261/2013 RM ruší usnesení č. 516/2012 ve věci postupu pro pokračo-
vání architektonických soutěží na projektovou přípravu Sportovní 
haly a Společenského a kulturního centra v Kuřimi v části jmeno-
vání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zpracování 
výkonových fází projektů pro obě stavby. Termín plnění: 31. 12. 
2013 (OI)

262/2013 RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která 
bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, 
pro veřejné zakázky s názvem „Zhotovitel projektové dokumenta-
ce stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ a „Zhotovitel 
projektové dokumentace stavby Městská sportovní hala v Kuřimi“. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

263/2013 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na podání nabídky 
na veřejnou zakázku na služby s názvem „Zhotovitel projektové 
dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
zadávaného v jednacím řízení bez uveřejnění v návaznosti na sou-
těž o návrh vyhlášenou dne 16. 1. 2009, dále schvaluje zadávací 
dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. Termín plnění: 30. 12. 
2013 (OI)

264/2013 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč pro 
Golf Club Brno, Štefánikova 41, 602 00 Brno, IČ 48513954. Ter-
mín plnění: 14. 5. 2013 (KÚ)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

248/2013 RM ruší výběrové řízení ze dne 17. 4. 2013 na přidělení obec-
ního bytu č. 1123/8, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 
1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, na základě Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012 o volných bytech v majetku města a by-
tových náhradách, dle umístění v pořadníku č. 32. Termín plnění: 
24. 4. 2013 (OMP)

249/2013 RM ruší výběrové řízení ze dne 17. 4. 2013 na přidělení obec-
ního bytu č. 1173/4, umístěného v I. NP bytového domu č. p. 892, 
893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská, Kuřim, na základě Pravidel Města 
Kuřimi č. 1/2012 o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, dle umístění v pořadníku č. 32. Termín plnění: 24. 4. 
2013 (OMP)

250/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla na moderová-
ní vyhlášení ankety Nejlepší sportovec města Kuřimi za rok 2012 
s Michalem Chylíkem, Bílovice nad Svitavou. Termín plnění: 30. 
4. 2013 (KÚ)

251/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla na moderová-
ní Fóra zdravého města Kuřim s Michalem Chylíkem, Bílovice nad 
Svitavou. Termín plnění: 30. 4. 2013 (KÚ)

252/2013 RM uděluje předchozí souhlas Základní škole, Kuřim, Jung-
mannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, s 
přijetím blíže určeného peněžitého daru ve výši 15.000,- Kč po-
skytnutého akciovou společností Jihomoravská plynárenská, a.s., 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 49970607, DIČ 
CZ49970607, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského sou-
du v Brně, oddíl B, vložka 1246, a souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy. Termín plnění: 30. 6. 2013 (ZŠ)

253/2013 RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje“ ve výši 25.000,- Kč poskytnuté 
Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizaci z Dotačního programu pro poskytování 
dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
pro rok 2013, na akci „365 Dnů Země“. Termín plnění: 30. 6. 2013 
(ZŠ)

254/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obec-
ních bytech“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
PLASTIKOV, s.r.o., se sídlem Mlýnská 4905/72, Jihlava, PSČ 586 
01, IČ 60711159, za cenu 368.619 Kč vč. DPH. Termín plnění: 
30. 6. 2013 (OMP)

255/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
22. 4. 2013 v bodech č. 1, 2, 5, schvaluje body č. 3, 4, 6, 7, 8. Termín 
plnění: 30. 4. 2013 (OI)

256/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Pře-
chod pro chodce na ul. Legionářské u DDM v Kuřimi“ se společ-
ností EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, se sídlem 
Vídeňská 104, PSČ 619 00 Brno, IČ 452 749 24, který spočívá v 
provedení dodatečných stavebních prací. Termín plnění: 20. 5. 
2013 (OI)

257/2013 RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.500 Kč pro 
občanské sdružení APLA – JM, Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ 
26589907. Termín plnění: 14. 5. 2013 (KÚ)

258/2013 RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.500 Kč pro cha-
ritativní zařízení Domov Sv. Alžběty, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov, 
IČ 73633968. Termín plnění: 14. 5. 2013 (KÚ)

259/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů 
místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo s firmou: 

1/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917, 
která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lo-
kálních výtluků vyplněním vhodnou směsí

2/Nabídka pro opravy lokálních výtluků infratechnologií bude předlože-
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 
12/2013 ze dne 7. 5. 2013
265/2013 RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické 

farnosti Kuřim ve výši 40.000,- Kč, na projekt Oprava severní boč-
ní střechy nad sakristií kostela sv. Máří Magdaleny v Kuřimi z pro-
gramu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Termín plnění: 31. 
12. 2013 (OI)

266/2013 RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické 
farnosti Veverská Bítýška ve výši 40.000,- Kč na projekt Restau-
rování vitráže v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce z programu 
Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou působností“. Termín plnění: 31. 12. 
2013 (OI)

267/2013 RM žádá ředitele ZŠ Tyršova, Kuřim, Mgr. S. Plchota o dopl-
nění předložené zprávy o materiály dle zápisu. Termín plnění: 20. 
5. 2013 (ZŠ)

268/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s ná-
zvem „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo SUNLUX s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 
28357299, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hod-
notě 1.069.206,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 12. 2013 (ZŠ)

269/2013 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základ-
ní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, ve výši 1.069.206 Kč na pokrytí akce „Fotovoltaický 
systém ZŠ Tyršova“. Termín plnění: 31. 5. 2013 (ZŠ)

270/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s ná-
zvem „Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“ a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo se společností SUNULUX, s.r.o., která před-
ložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 966.106,- Kč vč. 
DPH. Termín plnění: 31. 5. 2013 (ZŠ)

271/2013 RM souhlasí na základě prokázání splnění kvalifikace pro ve-
řejnou zakázku s názvem „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v 
Kuřimi“ s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem - společností 
VISPO CZ, s.r.o., IČ 26278553, Věteřov 57, 697 01, Kyjov, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.547.515 Kč 
bez DPH, tj. 3.082.494 Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OI)

272/2013 RM souhlasí na základě prokázání splnění kvalifikace pro ve-
řejnou zakázku s názvem „Zateplení MŠ na ulici Komenského v 
Kuřimi“ s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem - společností 
PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.877.973 Kč 
bez DPH, tj. 3.482.347 Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OI)

273/2013 RM schvaluje změny v zadávací dokumentaci pro veřejnou 
zakázku „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Městská 
sportovní hala v Kuřimi“ dle přílohy. Termín plnění: 30. 12. 2013 
(OI)

274/2013 RM jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek 
a členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku na 
službu „Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“ dle 
zápisu. Termín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)

275/2013 RM doporučuje ZM vzít na vědomí stav plnění usnesení k 29. 
4. 2013 a prodloužit termín plnění usnesení č. 1011/2013 do 31. 
12. 2013. Termín plnění: 7. 5. 2013 (STA)

276/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků p. č. 
1246/12 o výměře 135 m2 a p. č. 1246/13 o výměře 187 m2 vše 

v k. ú. Kuřim do vlastnictví města Kuřimi za celkovou kupní cenu 
ve výši 59.892,- Kč od Lenky Katolické, bytem Kuřim. Náklady 
spojené s převodem pozemků včetně daně z převodu nemovitos-
tí uhradí nabyvatel. Smluvními stranami budou také oprávnění z 
věcného břemene, a to manželé František a Marie Křivanovi, oba 
bytem Kuřim. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

277/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku p. 
č. 294 o výměře cca 160 m2 a části pozemku p. č. 293/1 o výměře 
cca 90m2 oba v k. ú. Kuřim dle přílohy „A“ a jmenovat členy pra-
covní skupiny dle zápisu. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

278/2013 RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc. č. 2675/13 
v k. ú. Kuřim o výměře 145 m2 Ing. Václavu Losíkovi, bytem Ku-
řim, za cenu 10.875 Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovi-
tostí. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

279/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 2675/12 v k. ú. Kuřim o výměře cca 75 m2 Ing. Václavu 
Losíkovi, bytem Kuřim, za cenu 75,-Kč/m2 s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z 
převodu nemovitostí. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

280/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 3718/21 dle GP č. 2919-51/2013 nově označená jako parc. 
č. 3718/41 v k. ú. Kuřim o výměře 941 m2 za cenu 180,- Kč/ m2 
do vlastnictví Města Kuřimi od Radomíry Jandekové (id. ½), tr-
vale bytem Luhačovice, a Ludmily Špačkové (id. ½), trvale bytem 
Hradčany. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně 
z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Termín plnění: 7. 5. 2013 
(OMP)

281/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 105 dle GP č. 2858-155/2012 nově označená jako parc. 
č. 105/2 vše k. ú. Kuřim o výměře 48 m2 za kupní cenu ve výši 
10.240,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od Statutárního města 
Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno, IČ 44992785. 
Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

282/2013 RM doporučuje ZM vyhlásit v souladu s „Pravidly pro ma-
jetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi za podmínek:

 a) termín konání výběrového řízení 26. 9. 2013
 b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč
 c) maximální cena za m2 pozemku 185,97 Kč
 d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „Výkup pozemků 

pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v 
zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv. č. 412 do čtvrtku 26. září 
2013 do 11:30 hodin. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

283/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
2904/129 o výměře 253 m2 v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu 
ve výši 8.855,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Miroslava 
Kaliny, 674 01 Třebíč, a paní Jarmily Slezákové, 664 34 Kuřim. Ná-
klady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby 
uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. 
Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

284/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemků parc. č. 
2784/20 o výměře 108 m2, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m2, 
parc. č. 2903/8 o výměře 60 m2, parc. č. 2903/9 o výměře 62m2, 
parc. č. 2904/110 o výměře 1699 m2, parc. č. 2904/109 o výměře 
1996 m2, parc. č. 2904/118 o výměře 268 m2, parc. č. 2904/119 
o výměře 447 m2, parc. č. 2904/92 o výměře 679 m2 a parc. č. 
2904/93 o výměře 798 m2 vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou 
cenu ve výši 209.365,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana 
Rostislava Filky, bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem ne-
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movitostí uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy 
bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 7. 5. 2013 
(OMP)

285/2013 RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1162/2012 ze dne 16. 
10. 2012. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

286/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
2784/30 o výměře 9 m2 za cenu 90,- Kč a část pozemku parc. č. 
2904/96 o výměře cca 638 m2 za cenu 35,- Kč/m2 vše v obci a 
k. ú. Kuřim do vlastnictví Města Kuřimi od pana Vladimíra For-
mana, bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

287/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
2784/29 o výměře 11 m2 za cenu 110,- Kč a části pozemku parc. č. 
2904/115 o výměře cca 304 m2 za cenu 35,- Kč/m2 vše v obci a k. 
ú. Kuřim do vlastnictví Města Kuřimi od Bohumila Maláška, by-
tem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí na-
byvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí 
kupní smlouva. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

288/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
2784/25 o výměře 46 m2, parc. č. 2903/13 o výměře 31 m2 a parc. 
č. 2904/101 o výměře 1507 m2 vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou 
cenu v k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 53.515,- Kč do vlast-
nictví Města Kuřimi od pana Miroslava Maláška a Aleny Maláško-
vé, oba bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

289/20013 RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1163/2012 ze dne 16. 
10. 2012. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

290/2013 RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 200.000 Kč s Tělocvičnou jednotou SOKOL Ku-
řim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim, IČ 44947763, na financování 
akce „ Nástavba venkovního sociálního zařízení s propojením do 
hlavní budovy“. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OF)

291/2013 RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o plnění Strategic-
kého plánu rozvoje města Kuřimi za období květen 2012 - duben 
2013 a dále pověřit starostu města předložením zprávy o jeho pl-
nění na zasedání ZM v roce 2014. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OI)

292/2013 RM doporučuje ZM schválit změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zři-
zovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)

293/2013 RM doporučuje ZM schválit změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizo-
vací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)

294/2013 RM doporučuje ZM schválit změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizo-
vací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-ven-
kov, příspěvkové organizace. Termín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)

295/2013 RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím peněžitého daru 
účelově neurčeného Mateřské škole, Česká, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizaci ve výši 200.000,- Kč. Termín plnění: 7. 5. 
2013 (KÚ)

296/2013 RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy mezi 
Městem Kuřimí, jako dárcem a Mateřskou školou, Česká, okres 
Brno – venkov, příspěvkovou organizací, jako obdarovaným. Ter-
mín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)

297/2013 RM doporučuje ZM souhlasit s vyčleněním finančních pro-
středků na doplacení úvazků pedagogických pracovnic Mateřské 
školy Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, a to od 
1. 9. 2013, dle návrhu. Termín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)

298/2013 RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Kuřimi k 
datu 31. 12. 2012, dle příloh. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OF)

299/2013 RM doporučuje ZM vzít na vědomí výsledky hospodaření měs-

ta k 31. 3. 2013, s přebytkem hospodaření ve výši 24.301.930,86 
Kč. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OF)

300/2013 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 
1165 dle GP č. 2926-4/2013 o výměře 256 m2 v k. ú. Kuřim za 
cenu 56.935,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od Květoslavy Ro-
mánkové, (id. 7/12), trvale bytem Kuřim, a Aleny Řehůřkové (id. 
5/12), trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OMP)

301/2013 RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápis ze zasedání finanční-
ho výboru ze dne 2. 5. 2013. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OF)

302/2013 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 k roz-
počtu města na rok 2013, dle zápisu. Termín plnění: 7. 5. 2013 
(OF)

303/2013 RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí jednotné ka-
nalizace v ul. Tišnovská „Za hřbitovem“ DN 300-500 BEO v délce 
507,30 m do majetku Města Kuřimi od Státního statku Kuřim, stát-
ního podniku v likvidaci, se sídlem Kuřim 664 34, IČ 00212989. 
Termín plnění: 7. 5. 2013 (OI, OMP)

304/2013 RM doporučuje ZM schválit bezúplatný pronájmu sálu kul-
turního domu pro Občanské sdružení Kuřimský dámský klub, Ku-
řim, Na Královkách 897, IČ 01567462, na nácvik lidových písní a 
tanců. Termín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)

305/2013 RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o poskytnutí do-
tací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti města Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v 
rámci výzvy roku 2013 v bodech a částkách podle přílohy. Termín 
plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)

306/2013 RM doporučuje ZM schválit Výbor pro kulturu a spolkový 
život ZM vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 
2013“, souhlasit s udělováním kuřimských kulturních cen města 
Kuřimi a pověřit Výbor pro kulturu a spolkový život ZM organi-
zací. Termín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)

 Jiří Koláček   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města  místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 13/2013 ze dne 15. 5. 2013
307/2013 RM souhlasí na základě prokázání splnění kvalifikace pro ve-

řejnou zakázku s názvem „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v 
Kuřimi“ s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem - společností 
PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 4.343.777 Kč 
bez DPH, tj. 5.255.970,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OI)

308/2013 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města na rok 
2013. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OF)

309/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, ul. Blanen-
ská – úprava zhlaví vrtu HV2SA“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností AQUA ENVIRO, s.r.o., se sídlem Ječná 29a, 
621 00 Brno, IČ 26907909, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 239.840 Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 
2013 (OI)

Jiří Koláček   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města  místostarosta města
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Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 
Kuřimi č. 04/2013 ze dne 7. 5. 2013
1050/2013 ZM schvaluje jako členy návrhové komise PaedDr. Davida 

Holmana a Ing. Petra Němce. Termín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)
1051/2013 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Jana Her-

mana a Mgr. Ladislava Ambrože. Termín plnění: 7. 5. 2013 (KÚ)
1052/2013 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 

7. 5. 2013 (KÚ)
1053/2013 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 29. 4. 2013 a pro-

dlužuje termín plnění usnesení č. 1011/2013 do 31. 12. 2013. Ter-
mín plnění: 7. 5. 2013 (STA)

1054/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků p. č. 1246/12 o vý-
měře 135 m2 a p. č. 1246/13 o výměře 187 m2 vše v k. ú. Ku-
řim do vlastnictví města Kuřimi za celkovou kupní cenu ve výši 
59.892,- Kč od Lenky Katolické, bytem Kuřim. Náklady spojené 
s převodem pozemků včetně daně z převodu nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Smluvními stranami budou také oprávnění z věcného 
břemeno a to manželé František a Marie Křivanovi, oba bytem Ku-
řim. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

1055/2013 ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2675/13 v k. ú. Kuřim 
o výměře 145 m2 Ing. Václavu Losíkovi, bytem Kuřim, za cenu 
10.875 Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s 
převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. Termín 
plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

1056/2013 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 
2675/12 v k. ú. Kuřim o výměře cca 75 m2 Ing. Václavu Losíkovi, 
bytem Kuřim, za cenu 75,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OMP)

1057/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 3718/21 
dle GP č. 2919-51/2013 nově označená jako parc. č. 3718/41 v k. 
ú. Kuřim o výměře 941 m2 za cenu 180,- Kč/ m2 do vlastnictví 
Města Kuřimi od Radomíry Jandekové (id. ½), trvale bytem Lu-
hačovice, a Ludmily Špačkové (id. ½), trvale bytem Hradčany. Ná-
klady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu ne-
movitostí uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1058/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 105 dle 
GP č. 2858-155/2012 nově označená jako parc. č. 105/2 vše k. 
ú. Kuřim o výměře 48 m2 za kupní cenu ve výši 10.240,- Kč do 
vlastnictví Města Kuřimi od Statutárního města Brna, se sídlem 
Dominikánské nám. 196/1, Brno, IČ 44992785. Termín plnění: 
30. 6. 2014 (OMP)

1059/2013 ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komu-
nikacemi za podmínek:

 e) termín konání výběrového řízení 26. 9. 2013
 f) objem finančních prostředků 200.000 Kč
 g) maximální cena za m2 pozemku 185,97 Kč
 h) způsob podání nabídky: nabídky s označením „Výkup pozemků 

pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v 
zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv. č. 408 do čtvrtku 26. září 
2013 do 11:30 hodin. Termín plnění: 30. 9. 2013 (OMP)

1060/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2904/129 
o výměře 253 m2 v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 
8.855,- Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Miroslava Kaliny, 
674 01 Třebíč, a paní Jarmily Slezákové, 664 34 Kuřim. Náklady 
spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Do doby uza-
vření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva. Ter-

mín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)
1061/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/20 o vý-

měře 108 m2, parc. č. 2784/21 o výměře 102 m2, parc. č. 2903/8 o 
výměře 60 m2, parc. č. 2903/9 o výměře 62m2, parc. č. 2904/110 
o výměře 1699 m2, parc. č. 2904/109 o výměře 1996 m2, parc. č. 
2904/118 o výměře 268 m2, parc. č. 2904/119 o výměře 447 m2, 
parc. č. 2904/92 o výměře 679 m2 a parc. č. 2904/93 o výměře 
798 m2 vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu ve výši 209.365,- 
Kč do vlastnictví Města Kuřimi od pana Rostislava Filky, bytem 
Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyva-
tel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kup-
ní smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1062/2013 ZM ruší usnesení č. 1162/2012 ze dne 16. 10. 2012. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1063/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/30 o 
výměře 9 m2 za cenu 90,- Kč a část pozemku parc. č. 2904/96 o 
výměře cca 638 m2 za cenu 35,- Kč/m2 vše v obci a k. ú. Kuřim do 
vlastnictví Města Kuřimi od pana Vladimíra Formana, bytem Ku-
řim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1064/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/29 o vý-
měře 11 m2 za cenu 110,- Kč a části pozemku parc. č. 2904/115 o 
výměře cca 304 m2 za cenu 35,- Kč/m2 vše v obci a k. ú. Kuřim 
do vlastnictví Města Kuřimi od Bohumila Maláška, bytem Ku-
řim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1065/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/25 o vý-
měře 46 m2, parc. č. 2903/13 o výměře 31 m2 a parc. č. 2904/101 
o výměře 1507 m2 vše v obci a k. ú. Kuřim za celkovou cenu v k. ú. 
Kuřim za celkovou cenu ve výši 53.515,- Kč do vlastnictví Města 
Kuřimi od pana Miroslava Maláška a Aleny Maláškové, oba bytem 
Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyva-
tel. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kup-
ní smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1066/2013 ZM ruší usnesení č. 1163/2012 ze dne 16. 10. 2012. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1067/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
200.000 Kč s Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, Tyršova 480, 
664 34 Kuřim, IČ 44947763, na financování akce „ Nástavba ven-
kovního sociálního zařízení s propojením do hlavní budovy“. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2013 (OF)

1068/2013 ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu 
rozvoje města Kuřimi za období květen 2012 - duben 2013 a dále 
pověřuje starostu města předložením zprávy o jeho plnění na po-
sledním zasedání ZM před volbami do obecního zastupitelstva v 
roce 2014. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OI)

1069/2013 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Ma-
teřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěv-
kové organizace. Termín plnění: 31. 5. 2013 (KÚ)

1070/2013 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Zá-
kladní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, pří-
spěvkové organizace. Termín plnění: 31. 5. 2013 (KÚ)

1071/2013 ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Zá-
kladní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvko-
vé organizace. Termín plnění: 31. 5. 2013 (KÚ)

1072/2013 ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Kuři-
mí, jako dárcem, a Mateřskou školou, Česká, okres Brno – venkov, 
příspěvkovou organizací, jako obdarovaným, na částku 200.000 
Kč. Termín plnění: 31. 5. 2013 (KÚ)

1073/2013 ZM schvaluje účetní závěrku města Kuřimi k datu 31. 12. 
2012, dle příloh. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OF)
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Soukromou inzerci uveřejňujeme 
zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze jed-
nou, chcete-li jej zopakovat, podej-
te jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost in-
zerentů, vyhrazuje si ale právo 
inzerát nepřijmout, pokud by jeho 
uveřejnění odporovalo zákonům 
nebo dobrým mravům.

Prodám zděnou řadovou 
garáž 18m2, bez elektřiny, v Kuři-
mi, V lomu. Cena 85 000 Kč. Tel.: 
606 552 991

Prodám garáž na ulici Svato-
pluka Čecha, prostřední řada, 100% 
stav. Cena 210 000,-Kč. Cena včetně 
přepisu a veškerých poplatků. Tel.: 
725 446 722

Prodám chalupu po rekon-
strukci 19 km od Prahy ihned k 
nastěhování dojíždění do Prahy 
denně bus PID na metro Háje. 
Tel.: 723 490 533

Dám do pronájmu 1-pokojo-
vý byt,v Kuřimi Na Královkách, čás-
tečně zařízený. Byt je v 7.patře s vý-
tahem, bez balkonu. Nájem 5000Kč 
+energie a služby cca 2300 Kč. Tel.: 
721 141 989

Hledám pro mamku byt v 
Kuřimi 2+kk nebo 1+1, bereme i 
menší 2+1. Ne Wolkerova, ne RK. 
V 1. - 2. patře, dobře dostupný na 
IDS. Platím hotově. Zavolejte, při-
jedu se podívat. Tel.: 607 792 311

Koupím garáž v Kuřimi. 
Tel. : 775 631 313

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, 
WiFi, Windows XP Professional, 
jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku. 
Tel.:  604 961 269

Hvězdářský dalekohled 
- teleskop pro začínající astrono-
my, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:  
604961269

NOKIA 6070, barevný dis-
plej, MMS, fotoaparát/kamera, FM 
rádio, infraport, organizér, java, hry, 
s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 
100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobír-
ku. Tel.:  604 961 269

Koupím lištovou / bubno-
vou sekačku MF 70, VARI s pří-
slušenstvím, to není podmínkou.  
Koupím i poškozené nebo nekom-
pletní.  Děkuji za nabídku. Tel.: 
731 487 850

Prodám švýcarský víceúče-
lový kapesní nůž - velký nůž, pilka, 

občanská inzerce - zdarma

nůžky, otvírák na láhve, vývrtka, 
šroubovák a další nástroje. Velikost 
9 x 2,2 x 1,8 cm, nerez, zcela nový, 
nepoužitý. Vhodné jako pěkný dárek 
pro každého muže. Cena 190 Kč + 
poštovné. Tel.: 731 342 476

Prodám dětský kočárek 
„golfové hole“ za 200 Kč. Dále 
prodám nový pekáč s nepřilnavou 
úpravou s plastovým krytem za 
200 Kč (nevhodný dárek). Tel.: 
739 353 807 (večer)

Prodám elektrickou koloběž-
ku typ XE – 16 ve výborném stavu 
s dokumentací, záručním listem a 
nabíječkou. Kupní cena 12000 Kč. 
Prodám za 6000 Kč. Tel.: 728 043 
068 v době 10.00 – 20.00 hod.

Prodám plastový barel na 
vodu 1000 litrů v kovové kon-
strukci. Tel.: 737 884 624

Mladí manželé hledají kdo 
daruje nebo dá za symbolickou cenu 
funkční automatickou pračku. Z Ku-
řimi. Tel.: 605 335 943

Ztratil se telefon Samsun-
g-dotykový na adrese Brněnská 
1257. Chybí mu baterie a zadní 
kryt, ale sim kartu má. Ozvěte se 
na číslo 721 873 608!!!

Pronájmu garáž u vlečky za 
900,- s elektřinou, nebo u rybníka 
za 800,- bez elektřiny. Tel.: 733 315 
507.

Ráda bych pravidelně ku-
povala domácí zeleninu mrkev, 
petržel, cibuli, popř. i brokolici a 
špenát od někoho v Kuřimi popř. 
okolí. Zelenina bude pro dítě. Dě-
kuji za nabídky. Tel.: 732 328 391 
nebo ln80@seznam.cz.

Prodám dřevěnou závěsnou 
lékárničku. Tel.: 739 593 437. 

1074/2013 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 31. 3. 
2013, s přebytkem hospodaření ve výši 24.301.930,86 Kč. Termín 
plnění: 7. 5. 2013 (OF)

1075/2013 ZM bere na vědomí informaci o požadavku zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, na vyhotovení právního stavu územně plánovací dokumen-
tace. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OI)

1076/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1165 dle GP 
č. 2926-4/2013 o výměře 256 m2 v k. ú. Kuřim za cenu 56.935,- 
Kč do vlastnictví Města Kuřimi od Květoslavy Románkové, (id. 
7/12), trvale bytem Kuřim, a Aleny Řehůřkové (id. 5/12), trvale 
bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

1077/2013 ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze 
dne 2. 5. 2013. Termín plnění: 7. 5. 2013 (OF)

1078/2013 ZM schvaluje bezúplatné nabytí jednotné kanalizace v ul. 
Tišnovská „Za hřbitovem“ DN 300-500 BEO v délce 507,30 m do 
majetku Města Kuřimi od Státního statku Kuřim, státního pod-
niku v likvidaci, se sídlem Kuřim 664 34, IČ 00212989. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OI/ OMP)

1079/2013 ZM bere na vědomí informaci o postupu příprav ve věci pro-
deje či nájmu televizních kabelových rozvodů v Kuřimi. Termín 
plnění: 7. 5. 2013 (STA)

1080/2013 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 
2013 v bodech a částkách podle přílohy se změnou. Termín plně-
ní: 8. 6. 2013 (KÚ)

1081/2013 ZM pověřuje Výbor pro kulturu a spolkový život ZM vyhlá-
šením ankety „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2013“, souhlasí s 
udělováním kuřimských kulturních cen města Kuřimi a pověřuje 
Výbor pro kulturu a spolkový život ZM organizací. Termín plnění: 
9. 9. 2013 (KÚ)

1082/2013 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na 
rok 2013, dle zápisu se změnou. Termín plnění: 31. 5. 2013 (OF)
Jiří Koláček   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města  místostarosta města

Kuřimská řemesla
Pro výstavu „Zaniklá řemesla v Kuřimi“ hledáme fotografie a před-

měty vážící se ke kuřimskému pivovaru, stáčírnám piva, kovářství, obuv-
nictví a dalším řemeslům, která byla provozována v Kuřimi.

Prosím, pomozte nám zachytit historii drobných živnostníků v 
našem městě. V případě, že doma máte předměty, fotografie nebo písem-
nosti z této oblasti, prosím kontaktuje nás, pořídíme si kopie a předměty 
po výstavě budou vráceny.

Odbor životního prostředí, MěÚ Kuřim, Jungmannova 968
Tel: 541422325, 608 819 455, sikorova@radnice.kurim.cz
Děkujeme

Došlo po uzávěrce: Fotografie je z koncertu učitelů k 10 letům od ote-
vření budovy současné ZUŠ. Událost výjimečná, hojně navštívená a jak je i z 
fotografie patrné, radostná.
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Házená

Naděje na postup do první 
ligy zahořela

„Je to doma, je to doma“, tak se radovali kuřimští házenkáři po 
výhře v Ivančících, které zajišťovalo malou, spíše teoretickou naději na 
postup do první ligy z druhého místa. Ta nakonec vývojem vyšší soutěží 
pro letošek pohasla, ale radost z mimořádného výsledku házené v Kuřimi 
to nijak nezkazilo. Co se nepovedlo letos, může se podařit příští rok. Je 
nesporné, že se současnou kvalitou kádru Kuřimi je tato naděje reálná.

Áčko: tvrz Kuřimi nedobyta
Před sezónou si tým vedený trenéry Liborem Kubíčkem a Jiřím 

Mikelem dal za cíl uhrát v silné konkurenci 6. místo. Druhá příčka je 
výjimečný úspěch okořeněný tím, s jakým nebývalým přehledem druž-
stvo zvládalo zejména své domácí zápasy. Soupeři Kuřimi si z nedobytné 
„Bubliny“ neodvezli ani jediný bod.

HK Ivančice - SK Kuřim 30:32 (19:19)
Zápas v Ivančicích však pro kuřimské hráče nebyl jednoduchým 

vítězstvím. Nebýt disciplinovanosti a týmové hry, mohly body zůstat na 
půdě soupeře. Hostující družstvo Kuřimi nastupovalo do utkání díky zís-
kanému respektu už nezvykle v roli favorita, ale také s vědomím, že domá-
cí Ivančice byly ve vyrovnané tabulce ohroženy sestupem, a proto nutně 
potřebovaly bodovat. Tato skutečnost byla hnacím motorem domácího 
družstva, které od začátku utkání nasadilo obávanou, vysunutou a tvrdou 
obranu. Bojovalo se o každý metr palubovky.

Domácí do utkání vlétli velice ostrým tempem, v útoku předváděli 
rychlou kombinační hru, která jim přinesla bleskové vedení 4:0 a násled-
ně 8:3. Hra Kuřimi naopak nebyla tak důrazná, a hlavně v defenzivě často 
soupeři nestačili. Připočteme-li řadu neproměněných šancí v útoku, bylo 
vedení Ivančic zcela zasloužené. Rychlá hra Ivančických však vydržela asi 
dvacet minut, kdy se hosté dotáhli na rozdíl jediné branky. Před koncem 
poločasu už hráči Kuřimi dokázali obrátit vývoj na svoji stranu (17:19), 
během poslední minuty však chybovali a dovolili soupeři vyrovnat na po-
ločasových 19:19. A tak se v druhé půli začínalo nanovo. 

Poločasové pokyny zněly jednoznačně, zpevnit obranu, a hrát 
trpělivě v útoku. Domluvená strategie sice fungovala, domácí však stále 
zůstávali na dostřel o jednu až dvě branky. Deset minut před koncem už 
začínalo „jít do tuhého“, když hostující hráči po sérií nepřesností dovolili 
soupeři korekci skóre, dokonce na okamžik převzít vedení (28:27). Do 
závěrečného hvizdu však hlavně díky neprostupné obraně, dovolili Ku-
řimští domácím skórovat pouze dvakrát, zatímco sami vsítili rozhodují-
cích pět branek.

Po svém vítězství v Ivančicích se hráči Kuřimi dozvěděli o neúspě-
chu Brna v Kostelci. Tento výsledek zpečetil setrvání Kuřimi na druhé 
pozici v tabulce již dvě kola před koncem soutěže a kuřimským barvám 
historický úspěch, za který si zaslouží pochvalu všichni zúčastnění hráči. 

Sestava a branky: Schwarzer Karel, Paraska Michal - Audy Jan 3/2, 
Mylbachr Petr 7, Kopřiva Vojtěch 2, Kopřiva Jan, Kvasnica Pavel 2, Pišťák 
Martin 5, Čermák Jiří 5, Marek Tomáš 1, Dlapa Michal 1. Trenér Kubíček 
Libor, Mikel Jiří.

(-jk-)

TJ Sokol Sokolnice - SK Kuřim 37:36 (19:18)
Ofenzivně laděný zápas znamenal přestřelku se šťastným koncem 

pro domácí. Na utkání se soupeřem ze spodu tabulky odjížděli hráči 
A-týmu pouze v devítičlenné sestavě, avšak s odhodláním bodovat. Po 
zjištění, že je na tom soupeř, co se týče hráčů do pole obdobně, byla tato 
myšlenka ještě aktuálnější.

První poločas, který svým průběhem hodně připomínal minulé 
kolo v Ivančicích, byl velice bohatý na branky. Na obou stranách se da-
řilo prosazovat především spojkám, které vždy našly v soupeřově obraně 
skulinku na protlačení míče do sítě. Což mělo za následek poločasový 
výsledek 19:18.

Oproti utkání v Ivančicích však brankové hody pokračovaly i v dru-
hé půli. Obě družstva hrála v útoku dostatečně aktivně, aby defenzivu soupe-
ře překonala. Kuřimi se podařilo odskočit na rozdíl dvou branek, soupeř se 

však během několika minut opět dotáhl, a závěr utkání byl velice vyrovnaný. 
Půl minuty před koncem jsme srovnávali na 36:36, a zdálo se, že se 

body rozdělí mezi obě družstva. Se závěrečnou sirénou však přišla ledová 
sprcha v podobě branky z hranice brankoviště, kterou vsítil nejlepší stře-
lec utkání Mrkvica, autor 14 branek.

Sestava a branky: Schwarzer Karel, Paraska Michal - Audy Jan 9, 
Mylbachr Petr 6, Kopřiva Vojtěch 5, Kopřiva Jan 6,Kudla Jakub 8, Kvasni-
ca Pavel, Dlapa Michal 2. Trenér Mikel Jiří.

(-jk-)

SK Kuřim - HK KP Brno B 30:29 (14:16)
K poslednímu utkání zavítal do nafukovací haly rezervní tým ex-

traligového Králova Pole, kterému stejně jako Kuřimi nemohl výsledek 
utkání nijak ovlivnit konečné umístění v tabulce. I tak však bylo utkání od 
počátku pohledné pro oko diváka, a nebylo nouze o pěkné akce.

Hosté z Brna vstoupili do utkání lépe, a během několika minut si 
vypracovali vedení 0:3. Z domácí strany se podařilo poprvé skórovat až z 
ruky Vojty Kopřivy v sedmé minutě, a náš tým se konečně střelecky chy-
til. Zbytek poločasu jsme ztráceli na hosty o 3 branky, stále jsme však zů-
stávali aktivní, a nenechali soupeře zvětšit náskok. Nebýt několika nepro-
měněných šancí z hranice brankoviště, mohl poločasový výsledek vyznít 
v náš prospěch. Do šaten však odcházeli spokojenější hosté (14:16).

Druhá třicetiminutovka se nesla v podobném tempu jako ta prv-
ní. Obě strany stále předváděly aktivní hru, a branky narůstaly na obou 
stranách rovnoměrně. Poslední pětiminutovka ale patřila Kuřimi, kdy se 
během několika útoků podařilo smazat gólové manko, a schylovalo se k 
infarktovému závěru. V něm se blýskl Martin Pišťák, který za stavu 29:29 
dokázal ze své tradiční pozice leváka propálit vše, co mu stálo v cestě, a s 
konečnou sirénou tak zpečetil vítězství na konečných 30:29.

V utkání, které bylo tečkou za úspěšnou sezónou 2012/2013, se tak 
podařilo udržet vzácnou nedobytnost domácí gumové arény. Kuřimští si také 
v posledním zápase potvrdili, že druhá příčka jim patří oprávněně. 

Sestava a branky: Schwarzer Karel, Paraska Michal - Mylbachr Petr 
6, Kopřiva Vojtěch 6, Kopřiva Jan 3, Kvasnica Pavel 1, Pišťák Martin 6, 
Čermák Jiří 3, Marek Tomáš 1, Zelený Jan 1,  Dlapa Michal 0. Trenér Ku-
bíček Libor, Mikel Jiří.

(-jk-)
Konečná tabulka 2. ligy mužů

1 Tatran Bohunice   22 19  0    3  656 : 510  38
2 SK Kuřim   22 15  2    5  621 : 586  32
3 TJ Legata Hustopeče  22 14  1   7   636 : 555  29
4 KP Brno B   22 13  1   8   635 : 630  27
5 HK Ivančice   22 10  1 11   586 : 550  21
6 Sokol II Prostějov   22   9  2 11    611 : 622  20
7 Sokol Velké Meziříčí  22 10  0 12   537 : 575  20
8 Sokol Kostelec n.H.  22   8  3 11   539 : 586  19
9 Sokol Sokolnice   22   9  1 12   572 : 639   19
10 Sokol Telnice   22   8  2 12    562 : 577  18
11 SHC Maloměřice   22   8  2 12    595 : 582  18
12 Jiskra Havlíčkův Brod  22   1  1 20    545 : 683     3

Mezi obávané ostřelovače branky soupeřů Kuřimi patří Jakub Kudla 
(na snímku uprostřed).
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Členská schůze házenkářů volila: 
předsedou oddílu Michal Hanák

Občerstvení ve vedení oddílu házené SK Kuřim přinese čerstvý 
vítr do plachet. S takovým přesvědčením se rozcházeli delegáti výroční 
členské schůze oddílu. Ta se totiž zabývala nejen zprávou o činnosti a hos-
podařením za minulé období, ale také volbou nového předsedy oddílu a 
výkonného výboru. 

S funkcionářskou prací se v 73 letech rozloučil František Ondrá-
šek. Jeden ze zakladatelů hanballu v Kuřimi se rozhodl přenechat vedení 
oddílu mladším. Jeho nástupcem byl jednomyslně členskou schůzí zvo-
len Michal Hanák. Novému předsedovi je 32 let. Je zaměstnán v oboru 
telekomunikací a má dceru Michaelu.

V českém házenkářském prostředí je dobře znám zejména jako in-
terligový rozhodčí, který představuje špičku nejvyšších ligových soutěží 
mužů i žen s nejvyšší možnou licencí „A“ a kandidátem na rozhodčího s 
mezinárodní licencí. V současnosti jej lze spatřit v televizních přenosech 
z házené, jak rozhoduje nevyšší mužskou soutěž Extraligu a společnou 
Česko-Slovenskou soutěž žen.

„K házené mě přivedl můj otec, dlouholetý brankář Kuřimi. Od roku 
1992 jsem v Kuřimi začal hrát jako žáček házenou, od roku 1999 už nejen 
jako hráč, ale také jako trenér žactva. Od roku 2001 se ale výhradně věnuji 
pískání a práci v oddíle,“ ohlíží se Michal Hanák, který v oddíle působil 
na funkcionářském postu jako člen výboru od roku 2008 se starostí o 

Starším žákům bojovnost 
nestačila

SK Kuřim - Sokol Juliánov 22:26 (9:13)
Ve vyrovnaném utkání rozhodla skutečnost, že naši starší žáci 

nebyli zpočátku schopni se vypořádat s velice dobrou obranou soupeře, 
podpořenou dobrým výkonem jeho brankáře. Znejistěli tak ve střelbě, 
což se podepsalo zejména na stavu skóre v první půli. Zvýšenou bojov-
ností po přestávce a lepší úspěšností střelby v závěru zápasu dotahovali, 
ale nakonec to k výhře nepomohlo. Soupeř se dvoubodovým ziskem do-
stal v tabulce před naše žáky. 

Sestava a branky: Hradský Dalibor, Novotný Jiří, Huvar Dominik, 
Svoboda Martin, Mikel Jiří 4, Kapoun Adam 8, Šudák Patrik 2, Vaňous 
Kryštof 2, Čermák Vojtěch 1, Hirš Ondřej 5, Moravec Michael, Křivánek. 
Trenér Kohout Jan

(-hr-)

HK Ivančice – SK Kuřim 37:25 (19:13)
Domácí družstvo starších žáků potvrdilo roli lídra soutěže Jihomo-

ravské ligy starších žáků. Využilo výškovou i váhovou převahu. Kuřimi 
nelze upřít snahu a bojovnost, ale tentokráte to k výhře nestačilo. Ivančic-
ké žactvo poměrně jasně zvítězilo. 

Sestava a branky: Hradský Dalibor, Novotný Jiří, Huvar Dominik, 
Svoboda Martin, Mikel Jiří 3, Kapoun Adam 6, Šudák Patrik 7, Čermák 
Vojtěch 1, Hirš Ondřej 7. Trenér Kohout Jan

(-hr-)

Mladší žáci doma bodovali
SK Kuřim – Sokol Juliánov 22:17 (11:7)

V utkání hraném v dusné atmosféře nafukovací haly nastoupili 
mladší žáci v kompletní sestavě, avšak výsledek tomu plně neodpovídal. 
Družstvo se dlouho o výsledek strachovalo, rozhodující pětibrankový 
rozdíl si naši hráči vytvořili až v samém závěru utkání. Celkové vítězství si 
však zasloužili a pětibrankový rozdíl nakonec odpovídal výkonnostnímu 
rozdílu obou družstev. 

Sestava a branky: Paraska Michal, Kříž Adam, Sýs Václav, Moravec 
Michael, Muller Jonáš, Novotný Jiří, Huvar Dominik 1, Barták Tomáš 1, 
Křivánek Jakub 2, Svoboda Martin, Hirš Ondřej 13, Čermák Vojtěch 5. 
Trenér: Hirš Marek, vedoucí Křivánek Miloslav.

(-hr-)

HK Ivančice A - SK Kuřim 30:24 (14:11)
V zajímavém utkání o vedení v tabulce získali postupně náskok 

dvou až tří branek domácí Ivančice. Hostující Kuřim hrála systém „vše 
na Ondru Hirše“, který je sice nejlepším střelcem soutěže, ale pro sou-
peřovu obranu to bylo čitelné. Na kolektivní výkon domácího družstva 
to nestačilo. 

Sestava a branky: Kříž Adam, Křivánek Martin, Horák Lukáš, No-
votný Jiří, Huvar Dominik 1, Barták Tomáš, Křivánek Jakub 3, Svoboda 
Martin, Hirš Ondřej 17, Čermák Vojtěch 3. Trenér: Hirš Marek, vedoucí 
Křivánek Miloslav.

(-hr-)

Minižáci na turnaji v Bránicích
Kuřim - Strážnice 9:11, Kuřim - Nové Bránice 15:22  

Házenkářský potěr Kuřimi se účastnil turnaje v Nových Bránicích. 
Naši minižáci se tentokrát nedokázali prosadit proti týmům Nových Brá-
nic a Strážnice a obsadili třetí místo, ačkoli předvedenou hrou měli na lep-
ší výsledek. O výsledcích rozhodla tentokrát nižší produktivita v útočné 
fázi. V prvním zápase proti Strážnici jsme v první polovině nezachytili ná-
stup soupeře, který hrál velice chytře, což na naše hráče platilo. V druhém 
poločase jsme přidali na důrazu, a utkání podstatně zdramatizovali. Klu-
ci potěšili sami sebe, díky velké bojovnosti se dlouho tahali o výsledek. 
Bohužel se nedařilo prosazovat z křídelních prostor, kde citelně chyběla 
opora Š. Dupal. V druhém utkání proti Novým Bránicím pak minižáci 
Kuřimi nedokázali ubránit soupeřova nejlepšího hráče. Z našich hráčů se 
střelecky dařilo D. Fojtíkovi a v brance výborně zachytal T. Kříž.   

Sestava a branky: Kříž, Horák 4, Šigut 4, Adamec, Fojtík 16, Mud-
roň, Hirš. 

(-zd-)

Přípravka nezklamala
Kuřim - Maloměřice 23:13, Kuřim - Nové Bránice 24:34

Přípravka Kuřimi opět nezklamala a obsadila druhé místo. Navá-
zala na výkony z předchozích turnajů a předvedla velice kolektivní výkon, 
když s přehledem přehrála celek Maloměřic, a po divoké přestřelce pod-
lehla celku Nových Bránic. Kromě dobrého výkonu standardních opor 
Hirše a Hromádka, překvapili i naši noví hráči, kdy se střelecky prosadili 
jak Běhavý Tomáš, tak Sýs Vojtěch. Překvapením byl velice dobrý výkon 
nového hráče Tomáše Soukopa, který hrál svůj první turnaj. Tomáš vý-
borně bránil a dokázal se i střelecky prosadit. 

Sestava přípravka: Schindler, Běhavý 4, Sýs V. 4, Sýs J., Soukop 2, 
Hromádko 18, Hirš 19

(-zd-)

Rezerva mužů opět s přehledem
SK Kuřim B - Sokol Hostěrádky 28:20 (16:7)

Do utkání se soupeřem z Hostěrádek vlétli hráči kuřimské rezervy 
jako utržení. S přehledem zakončovali do sítě soupeře jednu branku za 
druhou. V obraně hostům téměř nedovolili zakončit. Když už se střelci 
z Hostěrádek dostali k příležitosti zakončit, čaroval v brance spolehlivý 
Michal Paraska. Kombinace těchto faktorů měla za následek, že po dvace-
ti minutách hry byl výsledek propastných 13:3 ve prospěch kuřimského 
celku.

Posledních deset minut poločasu kuřimští polevili z tempa a hrála 
se vyrovnaná partie. Branky padaly do obou sítí rovnoměrně, ale náskok 
domácích zůstal neohrožen. Hosté tak odcházeli do šaten s mankem 
16:7.

Druhá polovina utkání byla o poznání vyrovnanější. Příčinou 
tomu jistě byla i sluncem vytopená hala, která na některé přítomné půso-
bila přímo vražedně. Výrazně mladší hráči hostů se s tepelnými podmín-
kami vyrovnali zjevně lépe, a celou druhou polovinu se snažili tlačit na 
pilu. Vypracovaný náskok z první třicetiminutovky si však domácí už vzít 
nenechali. Sice branku soupeře nezatížili tak výrazně, přesto s přehledem 
zvítězili 28:20. 

Sestava a branky: Paraska Michal - Čermák Jiří 5, Mikel Jiří 5, Kop-
řiva Jan 4, Navrátil Josef 4, Rašovský Jiří 3, Sýs Zdeněk 2, Pisařík Boris 1, 
Tauš Michal 1, Kopřiva Vojtěch, Marek Tomáš a Mašek Filip.

(-JK-)
FO
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členskou základnu, evidenci a propagaci. Současně působí ve svazových 
strukturách jako člen komise rozhodčích JmSH.

Místopředsedou byl zvolen Jiří Mikel (43), který je vedle své tre-
nérské práce u A-týmu mužů současně odpovědný za metodiku a propa-
gaci. Novým členem výboru se stal Jiří Čermák (38) se zodpovědností za 
rozvoj mládeže. Rostislav Hanák ve výboru zastane organizaci operativy a 
Milan Vlk nadále podrží jako ekonom pokladnu. 

Nominovány pracovní skupiny
Členská schůze oddílu házené schválila celkem 11 usnesení, mezi 

nimi zejména úkoly vázané k nové koncepci řízení oddílu. Změny se týka-
jí plánování a rozšíření týmu aktivně zapojených členů oddílu do organi-
zační práce ve spolupráci s vedením Sportovního klubu Kuřim. 

Podle koncepce představené Michalem Hanákem bylo prezento-
váno personální obsazení šesti pracovních skupin vedených tzv. garanty 
za klíčové oblasti rozvoje: ekonomika, sportovní hala, organizace, mlá-
dežnické oddíly, trenérská metodika a propagace.

Poděkování „matadorům“
Přítomní na závěr vděčně poděkovali nejen odstupujícímu před-

sedovi Františku Ondráškovi, ale také dalšímu sedmdesátníkovi, Jiřímu 
Mylbachrovi, který se rovněž rozhodl ve výboru házené dále nepokračo-
vat. Oba zůstávají dění v oddíle nadále nablízku a svým nástupcům na-
bídli svou součinnost. Společně s Radkem Šťastným navíc vytvořili slo-
žení revizní komise, schválené členskou schůzí. Mandát nového vedení 
je čtyřletý. 

-PO-

TJ Slovan Kuřim - Podlesí
pořádá

K U Ř I M S K Ý     P Ě T I B O J     
D R U Ž S T E V

10. ročník

ATLETICKÝ STADION KUŘIM
neděle, 16.6.2013, 15:00

Disciplíny: Soutěž pětičlenných týmů, ve které každý absolvuje 
jednu z pěti disciplín – dálka, oštěp, 200m, koule, 1500m. Členové druž-
stev mohou být ženy i muži ve věku od 12 do 100 let, handicapy jsou 
řešeny různou hmotností náčiní a rozdílnými bodovacími tabulkami.

Přihlášky: Aleš Sikora, Dukelská 795, 664 34, Kuřim
  Telefon: 608 661 139, e-mail: ales@sikora.cz
  Nejpozději do pátku 14.6.2013!!!
  Uveďte název družstva a údaje o jednotlivých čle-

nech (jméno, příjmení, datum narození, disciplína).

Prezentace: Proběhne v kanceláři pod tribunou u stadionu od 
14:00 do 14:50 hod., při prezentaci se bude vybírat startovné 200,- Kč za 
družstvo.

Kuřimská běžecká liga – 
Běh kolem Babího lomu

V mokrém bahně a za občasného poprchávání se konal 13. ročník 
Běhu kolem Babího lomu. I přes nepřízeň počasí se běžcům dařilo a dvě 
ženy dokonce překonaly traťový rekord.

Dvěma dětem se podařilo zabloudit, ale rychle se našly. Naštěstí se 
na nebezpečných kluzkých svazích nikdo nezranil a doufám, že si všech 
61 dnešních účastníků závod užilo.

Podrobnosti jsou k dispozici i na internetové adrese http://kbl.
slovan-podlesi.cz/.

Výsledky (8,7km):
Ženy do 34 let: 1 Tereza Procházková, Ořechov 0:41:01, 2 Tereza 

Eliášková, Brno 0:45:54, 3 Dita Hořínková, Střelka Brno 0:55:24, 4 Len-
ka Vejrostová, Brno 1:05:18

Ženy 35 +: 1 Linda Beniačová, Brno 0:39:53, 2 Šárka Horáková, 
Sokol Prštice 0:40:16, 3 Lucie Novotná, Brno 0:46:50, 4 Alice Votýpková 
Kuřim, 0:54:15, 5 Simona Nečasová, Kuřim 0:56:32, 6 Kateřina Dokou-
pilová, Brno 0:57:55, 7 Leona Doušková, TJ Slovan Podlesí 1:07:46, 8 
Dana Kumprechtová, TJ Slovan Podlesí 1:07:46

Ženy 45 +: 1 Lenka Slabáková, AK Olymp Brno 0:49:25, 2 Jana 
Hořínková, Střelka Brno 0:55:24

Muži do 39 let: 1 Tomáš Večeřa, BCK Relax Olešnice 0:34:59, 2 
Michal Nováček, Uni Brno 0:35:19, 3 Petr Horák, Sokol Prštice 0:36:32, 
4 Ivan Veškrna, Brno 0:36:48, 5 Josef Šitka, MK Seitl Ostrava 0:36:54, 
6 Pavel Hověžák, AC Mor. Slávia 0:37:40, 7 Rudolf Matulka, AC Track 
& Field Brno 0:39:10, 8 Pavel Polák, Team Nutrilite 0:39:19, 9 Marek 
Konečný, Kuřim 0:40:59, 10 Petr Škrob, Kuřim 0:47:15

Muži 40 +: 1 Martin Kleibl, TJ Slovan Podlesí 0:34:11, 2 Jaro-
slav Kropáček, Brno 0:38:24, 3 Libor Konečný, Kuřim 0:38:51, 4 Pavel 
Pohanka, Brno 0:39:17, 5 Karel Halouzka, Javorníky 0:42:48, 6 Karel 
Dočkal, TJ Slovan Podlesí 0:46:02, 7 Pavel Tyleček, Brno 0:47:02, 8 Jan 
Škarabela, Brno 0:49:59, 9 Martin Jaskulka, Kuřim 0:52:18

Muži 50 +: 1 Jiří Nožka, Dino sport Ivančice 0:37:25, 2 Jaroslav 
Jurča, ;-) (Brno) 0:40:12, 3 Libor Novotný, Kuřim 0:43:37, 4 Jiří Boháč, 
Brno 0:44:46, 5 Josef Kunc, LRS Vyškov 0:45:39, 6 Vladimír Volavý, 
www.fit-online.cz 0:46:22, 7 Martin Macháček, Javůrek 0:48:06, 8 Milan 
Daněk, Horizont Blansko 0:49:02, 9 Jaromír Kohoutek, Brno 0:53:46

Muži 60 +: 1 Jiří Brtník, Orel Ochoz 0:43:21, 2 Aleš Stráník, Blan-
sko 0:45:33, 3 Zdeněk Kaluža, Orel Pozořice 0:46:15, 4 Vladimír Cet-
kovský, ARC Brno 0:50:50, 5 Aleš Vejrosta, Brno 1:10:47

Muži 70 +: 1 Josef Holý, AC Mor. Slávia 0:56:03, 2 Alois Bradáč, 
Orel Žďár nad Sáz. 1:13:53

Výsledky lidového běhu (2,6km):
Přípravka dívky: 1 Ludmila Horáková, TJ Oslavany 0:13:22, 2 

Martina Konečná, AK Kuřim 0:16:26
Mladší žačky: 1 Daniela Horáková, TJ Oslavany 0:13:21
Přípravka chlapci: 1 Milan Chaloupka, VSK Univerzita Brno 

0:12:35, 2 Martin Pohanka, Lotrando Brno 0:14:44, 3 Jan Dočkal, AK 
Kuřim 0:15:21, 4 Tomáš Čupr, Plavecký Klub Kuřim 0:16:54, 5 Jakub 
Myslivec, Plavecký Klub Kuřim 0:16:55, 6 Dalibor Dočkal, TJ Slovan 
Podlesí 0:19:25, 7 Lukáš Čupr, Plavecký Klub Kuřim 0:19:25

Mladší žáci: 1 Martin Votýpka, AK Kuřim 0:12:24, 2 Karel Neuge-
bauer, TJ Oslavany 0:13:20

AS

Foto Tereza Procházková

Atletika

Atletika - Pozvánka
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70 let házené v Kuřimi

Devadesátá léta: zespodu 
znovu zpět na vrchol

Ohlédnutí za historií oddílu házené SK Kuřim pokračuje třetí 
částí, která je zaměřena na devadesátá léta až po současnost. Zatímco 
v osmdesátých letech se oddíl musel zvedat od nuly a budovat novou 
mládežnickou základnu na úrovni základních soutěží, tak v deva-
desátých letech už kuřimská házená znovu začala nabírat respekt u 
svých soupeřů.

Návrat mezi nejlepší oddíly na krajské úrovni se nejprve dařil mezi 
mládeží. Družstva žáků se zvedají pod vedením Vladimíra Bednáře, Jiří-
ho Rašovského staršího a Jana Kudly nebo dorosteneckých družstev pod 
vedením Zdeňka Jaroše, Jana Smejkala nebo Petra Jaroše. V devadesátých 
létech se pravidelně umisťovala mezi nejlepšími družstvy Jihomoravské-
ho kraje. 

Další cesta v kategorii mužů za návratem na úroveň třetí nejvyšší 
soutěže a dalšími vysněnými ambicemi byla mnohem složitější. Družstvo 
se muselo odrazit od základních soutěží a oblastního přeboru. Na úroveň 
krajské soutěže v kategorii mužů se tak oddíl vyhoupl v roce 1994, kde 
řadu let pod trenéry Františkem Ondráškem a Janem Smejkalem působil 
na špici soutěže, ale několikrát se marně pokoušel o postup. 

Až v sezoně 2003/2004 postoupil pod vedením trenéra Zdeňka 
Jaroše do krajského přeboru, nově tzv. „Jihomoravské ligy“. Tým se mohl 
opírat o nejlepší brankářskou dvojici soutěže Kořínek – Šlégr, neudržitel-
ného rychlíka Jirku Čermáka a současně o nejlepšího střelce celé soutěže 
Vojtu Vinclera, který nastřílel soupeřům úctyhodných 150 branek.

Získána druholigová příslušnost
V následujícím soutěžním ročníku 2004/2005 se kuřimská házená 

dočkala dalšího přelomového výsledku. Družstvo mužů po doplnění ně-
kolika kuřimskými odchovanci a dalšími novými hráči technicky i střelec-
ky získalo na síle. Při kvalitě ostatních hráčů týmu, který v minulé sezoně 
do Jihomoravské ligy postoupil, družstvo opět v nové soutěži bojovalo o 
čelní umístění. 

Po ukončení podzimní části se umístilo na prvním místě a nako-
nec až do konce soutěže toto postupové místo neopustilo.  A-tým mužů 
postoupil do druhé ligy, což znamenalo posun klubu na celostátní úroveň 
i v kategorii dospělých. Naposledy hráli Kuřimští házenkáři třetí nejvyšší 
celostátní soutěž před čtvrt stoletím. Stalo se tak pod vedením mladého 
trenéra Aleše Kořínka, který tak otevřel svou trenérskou kariéru a násled-
ně odešel z Kuřimi trénovat družstva na interligové úrovni. 

O tento úspěch se zasloužilo následujících 23 hráčů: Oppelt Pavel, 
Šlégr Jan, Hirš Marek, Čermák Jiří, Kudla Jakub, Hálek Roman, Vítek Ra-
dim, Konorza Martin, Rašovský Jiří, Vincler Vojtěch, Novotný Miloš, Piš-
ťák Martin, Hála Milan, Hrůza Jiří, Stejný Čestmír, Sýs Zdeněk, Sowinski 
Jakub, Kvasnica Pavel, Kohout Jan, Písařík Boris, Kopřiva Vojtěch, Prax 
Ondřej a Kusala Luboš. Nejlepšími střelci družstva byli Čermák Jiří 103 
branek, Vincler Vojtech 80 branek a Pišťák Martin 73 branek.

První liga dorostenců hraná v Tišnově
Mladší dorostenci v tomto soutěžním ročníku 2004/05 již první 

sezonu hráli nejvyšší republikovou soutěž své kategorie, 1. ligu, ale byli 
nuceni vzhledem k propozicím soutěže hrát všechna „domácí“ mistrov-
ská utkání v tišnovské hale.  Ligové soutěže házené lze hrát pouze v halách 
se schválenými parametry. Sportovní hala v Kuřimi bohužel nebyla a ne-
dále přes trvalé debaty o problému není k dispozici. 

Dorostenci se umístili na 11. místě první ligy a udrželi se v soutěži. 
Organizačně-technicky družstvo zajišťovali Kudla Jan, Šubík Roman st. a 
Trtílek Pavel. Pod vedením trenéra Jana Smejkala hráli: Vlk Michal, Pa-
raska Michal, Kašparec Michal, Audy Jan, Foltán Jakub, Herman David, 
Marek Tomáš, Randa Lukáš, Kopřiva Jan, Dvořák Lukáš, Šubík Roman, 
Sedláček Stanislav, Pražák Petr, Gruber Jan, Slavíček Michal, Pokorný 
Petr, Jeneš Zdeněk, Černý Jan, Lemfeld Dušan a Sklenář Vlastimil.

V tomto soutěžním roce vzniklo i družstvo mužů „B“, které se 
umísťovalo pravidelně do 6. místa oblastního přeboru. Jeho vedení za-
jišťovali Zdeněk Sýs a Petr Ondrášek. Hráli: Juránek Libor, Šlégr Jan,  
Prax Ondřej, Hanák Michal, Kosmák Jan, Kudla Jakub, Mylbachr Petr, 
Vítek Radim, Sýs Marek, Pospíšil Aleš, Šebesta Václav, Rašovský Jiří ml.,  

Novotný Miloš, Hála Milan, Stohl Jiří, Krakovič Lukáš, Mikel Jiří, Šikula 
Radek, Oujezdský Michal, Sowinski Jakub, Kvasnica Pavel, Kohout Jan, 
Písařík Boris, Kopřiva Vojtěch.

Druholigová realita
Sezona 2005/2006, první druholigová, přinesla nové nároky na 

technické zázemí, organizační a finanční zajištění oddílu, herní a taktic-
kou připravenost mužstev. Ukázalo se, že v ligové soutěži už nestačí pouze 
rychlost, technika, nasazení, ale při vyrovnanosti většiny družstev často 
rozhoduje zkušenost, umění přečíst hru a slabiny soupeře.  

Družstvo mužů A se umístilo na osmém místě. Vedoucí družstva 
Mylbachr Jiří a trenér Kořínek Aleš, hráli:  Čermák  Jiří , Hálek  Roman, 
Hirš  Marek ,  Hrůza Jiří , Chýlek Pavel, Kohout  Jan , Kopřiva Vojtěch 
, Kudla  Jakub,  Kvasnica  Pavel , Mylbachr  Petr, Oppelt Pavel,  Pisařík 
Boris, Sýs  Zdeněk ,  Šlégr  Jan , Vinclér Vojtech, Vítek Radim , Novotný 
Miloš, Stejný Čestmír. 

Družstvo mladšího dorostu zakončilo svoje působení v první lize 
mladšího dorostu na pěkném osmém místě, většina hráčů přešla do star-
šího dorostu. Vedoucí Šubík Roman st., trenér Smejkal Jan. Hráli: Paraska 
Michal, Šudák Dušan, Audy Jan, Dlapa Michal, Fikejs Jakub, Marek To-
máš, Pražák Petr, Prokopec Adam, Herman David, Dvořák Lukáš, Kopři-
va Jan, Soušek Lukáš, Śeptun Michal, Malkovský Martin. 

V následujícím ročníku, již s trenérem Smejkalem, se družstvo 
mužů umístilo na sedmém místě druhé ligy.

Sezona 2007/8 byla pro působení družstva mužů v druhé lize 
kritická. Po generační výměně se omlazené družstvo umístilo až na 12. 
místě, ale přesto nesestoupilo. Sázka na vlastní odchovance z ligových 
soutěží dorostu přinesla v dalších letech 2008-2012 své ovoce. Družstvo 
se umisťovalo na šestém až devátém místě. 

Limitem absence sportovní haly v Kuřimi
Chybějící sportovní hala běžných rozměrů pro házenou ovlivnila 

nejen působení družstev v celostátních soutěžích, ale také přestupovou 
politiku oddílu. Oddíl tak začal cíleně spolupracovat se svými talenty s 
brněnským HK Královo Pole. Perspektivní hráči s nejvyššími ambicemi 
začali nahlížet do jiného prostředí a nazpátek mateřskému oddílu vracejí 
získanou zkušenost. Kuřimští hráči tak v posledních letech mají pravi-
delně své zástupce v první lize nebo házenkářské interlize mužů, kde na 
soupiskách figurovala kuřimská jména jako Martin Pišťák, Pavel Chýlek 
nebo Jakub Kudla.

Kuřim ovšem při vysoké úrovni organizačního zabezpečení a silné 
mládežnické základně dodnes naráží na limity, které stanovují regule Čes-
kého svazu házené. V současném provizorním a klimaticky nevyhovují-
cím „stanovém“ provedení se vyšší soutěže hrát nesmějí. Při domácích 
zápasech tak je oblíbená „Bublina“ pro domácí výhodou, že jsou na poně-
kud zvláštní podmínky zvyklí víc než družstva soupeřů. Teplota v hale se 
totiž i během 30 minut mění v zimním období ze 16°C na 8°C, v jarních 
měsících naopak často dosahuje 45°C. 

Před každými komunálními volbami se hala stává tématem nejrůz-
nějších slibů a plánů, přesto sportovní hala v Kuřimi na rozdíl od mno-
hem menších obcí dosud neexistuje. Již desítky let lze opakovaně sledovat 
diskuze na úrovni orgánů samosprávy nad různými studiemi nebo projek-
ty městské haly, která přinášejí v krátkém časovém horizontu protichůdná 
„stranická” stanoviska zastupitelů města, která ve svém důsledku stavbu 
sportovní haly oddalují a tím také prodražují.

V současnosti je také ve strategickém plánu města největší slabi-
nou v oblasti rozvoje sportu v Kuřimi. Nafukovací hala však představuje 
existenční riziko také pro kuřimskou házenou. Bublina byla realizována 
jako dočasné řešení, stav tomu odpovídá a její životnost končí za dva roky. 
Jak bude dopsána tato část historie házené, je nadále velkým otazníkem.

Aspirant postupu do první ligy
V letošním ročníku 2012/13 již v družstvu působili tři hráči s ex-

traligovými zkušenostmi a dosáhlo na historicky nejlepší umístění, když 
obsadilo pod vedením Mikela Jiřího a trenéra Kubíčka Libora druhé 
místo ve druhé lize. Hráli: Schwarzer Karel, Paraska Michal, Liškutín Ví-
tězslav, Audy Jan , Mylbachr Petr, Kopřiva Vojtěch, Kopřiva Jan, Kudla 
Jakub, Kvasnica Pavel, Pišťák Martin, Čermák Jiří.  Tauš Michal, Mikel 
Jiří, Marek Tomáš, Dlapa Michal, Zelený Jan, Němeček Zdeněk, Rašov-
ský Jiří, Šubík Roman ml., Bárta Erik, Fikeis Jakub. Mezi elitní střelce sou-
těže se zařadili Audy Jan 112, Pišťák Martin 97, Mylbachr Petr 91, Kudla 
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Jakub 89.

Dlouholetá, systematická práce řady trenérů a funkcionářů při 
práci s mládeží se postupně projevuje. V posledním desetiletí oddíl orga-
nizačně a finančně jedenáct měsíců v roce zajišťuje sportovní aktivity, pří-
pravu a mistrovské soutěže pro sedm až osm družstev, která jsou celoroč-
ně zapojena do soutěží organizovaných Českým svazem házené. Mladší, 
starší přípravka a družstvo juniorů hrají oblastní soutěže, mladší i starší 
žáci a družstvo mužů „B“ hrají nejvyšší soutěž kraje, družstvo mužů „A“ 
hraje se soupeři z krajů Jihomoravský, Vysočina, Východočeský, Olomouc 
a Zlín v druhé lize. Družstvo staršího dorostu je účastníkem 2. ligy. 

Oddíl zajišťuje stovky soutěžních utkání 
ročně

SK Kuřim zajišťuje v sezoně téměř dvě stovky přípravných a mi-
strovských utkání a 16 turnajů žactva. Dále organizuje turnaje žáků 
místních škol i turnaje veteránů nad 35 let. Oddíl kuřimské házené má v 
současnosti téměř tři stovky členů. V soutěžích Českého svazu házené je 
za Kuřimi aktivně se zaplaceným startovným zapojeno sto padesát dva re-
gistrovaných hráčů a funkcionářů, z tohoto počtu je nadpoloviční většina 
z kategorie mládeže. Ze sedmi družstev je pět mládeže.  

Oddíl vlastními silami zajišťuje komplexně činnost i přes všech-
na případná rizika jako je osobní zodpovědnost trenérů a vedoucích za 
bezpečnost dětí při sportovní činnosti nebo dopravě k zápasům.  Díky 
nadšení trenérů a funkcionářů se daří organizovat činnost dobrovolně 
bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Chod družstev zajišťuje osm 
trenérů a osm vedoucích. Každý pracuje deset hodin týdně, navíc činnost 
oddílu koordinuje pětičlenný výbor. Dva členové oddílu působí jako roz-
hodčí a rozhodují extraligová i mezinárodní utkání. 

Na dosavadních výsledcích oddílu se v posledním desetiletí jako 
organizátoři, vedoucí družstev, nebo trenéři podíleli Tomáš Marek, Jiří 
Čermák, Michal Dlapa, Jakub Fikeis, Miroslav Paraska, Marek Hirš, Miro-
slav Křivánek, Zdeněk Dupal, Kamil Hromádko, Jiří Rašovský, Jan Kudla, 
Aleš Pospíšil, Jan Kohout, Vladimír Bednář, Jakub Kudla, Vojtěch Kopři-
va, Roman Šubík ml., Jan Smejkal, Roman Šubík st., Pavel Trtílek, Zde-
něk Jaroš, Radek Šťastný, František Sobotka, Milan Malášek, Milan Hála, 
Zdeněk Sýs, Petr Ondrášek, Roman Hálek, Aleš Kořínek, Libor Kubíček, 
Jiří Mikel, Jan Kopřiva a Jan Audy. Ve výboru oddílu pracovali až do roku 
2013 František Ondrášek, Milan Vlk, Rostislav Hanák, Jiří Mylbachr a 
Michal Hanák.

Silná základna organizačně schopných lidí, kterou disponuje oddíl 
házené tak dává naději, že budoucnost házené v Kuřimi bude po dalším 
ohlédnutí snad ještě barvitější, než současná historie.

OF

2011 Muži po zápase s kuvajtským klubem AlSalmiya

nahoře: 2012 - Minižáci, dole 2011 Starší dorost

nahoře: 2012 - A - muži, dole 2012 žáci
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Zámecká jedenáctka bojo-
vala v krajském finále se ctí

Konečně nadešel duben a s ním i námi dlouho očekávané krajské 
finále Poháru Josefa Masopusta ve velkém fotbale středních škol. Původ-
ně se mělo hrát již na začátku dubna, nepříznivé klimatické podmínky to 
však neumožnily, a tak se turnaj uskutečnil až 26. dubna. Hostitelem bylo 
Blansko, které poskytlo dvě travnatá hřiště, každé pro jednu tříčlennou 
skupinu. Jako vítěz okresu Brno – venkov jsme byli nalosováni do těž-
ké skupiny A s vítězi okresů Brno – město a Znojmo. Konkrétně jsme se 
střetli s GPOA Znojmo a SŠTE Olomoucká, Brno. Zejména od brněnské 
školy se dala očekávat velká kvalita, protože vyhrát mezi konkurencí mno-
ha desítek brněnských středních škol není jen tak. V skupině B na jiném 
hřišti pak hrály střední školy z Vyškova, Hustopečí a Boskovic. Systém 
turnaje byl jednoduchý. V tříčlenné skupině hrál každý s každým 2×20 
min., vítězové skupin hráli mezi sebou o krajský titul a postup do republi-
kového finále a týmy na 2. místech ve skupině pak o celkové 3. místo.

Naše sestava se nedávala dohromady lehce. Několik kluků ze 4. 
ročníku mělo těsně před maturitou, jiní se chystali pracovně do zahra-
ničí. Nakonec však do Blanska odjížděla takřka nejsilnější možná sestava 
čítající celkem 13 hráčů. Moc velké ambice jsme před turnajem neměli, 
už postup na „kraj“ byl pro nás úspěchem. Mohli jsme jen překvapit...roz-
hodně jsme ale do Blanska nejeli se svěšenou hlavou!

Hned v prvním utkání nás čekal favorit z Olomoucké. Nastoupili 
jsme s defenzivní taktikou, naší šancí měly být rychlé brejky a šikovnost 
našeho lídra K. Večeři, který pravidelně nastupuje za muže v divizní Líšni. 
Zápas začal mírnou převahou Brňanů, avšak hned od začátku bylo jasné, 
že nakonec tak suveréní, jak se zdálo před turnajem, nebudou. Poctivě 
jsme bránili, občas i pěkně zakombinovali a vystrčili růžky. V nadějné 
šanci se ocitl K. Večeřa, bohužel se mu skórovat nepodařilo. A tak ude-
řilo na druhé straně. Odražený míč napálil jeden ze soupeřů na bránu, 
náš brankář V. Juříček měl zakrytý výhled a střela skončila u tyče v naší 
brance. Bohužel to byl zlomový gól, který odstartoval černou desetimi-
nutovku našeho týmu. Po průniku středem jsme obdrželi 2. branku a po 
smolné ztrátě K. Feifera jsme prohrávali trochu nezaslouženě už 3:0. Na-
víc se těsně před poločasem nepříjemně zranil P. Pernica, jeho kotník po 
soupeřově zákroku nevypadal vůbec dobře a musel odcestovat do místní 
nemocnice. Do druhé půle jsme nastoupili už trochu uvolněněji, postup-
ně jsme vyrovnali hru a byli favoritovi rovnocenným soupeřem. Bohužel 
hned na začátku poločasu selhal ve velké šanci opět K. Večeřa a do konce 
utkání se nám žádnou už branku vsítit nepodařilo. S Olomouckou jsme 
tedy prohráli 3:0, avšak rozhodně jsme se za svůj výkon nemuseli stydět.

V zájemném utkání obou našich soupeřů byla štastnější opět ško-
la z Olomoucké, když porazila Znojmo 1:0. Zajistila si tak vítězství ve 
skupině a postup do finále turnaje. Před naším střetnutím s GPOA Zno-
jmo bylo jasné, že si to s nimi rozdáme přímo o 2. místo. Soupeři přitom 
stačila díky lepšímu skóre i remíza. Do zápasu jsme šli odhodláni porvat 
se o vítězství. Od začátku utkání jsme měli mírnou převahu, se kterou 
přicházely i naše šance. M. Svoboda měl na kopačkách dvě branky, bohu-
žel se ani jednou netrefil. Poprvé po špatném zpracování střílel do bran-

káře, napodruhé po nástřelu K. Večeři mířil mimo branku. Velkou šanci 
měl opět po průniku M. Trávníčka i K. Večeřa, ovšem ten den mu nebylo 
přáno. Jak to tak bývá, soupeř nás za neproměněné šance potrestal z pro-
tiútoku po chybě M. Trávníčka, který ztratil míč na soupeřově polovině. 
Naštěstí se nám podařilo brzy vyrovnat, když se trefil po našem trestném 
kopu dorážkou L. Elis. Poločas tedy skončil pro nás nevýhodnou remízou 
1:1. Kluci však do druhé půle nastoupili s velkým odhodláním výsledek 
zvrátit. Dřeli až „na krev“ a jejich nasazení bylo opravdu velké. Převaha 
vyústila v gól K. Večeři, který však nebyl pro domnělý ofsajd rozhodčími 
uznán. To byla ohromná škoda, protože se nám již žádný jiný nepodařilo 
dát. Ke smůle se po naší ofenzívě v závěru zápasu trefil soupeř. Prohráli 
jsme tak i náš druhý zápas, tentokrát 2:1. Výkon byl ale výborný a rozhod-
ně by zápasu slušela minimálně remíza, ne-li naše výhra.

Skončili jsme tak celkově na 5-6. místě v kraji. Není to špatný 
výsledek, ale největší radost mám z předvedené hry. Naši kluci dokázali 
konkurovat velkým školám, které mají několikanásobně více žáků a tím 
pádem i větší výběr hráčů. Rozhodně zanechali v Blansku dobrý dojem a 
svým přístupem k oběma zápasům mě opravdu potěšili. Zaslouží si tedy 
mojí velkou pochvalu a díky za vzornou reprezentaci „Zámku“.

Ve finále turnaje se utkali vítěz naší skupiny z Olomoucké a tým z 
Vyškova. Úspěšnější byl tým z SŠTE Olomoucká, Brno, který si tak zajis-
til start v republikovém finále v Praze.

Nám nezbývá nic jiného, než se opět soustředit na další ročník 
turnaje a pokusit se naše letošní výborné umístění vylepšit. Vzhledem k 
tomu, že někteří hráči příště již nebudou moci nastoupit, bude to obtížný 
úkol. I tak ale věřím, že je ostatní nahradí a vytvoříme opět konkurence 
schopný tým!!!

Výsledky: 
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. × SŠTE Olomoucká, Brno      0:3
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. × GPOA Znojmo                     1:2 (Elis)
finále: SŠTE Olomoucká, Brno  ×   Vyškov                    2:0
Naše sestava: 
V. Juříček, P. Haluza, P. Masařík, M. Mytýzek, M. Sokol, M. Sek-

ený, P. Pernica, L. Elis, M. Trávníček, K. Večeřa, D. Štěrba, M. Svoboda, 
K. Feifer

 Mgr. Jan Pařík
Atletika - Pozvánka
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Šachy

Bilance šachistů po ukonče-
né sezóně družstev

Áčko, které se probojovalo do 2. ligy, si udrželo ligovou přísluš-
nost i pro příští sezónu! Po špatném začátku jsme se postupně rozehráli 
ke skvělým výsledkům, včetně výhry nad vítězem soutěže Lokomotivou 
Brno A. 

Konečná tabulka:
1. ŠK Lokomotiva Brno A  25 62.0
2. ŠK HPM TEC Hustopeče  23 55.0
3. ŠK Zlín B   22 51.5
4. ŠK Staré Město B   22 48.0
5. Moravská Slavia Brno  21 45.0
6. ŠK Duras BVK B 4  18 48.5
7. ŠK KME-DDM Kuřim  17 45.5
8. TJ Podlužan Prušánky  11 35.0
9. TJ FS NAPAJEDLA  10 37.5
10. TJ Spartak Adamov  10 35.5
11. TJ ŠK Veselí nad Moravou    7 33.5
12. ŠK Staré Město C    3 31.0

Foto z vítězného zápasu posledního kola v Napajedlích:

B-tým v krajském přeboru druhé třídy skončil na pěkném 2. místě, 
žel se mu ale nepodařilo splnit cíl a tím byl postup do KP1. Příčinou byla 
prohra v předposledním kole s vítězem přeboru – Rudicemi.

1. Sokol Rudice   9  2    0  29  52.5   34
2. ŠK KME-DDM Kuřim „B“  7  2    2  23  54.5  37
3. ŠK Garde Lipovec „C“  7  2    2  23  52.5   34
4. Makkabi Boskovice  7  0    4  21  48.5   37
5. ŠK Sokol Tišnov   5  3    3  18  45.5   28
6. TJ Sloup   4  5    2  17  47.0   38
7. ŠK Jevíčko   4  1    6  13  43.5   26
8. ASK Blansko   4  1    6  13  42.0   30
9. MKS Vyškov „C“   4  1    6  13  40.0   23
10. MKS Vyškov „B“   3  3    5  12  42.5   24
11. Spartak Adamov „B“  1  0  10    3  30.0   15
12. ŠK Garde Lipovec „B“  0  2    9     2  29.5  14

Céčko hrálo rovněž stejnou soutěž jako béčko, ale jinou skupinu. 
Cílem bylo vyzkoušet si vyšší soutěž a případně se i zachránit. Záchrana 
se sice nepovedla, ale v soutěži zůstáváme, protože Éčko vyhrálo okresní 
přebor.

Konečná tabulka:
1. SPgŠ + G Znojmo A   8  2  0   26   52.5  45
2. Šachový klub Lokomotiva Brno E  8  1  1   25   53.5  42
3. ŠK Duras BVK Královo Pole D  8  0  2   24   50.0  38

4. TJ Znojmo B   5  2    3   17  44.5   30
5. ŠK Tetčice B   5  1    4   16  42.5   31
6. Šach. klub Lokomotiva Brno F  5  1    4   16  42.5   30
7. Sokol Střelice A   4  0    6   12  33.5   19
8. VSK Univerzita Brno  3  1    6   10  41.0   31
9. TJ Slovan Ivančice  2  2    6     8  29.0   19
10. TJ Čechie Zastávka  1  2    7     5  30.0   17
11. ŠK Kuřim C   0  0 10     0  21.0  11

 V okresním přeboru jsme měli dvoje zastoupení a sice družstvy 
D a E. Déčko s cílem si dobře zahrát a Éčko s bonusem navíc i postoupit. 
Nakonec se obojí povedlo, jak ukazuje závěrečná tabulka.

1. ŠK KME-DDM Kuřim „E“  8 1 0   25  43.5   39
2. ŠK Sokol Tišnov „B“  6 2 1   20  41.0     33
3. ŠK Lokomotiva Brno „L“  4 1 4   13  37.0     29
4. ŠK KME-DDM Kuřim „D“  3 1 4   10  23.0    18
5. Sokol Střelice „B“   3 0 5      9  23.5     16
6. Sokol Zastávka   2 0 7      6  20.5     14
7. TJ Slovan Ivančice „B“  1 1 6      4  20.5     14

 
Rovněž dvojí zastoupení jsme měli i v základní soutěži. Obě druž-

stva jsou tvořena výhradně žáky s cílem získat potřebné návyky pro zá-
vodní šachy.

1. ŠK Lokomotiva Brno „M“  6  2  0 20   27.0   24
2. VSK Universita Brno „B“  6  0  2 18   29.0   27
3. ŠK KME-DDM Kuřim „F“  2  3  3    9   20.0  15
4. Sokol Zastávka „B“  2  0  6    6      9.0     7
5. ŠK KME-DDM Kuřim „G“  1  1  6    4   15.0  12

Sezóna, vzhledem k udržené lize, tak byla pro kuřimský šach velmi 
úspěšná.

Předseda ŠK Kuřim Majer Jiří st.

Okresní přebor v rapid šachu
12.4. (na Gagarina) uspořádal náš klub OP v rapidech. Podrobné 

zpravodajství najdete na webových stránkách šachového klubu: 
http://www.sachy-kurim.ic.cz/komentar3.php?a=vloz_ra-

dek&id_zpravy=1484
a video z turnaje na youtube :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embed-

ded&v=L2cM-zpuido#!
Na fotce s pohárem je jeden z vítězů jednotlivých kategorií, teprve 

pětiletý Šimon Tajovský, kterému bylo pro jeho vysokou šachovou vý-
konnost upřeno právo hrát kategorii mateřských škol, a byl pořadatelem 
zařazen do kategorie osmiletých, kterou nakonec stejně vyhrál. 

Vítězové jednotlivých kategorií byli:
Předškoláci: Michal Svoboda Kuřim
Do 8 let: Šimon Tajovský Kuřim
Do 10 let: David Němec Kuřim
Do 12 let: Vladimír Dudar Kuřim
Do 14 let: David Dumek Zastávka
Do 16 let: Daniela Dumková Zastávka

Turnaji dodali lesku svojí přítomností přední zastupitelé města sta-
rosta ing.Drago Sukalovský a 1. místostarosta Jiří Koláček, dále ředitelé 
kuřimských základních škol pánové mgr. Stanislav Plchot a mgr. Richard 
Mach.

O zdařilý průběh turnaje se zasloužil organizační tým: Krupica 
Pavel, Majer J.st., Vitula Jan, Horák Bronislav, Číhal Jan, Tajovská Katka, 
Vašek Michael a Adler Luboš.

Hlavní je, že se turnaj všem dětem velmi líbil, zásluhou města vítě-
zové obdrželi poháry, medaile a diplomy a zásluhou paní Jany Křížové a 
firmy Likov, nikdo neodešel z turnaje bez věcné ceny.

Předseda ŠK Kuřim Majer J.st.
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Vítězné tažení v Odrách
O víkendu 4 a 5. května se starší žáci kuřimských florbalistů zúčast-

nili finálového turnaje Orelské florbalové ligy v Odrách u Nového Jičína. 
Do tohoto boje o titul postoupili z 2.místa svojí divize Postup byl vel-
kým úspěchem, protože letošní sezona byla jejich premiérová. Finálový 
turnaj hrálo 8 týmů ze 4 divizí - Dolní Bojanovice, Kašava, Odry, Kun-
štát, Boskovice, Vyškov, Hodonín a Kuřim. Jasným favoritem na vítězství 
v turnaji byl vítěz naší divize Sokol Hodonín a Dolní Bojanovice, kteří 
dlouhodobou soutěží prošli bez ztráty jediného bodu. V základní skupině 
nás čekaly právě Bojanovice, pak nevyzpytatelná Kašava a Kunštát, který 
také vyhrál svou divizi. 

V prvním zápase s Dolními Bojanovicemi jsme dokázali držet krok, 
ale zbytečnými chybami také darovat soupeři 3 góly a prohráli jsme 0:3. 
Ve druhém utkání nás Kašava, hrající v obrovském tempu jasně přehrála a 
i díky naší neschopnosti nastřílet góly jsme opět odešli ze souboje poraže-
ni, tentokrát 1:6. Před posledním zápasem skupiny už bylo jasné, že dru-
hou skupinu vyhrál tým Boskovic o skóre před domácími Odrami. Pokud 
jsme nechtěli hrát s vítězi této skupiny, bylo nutné poslední zápas vyhrát. 
Bohužel ani po zlepšeném výkonu se našim klukům poslední zápas proti 
Kunštátu nepodařilo vyhrát a výsledek 2:4 nás s celkovým skóre 3:13 a 
žádným bodem poslal z posledního místa skupiny proti Boskovicím.

 V průběhu večera jsme si řekli, že první den nic neznamená a 
rozhoduje až finálový pavouk a v něm se pokusíme všechny favority po-
trápit i když nám vůbec nikdo nevěřil. Těžko říci, jestli pomohlo tmelení 
kolektivu, studená večeře v podobě vaflí se šlehačkou místo teplého gu-
láše nebo gyros v bulce od rákosníka Kvída. Každopádně jsme se před-
vedli v úplně jiném světle než předchozí den a vítěze druhé skupiny jsme 
přehráli jednoznačným výsledkem 6:2. V semifinále na nás čekal vítěz 
souboje mezi Hodonínem a Bojanovicemi, tedy dvou hlavních favoritů. 
Šťastnější byl Hodonín. 

Po čtvrtfinále nám i po dobrém výkonu nevěřil proti jasnému favo-
ritovi už vůbec nikdo. Štěstí jsme si měli vybrat ve čtvrtfinále. Zápas to byl 
vyrovnaný po celou hrací dobu, ale i přes bojovný výkon jsme prohrávali 
5 minut před koncem utkání 2:4. Za tohoto stavu už by v naše vítězství 
nevěřil ani ten nejbláhovější snílek. Vzali jsme si oddechový čas, stáhli 
sestavu na 5 hráčů a s odhodláním v posledních 5 minutách nechat na 
hřišti zbytky sil šli na buly. Co se stalo v následujících několika vteřinách 
připomíná snad jen úsměvné pořekadlo „Nemožné ihned, zázraky do tří 
dnů“. Okamžitě po buly jsme snížili na 3:4 a hned z další buly dokonce 
vyrovnali naprosto totožným gólem na 4:4: Všichni v hale jen nevěřícně 
kroutili hlavami a kroutili ještě víc, když po další buly jsme dali gól na 5:4. 
Všechny tři góly padly během pouhých 16 sekund. Zbytek utkání už byl 
z naší strany boj o uhájení vlastního brankoviště, zdvojování nejlepších 
hráčů soupeře a souboje s časomírou. Neuvěřitelné se stalo skutečností 
a díky tomuhle 16 sekundovému kolapsu hráčů soupeře jsme vybojovali 
postup do finále. Tím jsme si zajistili jistou medaili.

Ve finále nás čekal tým Kašavy, se kterým jsme předchozí den pro-
hráli jednoznačně 1:6. Dobře jsme si zhodnotili hru našeho finálového 
soupeře z jeho semifinále a chtěli jsme jim prohru vrátit i s úroky. Celý 
finálový zápas byl ve znamení velké a vyrovnané bitvy. Necelé dvě minuty 
před koncem utkání jsme odskočili soupeři na rozdíl dvou branek a do-
táhli utkání do vítězného konce. Tým Kašavy, jenž na turnaji neprohrál je-
diný zápas podlehl svému soupeři až v tom úplně posledním. Tímto utká-
ním jsme se stali celkovým vítězem Orelské florbalové ligy 2012/2013 a 
odvezli si mimo jiné i obrovský putovní pohár. 

Došli jsme k závěru, že kuřimští starší žáci prostě nehodlají v zá-
pasech finálového pavouka prohrávat ani s jasným favoritem. Finálovým 
vítězstvím byla mise, kterou jsme začali v září, dotažena do konce. V tento 
úspěch nedoufal asi vůbec nikdo. Nezbývá než klukům pogratulovat k vý-
borné reprezentaci města Kuřim a kuřimského florbalu. 

Vítězný tým tvořili řádní členové Orla Kuřim, řádní členové Flor-
bal Kuřim a řádní návštěvníci kroužku florbalu při DDM Kuřim. Jmeno-
vitě Roman Kolbábek, Daniel Pyšný, Martin Klouda, Adam Prudek, Mar-
tin Budín, Kryštof Vaňous, Jiří Zajíček, Mikuláš Paraska a Martin Pacek. 
Nejlepším brankářem turnaje byl zvolen Roman Kolbábek z Kuřimi.

Opět se ukázalo, že i v nepříznivých podmínkách, které v Kuřimi 

pro florbal máme, se nám daří pracovat s mládeží lépe než jsme sami oče-
kávali, a je velká škoda, že nemáme takovou podporu jako některé jiné 
sporty. Dalším krutým zjištěním je, že skoro každé město, které má kolem 
6 tisíc obyvatel má sportovní halu s regulérním florbalovým povrchem, 
ale desetiticícová Kuřim je výjimkou potvrzující pravidlo.

     
Konečné pořadí turnaje:
1. Kuřim, 2. Kašava, 3. Hodonín, 4. Kunštát, 5. Boskovice, 6. 

Odry, 7. Dolní Bojanovice, 8. Vyškov
Aleš Hanák

 Vítězný tým Kuřimi s trenérem

Pozvánka
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takových případech bývá, v takovém spěchu závodů se vždy najde nějaký 
skřítek „zmatek“, který při zapisování udělá neplechu a to má následný 
negativní vliv na vyhodnocení výsledků. I tento ročník byl skřítek „zma-
tek“ úspěšný. Nicméně se pochybení po následné kontrole odhalilo a vše 
uvedlo na správnou míru. 

Výsledky závodu 5 km trasy kolem Šiberné a fotky přikládáme
Kategorie M1 - Kluci věk 7, 8, 9 let ( Jméno Příjmení Věk): 1. On-

dra Pazourek 7 (čas 16:04), 2. Lukáš Konečný 7, 3. Tomáš 9, 4. František 
Vlček 9 , 5. Adam Packo 9, 6. Vojta Vařecha 9, 7. Štěpánek Vařecha 7, 
8. Daniel Šikud 9, 9. Vašek Just 9, 10. Čeněk Hlucháň, 11. Štěpánek Ga-
vanda 8, 12.  Vojta Kult 7, 13. Adam Frank 7, 14. Kryštof Bělehrad 7, 15. 
Mirek 7,  16. Filip Němec 6, 17. Čížek Jan 6, 18. Matyáš Matoulek 7.

Kategorie Z1 - Dívky věk 7, 8, 9 let: 1. Eliška Šetinová 9 (čas 
18:35), 2. Eliška Konečná 7, 3. Veronika Vostrejšová 9, 4. Viktoria Kaiser 
8, 5. Veronika Trňáková 8, 6. Lucie Boušková 7, 7. Klára Síkorová 7, 8. 
Klárka Svobodová 7, 9. Klárka Kyprová 6, 10. Martina Štefanová 6, 11. 
Kristýn Němcová 6.

Kategorie M2 - Kluci 10, 11, 12, 13, 14 let: 1. Tomáš Konečný 12 
(čas: 13:28), 2. Milan Boháč 14, 3. Albert Kindl 12, 4. Atyla Kaiser 10, 5. 
Michael Huvar 10, 6. Jonáš Konečný 10, 7. Petr Cabejšek 10, 8. Leonid 
Kulibaba 11, 9. Leoš Zeman 11, 10. Jakub Matoulek 11, 11. 12 Jan Dvo-
řáček 10.

Kategorie Z2 - Dívky 10, 11, 12, 13, 14 let: 1. Zuzana Pazourková 
10 (čas 14:31), 2. Petra Jelínková 13, 3. Ana Kyndlová 14, 4. Ivana Vo-
strejšová 11, 5. Daniela Vlková 10, 6. Anna Justová 11

Kategorie M3 - Muži 15 let a výše: 1. Filip Moravec (čas 10:32), 2. 
Martin Štefan, 3. Petr Metoule, 4.  Petr Gavanda, 5. Jiří Hlucháň, 6. Aleš 
Koulola, 7. Bohdan Kult, 8. Marek Vařeka, 9. Martin Konečný, 10. Roman 
Matoušek, 11. Tomáš Novotný, 12. Broučci Součci.

Kategorie Z3 - Ženy 15 let a výše: 1. Pavla Koukolová (čas: 13:56), 
2. Iva Svobodová, 3. Olga Vařechová, 4. Katka Tajovská. 

Za Spokojené Díly, o.s.
Květoslav Pazourek

Pátý ročník Cyklozávodu 
2013 pro děti a dospělé v 
Kuřimi

V neděli 19. 5. 2013 se uskutečnil v 15hodin na Dílech za Sv. Já-
nem, již pátý ročník Cyklozávodu. Jako každý rok akci pořádalo občanské 
sdružení Spokojené Díly. Závod, i předešlé ročníky, byl rozdělen do násle-
dujících věkových kategorií:

- Slalom pro nejmenší na všem co jezdí - 0-3roky
- Závod zručnosti na odrážedlech, tříkolkách a koloběžkách - 

3-4let děvčata
- Závod zručnosti na odrážedlech, tříkolkách a koloběžkách - 

3-4let chlapci
- Závod zručnosti na kolech - 4-6let děvčata
- Závod zručnosti na kolech - 4-6let chlapci
- Cesta kolem Šiberné (5km) – 7-9let děvčata
- Cesta kolem Šiberné (5km) – 7-9let chlapci
- Cesta kolem Šiberné (5km) – 10-14let dívky
- Cesta kolem Šiberné (5km) – 10-14let chlapci
- Cesta kolem Šiberné (5km) – 15let a výše dívky
- Cesta kolem Šiberné (5km) – 15let a výše chlapci
V každé z výše uvedených kategorií byli první tři nejlepší závodníci 

ohodnoceni cenami. Počasí nám tento ročník opět vyšlo, ale bylo to ve-
lice těsné. Závod skončil v 18 hodin a ve 20 hodin začala dešťová průtrž. 
Tohoto ročníku se účastnilo hlavního závodu kolem Šiberné 45 dětí a 18 
dospělých. Překážkovou dráhu zručnosti absolvovalo 60 malých závodní-
ků a závodnic. Jako každý rok i letos občerstvení pro závodníky i rodiče 
zajištovala zdarma firma CESK, které bych rád za tuto podporu chtěl po-
děkovat. Úžasná ledová tříšť, která byla pro všechny zdarma, zcela zmizela 
z mrazicího stroje ještě před koncem závodu.

Co se týká výkonů na 5 km trase kolem Šiberné, byly zde vidět ve-
lice pěkné výsledky. Nejrychlejší čas na této trati měl, stejně jako minulý 
rok, Filip Moravec a to 10:32. Prakticky to znamená průměrnou rychlost 
29km/hod v terénu, což není vůbec špatné. Oproti minulému roku se sice 
o 2 vteřiny Filip zhoršil, ale i tak mu to stačilo na první místo. Některé 
děti jely tak rychle, že by jim leckterý rodič těžko stačil. Pro rodiče by 
právě toto mohlo být motivací začít intenzivněji trénovat. Tedy jezdit na 
kole například i do práce. Je to lepší než stát v kolonách aut před Kuřimí. 
Cesta na kole z Kuřimi do centra Brna je dlouhá 18 km a vede kompletně 
po cyklostezce.

Občanské sdružení Spokojené Díly, by dále rádo poděkovalo 
městu Kuřim, které poskytlo své finanční prostředky pro zajištění cen a 
financování skákacího hradu pro děti. Taktéž bychom chtěli poděkovat 
internetovému obchodu www.brouczech.cz, který věnoval řadu věcných 
cen pro nejrychlejší závodníky. Na organizaci tohoto Cyklozávodu 2013 
se podílelo asi 20 lidí, včetně moderátora Davida Holmana. Všem těmto 
bych chtěl rovněž poděkovat, že jsou ochotni, v dnešní, hektické době, 
věnovat svůj volný čas ve prospěch ostatních. Budeme vděčni za každou 
pomoc občanů při organizaci dalších ročníků, či jiných akcí našeho sdru-
žení. Poděkování si taktéž zaslouží obyvatele v horní části ulice Dlouhé 
za svoji trpělivost a možnost použití elektrické energie nutné pro chod 
celého závodu.

Jako předešlé roky, ani tento rok nebyl nutný žádný velký zdravot-
nický zásah na trati, i když jsme byli připravení na všechno. V pohotovosti 
byly tři zdravotnice na trati + motospojka. Pár odřenin se v závodu našlo, 
ale toto k tomuto druhu sportu patří a je s tím třeba počítat.

Dva kandidáti na medailové umístění měli v tomto ročníku tech-
nické problémy s kolem. Jednalo se o Aničku Justovou a Honzu Dvořáčka. 
Oba závodnici museli, kvůli technickým problémům, do cíle vedle svého 
kola bohužel dojít. Za svoji bojovnost si však oba vysloužili cenu útěchy, 
která jim byla dodatečně předána. Věříme, že je to nikterak neodradí a 
Cyklozávodu v roce 2014 se zúčastní a budou bojovat opět o některé z 
předních míst.

Vzhledem k tomu, že elektronická časomíra je přepych a obrovský 
finanční náklad, který si naše sdružení bohužel nemůže dovolit, museli 
jsme se, jako každý rok, spolehnout na ruční zapisování času. Jak už to v 
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Příští, červencové a srpnové dvojčíslo Zlobice vyjde 
v pátek 28. června 2013. 
Uzávěrka je v pátek 21. června, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 24. června.

Po prázdninách vyjdeme (zářijové číslo) v pátek 30. srpna. 
Uzávěrka bude v pátek 23. srpna.
Prosím o dodržení termínů.

Harmonogram na celý rok najdete na 
www.zamekkurim.cz/zlobice_noviny_pro_kurim_a_okoli.htm

Volejbal

Šipky

Fotbal - pozvánka

Turnaj číslo 8 a 9
V sobotu 11. 5. a 25. 5. 2013 proběhl osmý a devátý turnaj série 

jedenáctého ročníku o Šipkového krále a královnu Kuřimi. Turnaj se ko-
nal v Klubu Pohoda Kuřim. Obou turnajů se dohromady zúčastnilo 17 
hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková.

Tentokrát se bingo povedlo hodit Petru Cimbálníkovi a to v turnaji 
číslo osm, takže cena za první hozené bingo od sponzora turnaje ATRAK-
CE POHODA ve formě sportovní obuvi připadla právě jemu.

Nejlepší ženou se stala v obou turnajích L. Klašková, která skončila 
na pátém a třetím místě.

Výsledky turnaje č. 8: 1. místo A. Klaška ml., 2. R. Skopal, 3. J. 
Kessner, 4. M. Kappel, 5.-6. L. Klašková a A. Klaška st., 7.-8. L. Žáček a 
A. Pospíšil atd……. 

 Výsledky turnaje č. 9: 1. místo J. Kessner, 2. A. Pospíšil, 3. L. Klaš-
ková, 4. A. Klaška ml., 5. P. Cimbálník, 6. L. Žáček, 7. A. Klaška st., 8. I. 
Berková

Průběžné pořadí: 1. R. Skopal 76, 2. J. Kessner 62, 3. P. Cimbálník 
49, 4. A. Klaška ml. 49, 5. L. Klašková 40, 6. L. Žáček 29, 7. A. Pospíšil 28, 
8. -9. D. Hedbávný 20, A. Klaška st. 20, 10. T. Sehnal 18 atd. 

Další turnaj proběhne opět v Klubu Pohoda Kuřim kulturní dům 
(vchod ze dvora) v sobotu 22. 6. 2013 v 19:00 hod. 

David Hedbávný

DDM HIPPO Kuřim - volejbal

Soutěžní ročník přípravky a 
minipřípravky.

Také v letošním soutěžním ročníku se konala na Jižní Moravě sou-
těž barevného minivolejbalu. Hraje se v pěti věkových kategorii s uprave-
nými pravidly a míči. Začíná se klasickou přehazovanou s lehčím a menším 
míčem, končí se regulerním volejbalem ve trojicích se soutěžními míči. 
V soutěži se odehrálo šest mistrovských turnajů a jeden finálový turnaj. 
DDM HIPPO Kuřim nastupovalo ve všech pěti barevných kategoriích. 
Soutěže se zúčastňovalo průměrně 11 týmů. Hráčky a hráči během sezó-
ny sehráli mnoho zajímavých utkání a zvyšovali svoje zkušenosti a herní 
projev. Lepšící se výkony vyústily ve velmi dobré umístění ve finálovém 
turnaji. Žlutý tým finálový turnaj vyhrál a několik dalších týmů obsadilo 
druhá a třetí místa. Letošní soutěžní ročník nejmladších kuřimských vo-
lejbalistů a volejbalistek se velmi vydařil. Uvidíme, jak si týmy povedou v 
navazujícím oblastním kole v Brně a zda se jim opět podaří postoupit až 
do celorepublikového finálového turnaje jako v loňském roce.

Za DDM HIPPO Kuřim modrý nastoupili: Tomáš Rozman, Vít 
Walsberger, Sára Henešová, Kateřina Hrdinová, Renata Smíšková, Lucie 
Šmardová, Adriana Filková

Za DDM HIPPO Kuřim zelený nastoupily: Gabriela Tomášková, 
Aneta Ošťádalová, Renata Smíšková

Za DDM HIPPO Kuřim červený nastoupily: Lucie Šmardová, 
Jana Bušová, Amálie Svobodová, Eliška Klíčová, Renata Smíšková, Adéla 
Steinhauserová, Adéla Bělušová

Za DDM HIPPO Kuřim oranžový nastoupily: Klára Nováková, 
Kateřina Foltýnová, Adéla Steinhauserová, Adéla Bělušová, Tereza Kola-
říková, Monika Obůrková, Michaela Vintrová, Veronika Košťálová

Za DDM HIPPO Kuřim žlutý nastoupili: Lucie Mátlová, Johana 
Bělušová, František Buš, Kryštof Svoboda, Ludmila Richterová, Tereza 
Šmardová, Michaela Vintrová, Klára Kolaříková, Anna Walsbergerová

Posezónní program
Posezónní období zahájil letos turnaj žákyň v Brně na ZŠ Novo-

líšeňská. Na turnaj odcestoval nově se tvořící tým žákyň a střetnul se s 
týmy žákyň z letošního soutěžního ročníku. Turnaj odehrály hráčky dob-
ře a obsadily druhé místo. Dále se v Kuřimi vyhlašovaly výsledky ankety 
Sportovec města Kuřimi za rok 2012. V kategorii juniorka roku 2012 zví-
tězila Martina Böhmová , nejlepší hráčkou oddílu DDM HIPPO Kuřim 
byla vyhlášena Michaela Schnirchová a úspěšným trenérem byl vyhlášen 
Michal Švestka. Tentokráte v Kuřimi se letos konal druhý ročník míčové-
ho pětiboje přípravky a minipřípravky. V pěti disciplínách si zasoutěžilo 
osm dvojic tvořených hráčkou či hráčem a rodičem. K vidění byly zají-
mavé sportovní výkony a všichni se dobře bavili. Zvítězila dvojice vedená 
Františkem Bušem.  Zahájen byl také letošní HIPPO CUP a to halovým 
turnajem šestek. Sehrálo se na konec jedno utkání, které mělo vyrovnaný 
průběh a nakonec šťastnější šestice Eliška Smrčková, Michaela Schnir-
chová, Kateřina Šplíchalová, Tereza Šancová, Beata Olšarová, Milan Ho-
plíček. si odnesla na rok domů putovní pohár. V dalším programu jsme 
se aktivně zúčastnili 40. ročníku turistického pochodu Za krásami okolí 
Nedvědicka. Za krásného počasí jsme obešli devítikilometrový okruh 
přes hrad Pernštejn. Na pochod vyrazilo deset hráčů či hráček, trenéři 
a skupinka rodičů. Pochod byl opět velmi vydařenou akcí s příjemnou 
atmosférou. Pochodovou soutěž vyhrála Amálie Svobodová. Žákyně vy-
razily také na mezinárodní turnaj do Nového Veselí. Na turnaji se střetly 
s českými ligovými týmy a týmy z Polska. Turnaj je velmi cenou zkuše-
ností a konfrontací s velmi kvalitními soupeři. Na turnaji jsme obsadily 
8. místo. Smíšené družstvo juniorek a kadetek vyrazilo na Velkou cenu 
Brna mládeže. Počasí se nakonec vyvedlo a sehrály jsme několik dobrých 

zápasů. V konečném pořadí jsme obsadily 7. místo. Dalším turnajem byl 
Barevný minivolejbal ve Vyškově. Na turnaj jely čtyři týmy a celkem deset 
hráčů či hráček. Nejmladší žlutá kategorie se hrála na písku. Turnaj se vel-
mi povedl a všichni účastníci se dobře bavili. I po zbytek května a v červnu 
bude činnost kroužku DDM HIPPO Kuřim dále aktivní.

Neděle 23. června, 09:00,  
fotbalový stadión Kuřim

MEMORIÁL MILANA KRČÁLA
Devátý ročník memoriálu M. Krčála ve fotbalu 

za účasti mužstev z Líšně, Brna, Rosic, Bystrce, Blanska 
a Kuřimi.

Hrají starší žáci ročníky 1998 – 1999.
Vstup volný.



Placená inzerce

Provádíme servis, lakýrnické a klempířské práce všech značek automobilů.

Nový Ford Focus 

vcik@rasino.cz 
tel.: 602 486 331
Rašino a.s., KUŘIM, Brněnská 1085

motor 1.6, výbava 

Trend 299 990 Kč 
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SOBOTA

8I6
16:00

ČTVRTEK

13I6
19:30

SOBOTA

1I6
21:00

SOBOTA

15I6
21:00

PÁTEK

14I6
21:30

PÁTEK

21I6
21:30

PÁTEK

7I6
19:30

Máme otevřenu zahrádku a hřiště!

MIX
&
OLDIES

MIX
&
OLDIES

MIX
&
OLDIES

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

Út - Čt   16:00 - 22:00
Pá         16:00 - 03:30
So         14:00 - 03:00
Ne        14:00 - 22:00
www.clubescape.cz

Club a kavárna Escape
Křížkovského 48 - zámek
Kuřim 664 34
club@clubescape.cz
Tel.: 773 943 943

Stálá akce: 
Oslavte u nás narozeniny, 
dostanete sekt zdarma! 
Podrobnosti na:
www.clubescape.cz

Drum and Bass Break trip no. 30 
Payrex, Fil White, Yuriakos Kadakos
Jägermeister za 29 Kč, s colou za 39 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dnb Jam Open Air - nádvoří zámku
Jednodenní DnB Jam pod širým nebem na nádvoří zámku v Kuřimi. 
2 stage a 19 DJs. Vystoupí špička české dnb scény Rido, Akira & Anakin 
aka Deadly Viperz, Pixie, Sayko, CrashMan & Gr3p, Milhauz & Ze-cube, 
Matzet & Tajfun /SK/. Escape dubstep stage: Dekor, Yuriakos Kadakos, 
oNny, Xerxes, Istar, Kaon, Shampy. Pořadatel DnB Jam VB. Vstup 150 Kč.

Oldies&Mix Party DJ Flash Na starý, ale taky nejnověší hity 
mužete zapařit na této party. Vstup, jako každou sobotu, zdarma.

DRUM &
BASS

FILMOVÝ
KLUB

Dance Hits 90&News DJ George Sobotní párty s taneční-
mi disco hity z 80. let až do dneška. Vstup zdarma.

Vrtěti ženou - filmový klub Vypráví s nadhledem o dvou 
lékařích a jejich vynálezu erotické pomůcky. Lechtivé téma je pojednáno s vku-
sem. Rom. komedie / drama / historický, VB 2011, 100min. Vstup 40 Kč / 60 Kč.

TEKNO
HARD
TRIBE

Mix&Oldies Party Rotone Párty s tanečními hity od 
80. let až do dneška. Tancujte až do rána. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč.

Traband, Poletíme? nádvoří zámku Energie, poezie, 
humor i poselství v úvodním dvojkoncertu zámeckého kulturního léta. 
Vstupné 100 Kč (předprodej klub, KD), na místě 150 Kč. Pořadatel SCKD. 
Po skončení Oldies&mix párty DJ Flash.

KONCERT
LIVE

Nabízíme večírky, oslavy narozenin, srazy, rauty, catering.
Dle Vašich přání. Kontaktuje nás na club@clubescape.cz.

SOBOTA

22I6
21:00

PÁTEK

28I6
21:30

Dance Hits 90&News DJ George Sobotní párty s taneční-
mi disco hity z 80. let až do dneška. Vstup zdarma.

Techno Wars Dazy, Fitch, Wolf, Pete Ripe
Zahajte prázdniny pořádným technem. Tech-house až schranz. To vás če-
ká tento večer. K tomu Vodka+Semtex 39 Kč. Do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.


